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Včelaři vytočili letos přes pět tun medu
Přes pět tun medu vytočilo v letošním roce dvaapadesát včelařů z Valašské Bystřice,
což představuje v průměru 16 kilogramů na jedno ze 314 včelstev.
Je to standardní úroda, na kterou jsou
místní chovatelé zvyklí. Potěšilo je, že
se letos neopakovala nepříznivá loňská
situace, kdy průměrný výnos na včelstvo činil pouhých 2,9 kilogramu. „Tak
nevydařený rok nepamatují ani naši
nejstarší včelaři,“ uvedl Jaroslav Machýček, předseda základní organizace Českého svazu včelařů ve Valašské Bystřici.
„Přesto jsme tuto těžkou situaci zvládli

na jedničku. I přes menší úhyn včel vlivem dlouhodobých nízkých teplot jsme
v podletí 2011 včelstva dostatečně zakrmili a odstranili zbytky melecitozních
medů, které se tehdy u nás vyskytovaly,“
zavzpomínal Jaroslav Machýček. Včelám však neprospělo ani střídavé a také
dosti chladné počasí na jaře 2012. Chovatelé se opět snažili co nejvíce zakrmovat, aby udrželi včelstva silná. Někteří

ani med nestáčeli a v podletí zase začali
s přikrmováním včel a jejich přípravou
na přezimování do roku 2013. Ten už se
naštěstí vydařil.
Přitom dvaapadesát valašskobystřických členů ZO ČSV, kterých rok od
roku přibývá, se pyšní vysokou kvalitou
medu, za což ostatně obdrželi zlatou
medaili Českého svazu včelařů.

Výborná kvalita
Jaroslav Machýček poskytl Spektru
Rožnovska srovnání chemického rozboru, který nepotřebuje žádný komentář.
Obsah vody v medu má podle normy
Evropské unie tvořit 20 procent a podle
české 18 procent. Včelaři z Valašské Bystřice se chlubí 15,5 procenty. Zatímco
Evropská unie a Česká republika povolují
pětiprocentní obsah sacharózy, med z Valašské Bystřice jí má méně než jedno procento. Zajímavý je také ukazatel HMF,
který vypovídá o čerstvosti medu. Starý
a přehřátý má vyšší hodnoty než právě
vytočený. Evropská unie stanovuje HMF
40 mg na jeden kilogram, česká norma
povoluje 20 mg a valašskobystřický med
má méně než dva miligramy.

Nektar bohů

Valašskobystřický med je k dostání u místních včelařů. Bližší informace lze najít
na webu bystrictivcelari.cz.
Ilustrační foto: Ivan Dostál
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Tak nazývali med dávní Egypťané.
A nemýlili se, vždyť přírodní nektar
obsahuje spoustu vitamínů, minerálů,
bílkovin, kyselin a dalších prospěšných
látek, které z medu vytvářejí jednu velkou lékárnu. Mnozí včelaři s ním proto
i běžně sladí. Jaroslav Machýček ho
například používá do kávy. Upřednostňuje květový med. „Mění sice trochu
chuť, ale je to na zvyku,“ uvedl včelař
z Valašské Bystřice.
S příchodem vánočních svátků hospodyňky med používají při přípravě
cukroví. Například pečou perníčky.
V tomto případě však moučkový cukr
nelze nahradit medem, protože při
jeho větším množství by perníčky byly
tvrdé. Na zhruba 400 gramů mouky
cukrářky doporučují zhruba dvě velké
lžíce medu.
-MTA-

VÁNOČNÍ STROM UŽ SVÍTÍ. Klobouky si museli na hlavách přidržovat valašskobystřičtí portáši při slavnostním rozsvěcování vánočního stromu v pátek
6. prosince. Silný a dost nepříjemný vítr však občany neodradil a ti se na náves
před obecní úřad dostavili v hojném počtu. Děti z místní školy za doprovodu dětské hudecké muziky pod vedením Petry Dostálové zazpívaly koledy. Radostně
uvítaly Mikuláše a některé mu zarecitovaly básničku. Radek Halačka, moderátor slavnostního podvečerního setkání, pak pozval úspěšného karatistu Adama
Fistera, aby rozsvítil nazdobený vánoční strom. Portáši ze svých zbraní vystřelili
čestnou salvu a následoval nádherný ohňostroj.
MTA, foto: Ivan Dostál

Krátce
 Předvánoční atmosféra panuje v Charitním domě pokojného stáří ve Valašské Bystřici. Senioři zhotovili adventní
věnec, pro své blízké vyrábějí přáníčka
a pomáhají s pečením perníčků. Pokoje
si vyzdobili větvičkami nebo stromečky
s baňkami. Štědrý den tráví dvě třetiny
obyvatel se svými rodinami. Ostatní
klienti, kteří v domově zůstanou, se sejdou na večeři ve slavnostně vyzdobené
jídelně. Podává se ryba s bramborovým
salátem, cukroví a ovoce. Každý z klientů najde pod stromkem malý dáreček, který ve většině případů zajišťuje
vedení domova ve spolupráci s ostatními zaměstnanci. V přátelské besedě
si pak všichni společně zavzpomínají na

vánoční svátky v minulém století a zazpívají koledy. A také přivítají starostu
obce, který do domova v čase vánočním
každoročně zavítá a všem popřeje radostné a požehnané svátky.
-CHD-

Pozvánka
 Silvestrovský výšlap na Búřov pořádají 31. prosince valašskobystřičtí
turisté a hasiči. Sraz je v devět hodin
u místního kostela.

 571 759 711
www.valasskabystrice.cz
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Nová dráha zlepší výkony modelářů
Poslední listopadovou sobotu se v Zubří uskutečnil druhý závod rádiem řízených automobilů Slovensko-moravského poháru 2013/2014. Síly v něm změřilo 28 žáků, juniorů
a dospělých. Tentokrát si však dostaveníčko nedali v tělocvičně, ale v sokolovně, kde
zuberští modeláři postavili novou autodráhu. Členové pořadatelského týmu položili
koberec a trať navrhl i vytyčil Jakub Šimurda, juniorský mistr České republiky v kategorii 1:10 Electric Track. Šestnáctiletého studenta oboru architektura Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí jsme požádali o rozhovor.
 Jaké přednosti má nová dráha?
Svými rozměry (100 m2) značně
převyšuje tu starou. Koberec je pěkně
rovný a nevlní se. Lze na něm postavit
daleko větší množství drah, což pomůže zlepšit výkony zuberských modelářů, kteří byli zvyklí jen na jeden tvar
dráhy, a když závodili jinde, na nové
podmínky si zvykali s obtížemi.
 Letos na jaře jsi vybojoval juniorský
titul České republiky s modelem Touring Car 1/10E Modified. Jsi mu pořád
věrný?

I když jsem s ním získal pár dobrých
umístění na českých a evropských seriálech, dnes už odpočívá na poličce.
Výrobce, s jehož podvozky závodím,
totiž uvádí na trh každoročně nový
model, a tak jsem si postavil auto nové.
Věřím, že mi přinese štěstí a v úspěšné
sérii budu pokračovat. Je to stále má
hlavní kategorie. Letos v létě jsem v ní
absolvoval osm závodů a pravidelně
se mi dařilo obsazovat čelní příčky.
V České republice máme spoustu výborných pilotů. Když se k nim na závodech přidá ještě slovenská, polská či

Jakub Šimurda představuje model Touring Car 1/10E Modified, s nímž získal titul
českého juniora. Kromě této kategorie se věnuje ještě 1/10 Buggy 4WD a také 1/18
TC. Absolvuje s nimi však menší počet závodů a plní spíš funkci doplňkových kategorií.

rakouská špička, zvítězit je bezesporu
velký úspěch.
 Mohou uspět čeští modeláři na závodech v zahraničí?
Určitě ano a spousta našich reprezentantů to svými výsledky jen dokazuje.
Jak již jsem zmínil, čeští závodníci jsou
výborní a neustále se zlepšují. V evropské konkurenci se určitě neztratí.
 Je zhotovení modelu hodně složité?
Bývalo v začátcích automodelářství,
kdy si závodníci museli všechny díly
vyrobit vlastnoručně. Dnes si koupíte
stavebnici a postupujete podle návodu.
Vyplatí se preciznost a pečlivost.
Každý pohyblivý díl, který „nechodí“
tak, jak by měl, se na výsledku nepříjemně projeví.
 Koníček to je zřejmě dosti finančně
náročný.
Tuto otázku slýchávám na závodech
od diváků velmi často. Odpovědí je
většinou zklamu. Vstupní investice
není zrovna malá. Háček je v tom, že
cokoliv, co chcete dělat profesionálně,
je dnes finančně náročné. A to platí
i pro automodelářství. Naopak, pokud
budete chtít jezdit na hobby úrovni,
úvodní investice bude tou nejvyšší
a pak závodíte pouze za dopravné
a startovné.
 Jsi členem modelářského klubu
a mimo jiné mu připravuješ webové
stránky. Jak vidíš jeho další perspektivu?
Mládež v Zubří preferuje spíš kroužek pro letecké modeláře, který je přece
jen méně finančně náročný a u nás proslavenější. Výhled do budoucna je určitě pozitivní, protože se v něm schází
desítka mladých nadšenců a vzájemná
soutěživost se vždy projevuje zlepšováním se. Nemalou zásluhu na tom má
vedoucí klubu Jarda Janošek a také
Zdeněk Janoš. Tito dva dokážou kluky
vést a hlavně je nadchnout pro věc.
Text a foto: MTA

Štědrodenní výlet za zvířátky
Sympatickou tradici založila v roce 2001
rodina Mondříkova ze Zubří. Každý rok
se na Štědrý den vydává na procházku
do Lipůvky, kde zdobí stromečky pro zvířátka. Na větvičky pověsí jablíčka, chléb,
pečivo, zeleninu a další dobroty. Jak pro
Spektrum Rožnovska uvedl Aleš Měrka
ze zpravodajského portálu Zubran.cz,
každým rokem účastníků této zhruba

dvouhodinové vánoční procházky přibývá. „Vycházíme ve 13 hodin od Mateřské školy na Sídlišti 6. května. Kdo se
k nám chce přidat, je vítán hned na startu
nebo ve 13.30 hodin na křižovatce Převrátí kousek pod Lipůvkou. Vstupenkou
na společný štědrodenní výlet jsou dobroty pro zvířátka,“ dodal Aleš Měrka.
MTA, foto: Zubran.cz

Sportovní zprávičky
 Dvanáct házenkářských družstev
mladších žáků z České republiky, Slovenska a Maďarska se od 29. listopadu
do 1. prosince utkalo v mezinárodním
turnaji o Pohár starosty města Zubří.
Vítězem třídenních bojů se stal Sokol
Centrum Haná. V silné konkurenci
uspěli i mladí házenkáři HC Zubří. Hráči
A týmu vybojovali druhé místo. Medaile
za třetí příčku si odvezli chlapci z maďarské Tatabánye. Nepopulární čtvrté místo
získal Prešov. Druhý celek HC Zubří,
který tvoří mladší chlapci, obsadil po několika vyrovnaných zápasech 11. příčku.
 První ročník Mikulášského dětského
turnaje ve stolním tenise se v zuberské Sokolovně konal l. prosince. Zúčastnilo se ho
sedmnáct nadějných mladých sportovců
z Rožnova, Poličné, Horní Bečvy, Opavy
a Brna. V kategorii nejmladších žáků zvítězili Daniel Němec z Horní Bečvy a Petra
Matyščáková z Rožnova pod Radhoštěm.
Její sestra Martina obsadila první místo
mezi mladšími žákyněmi, z chlapců nejlépe v této kategorii zabodoval Pavel Mužátko z Horní Bečvy.

 Den otevřených dveří uspořádali 14.
prosince kuželkáři TJ Gumáren Zubří
u příležitosti 50. výročí založení jejich
oddílu. Nyní ho tvoří 25 členů, z toho
je 15 aktivních, kteří se účastní mistrovských soutěží. Nejstarším kuželkářem je 75letý Luboš Krupa. Všichni
příznivci oddílu se sejdou v neděli 29.
prosince na slavnostní výroční členské
schůzi v 17 hodin.
 Aerobik s Kristinou pořádá lyžařský
oddíl TJ Gumárny Zubří každé pondělí
od 17.30 do 19 hodin v zuberské Sokolovně. Vstupné činí 50 korun.
 Lezecká stěna lyžařského oddílu TJ
Gumárny Zubří slouží veřejnosti každý
čtvrtek od 17 do 20 hodin. Vstupné je
40 korun.
-MTA-

 571 757 051
www.mesto-zubri.cz

