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VALAŠSKÁ BYSTŘICE

Adam Fister přivezl z Anglie bronz
Mladý karatista Adam Fister z Valašské Bystřice zazářil na prestižní dětské soutěži European children‘s cup
ITKF 2013. Konala se 19. října v anglickém Peterborought a zúčastnily se

jí soutěžní týmy z Velké Brigánie, Polska, Litvy, Lotyšska, Arménie, Ruska
a České republiky. Adam Fister se probojoval až do finále a získal bronzovou
medaili.
-IK-

Za předvedený styl kata Bassai Dai se Adam Fister v Anglii umístil na třetí pozici.
Foto: Akademie tradičního karate Valašské Meziříčí
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Z redakční pošty

Víkendové postřehy
Poslední říjnový víkend se mimořádně
vydařil. Až na pár deštivých přeháněk se
počasí tvářilo skoro jako v létě. Teploty šplhající až nad dvacet stupňů byly na období
před dušičkami opravdu nezvyklé. Paradoxně vloni silničáři touto dobou odklízeli
první návaly sněhu. Při procházkách po
horách si návštěvníci vychutnávali nejen
nádhernou pestrost podzimních barev,
hřejivé paprsky slunce, ale i dobroty nabízené na křižovatkách turistických cest.
Jednou ze zastávek se pro mnohé stala
chata na Vsackém Cábu, na hřebenovce
Vsetínských vrchů. Jenže příjemné posezení venku s vyhlídkou na hory nelze
protahovat na hodiny, zvláště, jestliže je
turista vyhladovělý po namáhavé několikakilometrové túře. Personál se potýkal
s nedostatkem rukou či nohou, a tak se
několik návštěvníků nedočkavších obsluhy
raději odebralo na cestu zpátky, aby ještě
ten den stihlo doma aspoň večeři. Ještě že
se dal posbírat v lese sem tam nějaký ten
suchohřib.
Světlana Cyganová

HASIČI OBSTÁLI. Prvního listopadu
v 7.45 hodin cinkla v mobilech 20
členů Sboru dobrovolných hasičů ve
Valašské Bystřici SMS zpráva. Informovala je o požáru v půdních prostorách místní základní školy. Do šesti
minut zásahová hasicí jednotka dorazila na místo. Před školou ji očekával
ředitel Radek Halačka a záchranářům
poděkoval za včasnou reakci. Ocenil
ji i Petr Křenek, velitel SDH Valašská
Bystřice. Svým kolegům oznámil, že
se jedná o prověřovací cvičení, zda se
dobrovolní hasiči dokáží rychle zmobilizovat i v dopoledních hodinách,
kdy jsou mnozí v práci. Následovala
ukázka evakuace jedné osoby a práce
záchranářů s dýchací technikou. Poté
členové sboru besedovali se školáky
o základních pravidlech požární prevence.
MTA, foto: SDH Valašská Bystřice

Diskotéka s tajemnými bytostmi
Kdo první listopadový večer procházel kolem Základní školy ve Valašské Bystřici,
spatřil ve světle svíček podivuhodné bytosti. Přijaly totiž pozvání na halloweenský
večer, který s malou pomocí učitelů organizovali deváťáci.
Do ateliéru pozvali soutěžící výtvarníky a jejich méně zručné spolužáky na
strašidelný film. Ve školních chodbách
vytvořili stezku odvahy, po níž se vydaly
děti ve skupinkách a plnily různé úkoly
na jednotlivých stanovištích. Přitom se
museli vypořádat s děsivými bytostmi,
které všemožně strašily. Nepříjemné byly
i různé audiovizuální efekty. Nad hlavami
děvčat a chlapců se například s hlasitým
vřískotem vznášeli látkoví duchové. Ti se
nejvíce zamlouvali Michalu Slovákovi.
Nebál se ani trochu, byť se vše odehrávalo
v tajemné atmosféře, kterou vytvářely vyřezané svítící dýně, falešné pavučiny a další
halloweenské rekvizity.
„Moc se mi líbil úkol, při kterém jsme
si museli vzít do dlaně myš. Mám je rád,
takže jsem to zvládl bez problému,“
uvedl pro Spektrum Rožnovska Martin
Kroupa, jeden z prvních v cíli. Malá
odměna čekala na každého, kdo úspěšně
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Zubří navštívil Luděk Ježek junior
o nedělním dopoledni 27. října. Za
půldruhé hodiny však vyprázdnil jen
třicet třináctikilogramových přepravek
s jablky a hruškami. „Loni jsme jich
prodali přes dvě stě, což byla půlka
náklaďáku,“ kroutil hlavou zklamaný
prodejce. Pěkně vymalovaná jablíčka
marně čekala na své odběratele. Přitom
přijeli i zákazníci z Vigantic a Rožnova,
kteří ve svých poštovních schránkách
objevili letáky, jejichž prostřednictvím
turnovský farmář občany na Rožnovsku o své prodejní akci v Zubří informoval.

Ceny se hodně liší
V nabídce turnovského farmáře
nechyběla jablka za pět korun, vhodná
například na štrúdl nebo sušené křížaly.
Odrůdy Idared, Golden Delicius, Spartan, Jonagold se prodávaly za 19,80
korun, hrušky kolem 19 korun za jeden
kilogram.
Jaké ceny kvalitních jablek na uskladnění v ten den nabízel zuberský supermarket? Golden Delicius za 26,90,
Jonagold byl ještě o tři koruny dražší
a ceny některých odrůd se vyšplhaly až
nad čtyřicet korun.
Obchodní řetězce se při stanovení
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Valaši si pochvalují úrodu jablek
Každý podzimní víkend vyjíždí z Turnova plné nákladní auto ovoce do různých měst
a obcí v České republice. Prodejní akci organizuje farmář Luděk Ježek, který pěstuje ovoce a zeleninu zhruba na 130 hektarech a na všechny své výpěstky by v Turnově a okolí těžko hledal odbyt.

splnil všechna zadání. Největší překvapení v podobě dřevěné rakve čekalo na
samotném konci stezky. Když se školákům podařilo projít i tímto stanovištěm,
zamířili do tělocvičny a užívali si diskotéku.
Zábava v hororových převlecích se všem
líbila hlavně proto, že se do školní budovy
ve večerních hodinách jen tak nedostanou. „Příprava nám trvala přibližně tři
týdny. S nápadem přišly paní učitelky,
protože oslavy Halloweenu jsou stále více
populární. Letos jsme je zorganizovali po
svém,“ uvedla pro Spektrum Rožnovska
žákyně deváté třídy Andrea Štůsková.
Text a foto: Iveta Křenková

cen zřejmě orientují podle zpráv
v médiích, kde mnohé pěstitelské firmy
naříkají na slabou úrodu ovoce v letošním roce. Například zpravodajský
portál Novinky.cz zmiňuje třetinovou
produkci Sadů Nebílovy na Plzeňsku
v porovnání s loňskem. Podobných
nářků pěstitelů ovoce v České republice je na internetu celá řada.
Kupodivu ale nejsou z Valašska, kde
je sklizeň jablek více než dobrá. Spektru Rožnovska to potvrdil Jiří Martiš,
vedoucí odborných instruktorů Českého zahrádkářského svazu v okrese
Vsetín. Poukázal však na větší strupovitost ovoce. Vadí spíše esteticky, byť
někdy skvrny praskají, povrch korkovatí a plody se deformují. Strupovitosti
se ovšem dá předejít včasným jarním
postřikem.

Pozvánky
! Přednáškový cyklus Akademie třetího věku pokračuje ve čtvrtek 7. listopadu od 17.30 hodin v Klubu Zubří. Do
křesla pro hosta usedne fyzioterapeutka Radka Dvořáková a se seniory bude
besedovat o významu biologických
hodin. Vstupné je 30 korun.

Do 10. listopadu je možné ještě zhlédnout v muzeu Na Petrohradě výstavu
čtyř rožnovských výtvarníků Vladimíra Bartoška, Jaroslava Kaňáta, Štěpána Krhuta a Jana Zůbka. Je otevřena od 14 do 17 hodin. Na fotografii
jeden z obrazů Štěpána Krhuta.
MTA, foto: Pavel Czinege

! Dvaatřicet prodejců z Valašska a Ostravska se přihlásilo k účasti na Handmade Marketu v sobotu 16. listopadu ve
Společenském domě v Rožnově od 9 do
17 hodin. Návštěvníkům nabídnou přírodní kosmetiku, šperky, šály a čepice,
obrázky, mikiny, kabelky, polštáře, vlny,
přáníčka, pohlednice, vánoční ozdoby
a další dekorační i užitkové předměty.
Prodejní přehlídku pořádá Monika
Kaličinská ze Zubří.
-LP-

Co s přebytky?
Rovněž zuberští zahrádkáři a sadaři
jsou s letošní úrodou spokojeni. Ostatně
někteří představili své výpěstky i na
nedávné výstavě Valašský hortikomplex v rožnovské Janíkově stodole. Na
otázku, co dělají s přebytky, Spektru
Rožnovska většinou odpověděli, že je
naloží do bečky a zkapalní. Nevyloučili
však ani možnost odprodeje místním
zájemcům, a to za podstatně příznivější ceny než jaké nabízejí obchodní
řetězce, případně pěstitelé z České
republiky, kteří naříkají na letošní
slabší sklizeň a tudíž ceny zvýšili.

Inzerce v Zubřanovi

Na zuberském prostranství vedle domu služeb zákazníci u turnovského farmáře nakupovali zejména jablka a hrušky. V nabídce byl i mošt v ceně 36 korun za litr, kilogramové balení medu od lednického včelaře za 129 korun, cibule, víno a další produkty.

Jenže jak zákazníky oslovit? Se vstřícnou nabídkou přichází Aleš Měrka, který
založil a úspěšně provozuje informační
portál www.zubran.cz. Nedávno totiž
zavedl novou rubriku, v níž lze bezplatně
zveřejnit drobnou řádkovou inzerci. Stačí
napsat text nabídky nebo poptávky na
info@zubran.cz, uvést kontakt a pak
čekat na odezvu. „Musíme si přece pomáhat,“ vzkazuje čtenářům Aleš Měrka,
jehož informační portál denně zhlédne
v průměru 190 příznivců.
Text a foto: MTA

Základní škola má zateplenou fasádu. Od
rekonstrukce za téměř čtyři milióny korun
si město Zubří slibuje snížení nákladů na
vytápění. Z devadesáti procent bude tato
investice uhrazena z Evropské unie, Operačního programu životního prostředí.
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