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Hasiči uctili památku Richarda Trčky
Přes padesát hasičů a hasiček přijalo první říjnovou sobotu pozvání do Valašské Bystřice, aby si v prvním ročníku Memoriálu Richarda Trčky zasoutěžili v náročných
sportovních disciplínách TFA. V klání nazvaném o Nejsilnějšího valašského hasiča
přitom nešlo o tradiční týmovou soutěž. Na trať se závodníci vydávali jednotlivě.
Organizátoři z SDH Valašská Bystřice
připravili na letošní trase devět úseků
s nástrahami, které museli mladí i starší
hasiči překonat. Divákům předvedli, jak
rychle dokáží rozvinout hadice, zdolat
překážku z pneumatik, přelézt bariéru
(muži dvoumetrovou a ženy osmdesáticentimetrovou), plazit se tunelem
a rychle smotat hadice. Dobře si vedli
i v nové disciplíně, kdy závaží umístěné
v kolejnici přesunovali pomoci těžkého
kladiva. S ním také vykonali 40 úderů
střídavě nahoru a dolů. „Tato disciplína se jmenuje hammer box,“ uvedla
Nikola Křenková, členka SDH Valašská Bystřice a zároveň jedna z organizátorek závodu.

Hojná účast Slováků
Jak se překážky zdolávají v zásahovém třívrstvém oděvu, navíc s dýchacím
přístrojem na zádech, to si na trati jako

první otestoval Jaroslav Polášek z SDH
Valašská Bystřice. Chvíli po něm se
nadšeným divákům představila Jana
Kašpárková, první zástupkyně něžného
pohlaví z Halenkovic, která se dočkala
velkého povzbuzování jak ze strany
publika, tak od kolegů a soupeřů. Hned
na úvod předvedla skvělý výkon, který
jí v konečném hodnocení přinesl pěkné
druhé místo.
Do závodu se s plným nasazením
pustili také soutěžící z Vidče, Horní
Bečvy, Bystřičky, Karolinky a dalších
obcí na Valašsku. Dorazili i členové ze
vzdálenějších koutů, například z malé
vesničky Jančí. Ivana Mynaříková pro
Spektrum Rožnovska upřesnila, že je to
malá vesnička poblíž Opavy.
Velkým překvapením byla hojná účast
Slováků. Přijelo šest družstev. „Pocházím
z obce Horný Kelčov a soutěžila jsem zde
už i minulý rok. Jezdím sem proto, že je

to zajímavé a jiné než soutěže, na které
obvykle chodím. Běželo se mi dobře
a letos mi závod připadal jednodušší,“
dodala Ľubomíra Střížová, zástupkyně
DZH Horný Kelčov, která se probojovala
na třetí místo.
Většině zúčastněných závodníků se
přitom dráha zdála o poznání složitější.
Loni totiž byla kratší a nacházelo se
na ní méně překážek. Které závodníci
považovali letos za nejtěžší? Většina žen
si postěžovala na příliš dlouhý tunel, při
jehož prolézání se nemohly o nic opřít.
Muži vynaložili hodně svých fyzických
sil na překonání vysoké dřevěné bariéry. Nicméně při zdolávání překážek se
všichni dobře bavili společně s diváky,
kteří si v čase, kdy organizátoři vyhodnocovali výsledky, sami vyzkoušeli pokořit některé překážky na trati.
Pro všechny soutěžící bylo připraveno
občerstvení a potřebné zázemí, o které
se postarali zástupci SDH Valašská
Bystřice. Za jejich organizační práci
jim patří velký dík.
Texta a foto: Iveta Křenková

U hammer boxu se zapotili i ti největší siláci.

Vítězové závodu o Nejsilnějšího hasiče
Muži:
1. Miloš Mačaš
KPI Žilinská univerzita (02:44:69)
2. Milan Vyhlídal
DHZ Voderany (02:54:19)
3. Michal Janovač
SDH Salaš (03:12:95)

Krátce
Běh mezi pneumatikami.

" Zahrádkáři moštují o středách a pátcích od 16 do 20 hodin. Příjem objednávek
u Miloslava Vanducha, tel.: 732 283 774.

S hadicemi hurá k cíli!
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Ženy:
1. Hana Petřeková
SDH Vigantice (03:14:27)
2. Jana Kašpárková
SDH Halenkovice (03:41:19)
3. Ľubomíra Střížová
DHZ Horný Kelčov (03:49:99)

! 571 759 711
www.valasskabystrice.cz
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Zita a Zoe nemají rády mrazíky
Na nedávné zářijové výstavě Kouzelný svět trav v Zubří se návštěvníci často zastavovali u stánků s pohankou. O této plodině, která má nezastupitelné místo ve valašském zemědělství a také ve valašské kuchyni, jsme si povídali s Radkem Macháčem,
ředitelem OSEVY PRO, Výzkumné stanice travinářské v Zubří.
" V
minulých letech jste
vyšlechtili dvě
nové
odrůdy
pohanky.
V čem je jejich
přínos?
Jedná
se
o rané odrůdy
Zita a Zoe.
Vyznačují se
vysokým obsahem rutinu,
který významně přispívá ke zvýšení
pevnosti a pružnosti cév. Zásluhou Zity
a Zoe jsme zvýšili konkurenceschopnost domácí produkce pohanky. Ta ze

zahraničí mnohdy nedosahuje takové
kvality jako naše.
" Ve výzkumu pokračujete?
Ano, testujeme další odrůdy pohanky.
Jen pro dokreslení, jedná se o dlouhodobý proces, který trvá 10-12 let, někdy
i déle. Zabýváme se také tvorbou výchozího materiálu pro nové šlechtění.
" Na jak velké výměře se pohanka
v České republice pěstuje?
Její roční spotřeba je odhadována na
1 400 až 1 500 tun. V průměru se sklízí
ze dvou až tří tisíc hektarů, z toho třetina
pochází z ekologických polí. OSEVA
PRO pohanku pěstuje na výměře tří až

Pohanková expozice na zuberské výstavě Kouzelný svět trav.
Foto: Martin Lošák

čtyř hektarů, a to především pro produkci osiva. Ovšem určité množství ze
sklizně necháváme vyloupat a nabízíme
zákazníkům v Zubří za příznivou cenu
55 korun za jeden kilogram.
" Občas kvete i na zahrádkách.
Ano, je to poměrně nenáročná plodina s krátkou vegetační dobou (90-110 dnů), často se pěstuje na zelené
hnojení (například po raných bramborách). Je teplomilná, a tudíž velmi citlivá na pozdní jarní či časné podzimní
mrazíky. Vysévá se proto až v květnu či
červnu. Zpravidla ji nehnojíme, dobře
totiž dokáže využít živiny zanechané
v půdě po předešlé plodině. Sklizeň
semen (nažek) je však méně častá kvůli
poměrně vysokým nárokům na ruční
práci. Někteří zahrádkáři pohanku
pěstují jako léčivou rostlinu, kdy z natě
či květů připravují čaj. Včelaři vám
potvrdí, že pohankový med je jeden
z nejzdravějších. Má typickou tmavou
barvu a jedinečnou, mírně natrpklou
chuť. Vzhledem k silnému aróma se
však nedoporučuje ke slazení do čaje.
" Lze pohanku loupat v domácích podmínkách?
Výnos ze zahrádky je malý, z 10 m2
sklidíme v průměru 1-1,5 kg nažek, což
je množství, se kterým jen stěží pojedeme do pohankového mlýna. Loupání
pohanky v domácnosti je problematické. Žerna, která se k tomuto účelu
na Valašsku dříve používala, z chalup
již většinou vymizela. Někteří drobní
pěstitelé si vypomohou mikrovlnnou
troubou, která však značně sníží obsah
cenného rutinu. Jsou kutilové, kteří
si upravili kuchyňské roboty, dřevěné
válečky apod. Těmito způsoby se však
pohanka často značně poškodí a problémem je i oddělení zbytků slupek od
vyloupaných nažek. Z jednoho kilogramu neloupané pohanky se získá
přibližně půl kilogramu krup. Je tak na
pováženou, zda není výhodnější si kvalitně opracovanou a výživnou pohanku
raději koupit.
-MTA-

I když se ve dnech konání výstavy počasí značně ochladilo, postupně ji zhlédlo 260
návštěvníků.
Foto: Martin Lošák

Recept na řezy Rafaelo

Pozvánky

Různé dobroty se dají připravit
z pohanky. Přesvědčili se o tom návštěvníci výstavy Kouzelný svět trav. Ochutnali například řezy Rafaelo. Recept je
přitom velmi jednoduchý.
Smícháte dva hrnky mouky, jeden
hrnek mléka, jeden hrnek cukru, půl
hrnku oleje, jeden prášek do pečiva
a přidáte namočenou pohanku lámanku.
Její množství zvolíte dle vašeho uvážení.
Na pekáči pak hustě posypete kokosem
smíchaným s cukrem.
Pečete až do chvíle, kdy se kokos
zbarví dozlatova. Horké řezy pečlivě
polijete šlehačkou.
-MS-

" Český jazzový a swingový zpěvák
Vladimír Kerndl přijal pozvání Swing
bandu Zubří a společně vystoupí
v pátek 25. října od 18 hodin v Klubu.
Vstupné 180 korun.
" Vernisáž obrazů rožnovských výtvarníků se koná ve čtvrtek 17. října v 16
hodin v Muzeu na Petrohradě. -MTA-

! 571 757 051
www.mesto-zubri.cz

