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Mráz zkomplikoval život podhorské obce
Tak dlouhodobé mrazivé počasí nikdo z obyvatel Valašské Bystřice za posledních
zhruba čtyřicet let nepamatuje. V některých lokalitách teplota v nočních hodinách
překročila i magickou třicítku. Jaké problémy to přineslo? Na to jsme se zeptali
Radka Halačky, místostarosty obce Valašská Bystřice:
„Největší komplikace mají občané se
zamrzajícími vodovodními přípojkami,
ve středu obce dokonce zamrzla část
hlavního vodovodního řadu, na který
je připojeno sedm rodinných domků.
Bohužel, v těchto případech nezbývá
nic jiného než čekat na výrazné oteplení. Obáváme se však, že může způsobit
popraskání potrubí jak přípojek vody, tak
i hlavního vodovodního řadu. Mohlo by
to znamenat velké ztráty vody a poruchy,
které se jen obtížně zjišťují a opravují.
Lidé začali mnohé objekty se zamrzlým potrubím více vytápět přímotopy
a nyní se obávají účtů, které jim přijdou
za spotřebovanou elektrickou energii.

Zima nás v minulých týdnech prověřila, jak jsme se na ni připravili. Myslím, že jsme ve zkoušce obstáli se ctí.
Vždyť například obecní kotelna, která
zásobuje teplem základní i mateřskou
školu a všechny obecní budovy a také
zhruba padesát rodinných domků, fungovala takřka stoprocentně. K vytápění
používáme tvrdé suché piliny. Provoz
kotelny jsme jen omezili zhruba na
osm hodin pro odstranění poruchy,
která však nevznikla v důsledku nízkých teplot.“

Pomoc seniorům
Mrazivé dny a noci v polovině minu-

lého týdne vystřídala pořádná sněhová
nadílka. To věru není příznivé počasí
ani pro Janu Zuzaňákovou, charitní
pečovatelku, která se ve Valašské Bystřici stará o seniory a nemocné spoluobčany. Svou obec dokonale zná, vždyť
denně na pojížďkách za nemocnými
a starými občany najede až padesát kilometrů. Ve Valašské Bystřici jsou domky
roztroušeny po kopcích, mnohdy i na
samotách. A tak pečovatelka charity
ráno zajede do obchodu, kde svěřencům
nakoupí potraviny a další zboží, o které ji
požádají a kolem půl jedenácté přijíždí k
základní škole, kde vyzvedne jídlonosiče
s obědy a rozveze je lidem. Nemohoucí
a nemocné občany také vozí k lékaři,
pomáhá jim vyřídit záležitosti na úřadě
apod. Používá přitom starší služební Felicii, s níž zejména v zimě zažívá neskutečný boj.
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Zima prověří včelaře
Deseti až patnáctiprocentní úhyn včel
odhaduje předseda Včelařského spolku
ve Valašské Bystřici Jaroslav Machýček.
Jak uvedl pro Spektrum Rožnovska, silná včelstva by neměla mít s nízkými teplotami větší problém. Dostatečně vytápějí tzv. zimní chumáč a pomaličku se
přesouvají za zásobami. Bohužel slabší
včelstva, která nyní obsedají jen čtyři až
pět rámků, v silných mrazech chumáč
nevytopí a dle včelařské hantýrky uhynou na plných zásobách. Zima prověří
včelaře, zda se o včely dobře postarali již
v loňském roce a zda po poslední snůšce (po odkvětu lip) začali již zakrmovat,
aby matka byla v domnění, že snůška
trvá. To pak generace sílí a dosáhne
optimálního množství vylíhnutých dlouhověkých včel, které bez problému zdolají i tuhé mrazy, přežijí až do časného
jara a vychovají první generaci nových
dělnic.
-MTAMrazivé dny špatně snáší i opeřenci, kteří
se v takových dnech pohybují minimálně,
aby vydali co nejméně energie. Ornitologové proto nabádají občany, aby do krmítek sypali tučná semena, třeba slunečnici
nebo lůj. A ti, co bydlí například v paneláku a nemají krmítko, mohou potravu
pro sýkorky a další ptáčky umístit pod
zeleň a stromy, kde ji ptáci též hledají.
Foto: ZŠ Valašská Bystřice

Zaujalo nás

VYDAŘENÝ MADEJA CUP NA BÚŘOVĚ. Za mrazivého slunečného počasí se o druhém únorovém víkendu konal na sjezdovce ve Valašské Bystřici třetí závod Madeja cupu,
v němž soutěží děti ve věku od šesti do jedenácti let. Pořadatelé ze Sportovního klubu mládeže Valašské Meziříčí ve spolupráci s provozovatelem vleků a místními lyžařskými
nadšenci připravili v průběhu dvou dnů celkem tři závody, kterých se zúčastnilo 130 sjezdařů ve všech věkových kategoriích.V sobotu dopoledne byl nejprve na programu kombinovaný závod dětí z přípravek a předžactva. Odpoledne si ho zopakovali zájemci všech věkových kategorií. V neděli se pak uskutečnil druhý závod Madeja cupu dětí ve věku od
šesti do jedenácti let v obřím slalomu. Na domácím kopci si dobře vedla závodnice ze Sportovního klubu mládeže Valašské Meziříčí Adéla Zimová. Po sobotním vítězství v obou
kombinovaných závodech v kategorii přípravek přidala v neděli druhé místo v obřím slalomu.
J. Kadla, Foto: SKM Valašské Meziříčí
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" Ve Valašské Bystřici bylo k 31. prosinci 2011 evidováno 2 278 občanů,
z toho 318 dětí ve věku do 15 let. Věkový
průměr obyvatel je 40 let. Nejstaršímu
občanovi je 97 let. Nových dětí se v roce
2011 narodilo 15 a 18 občanů zemřelo.
Zatímco 33 lidí se do Valašské Bystřice
přistěhovalo, 36 trvalý pobyt naopak
zrušilo a odstěhovalo se.
-ZK-
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Rarášek je na nové adrese spokojen
O rozhovor jsme požádali Irenu Chadimovou, která loni v dubnu založila Rodinné mateřské
centrum Rarášek. Mladá maminka v té době již měla zkušenosti z návštěv podobných center v jiných městech, a tak si řekla, proč by něco podobného nemohlo vzniknout v Zubří.

žen, jež pracují doma nebo vypomáhají
v rodinné firmě.
" Budete pokračovat v mimibazaru?
Hodně maminek nám již doneslo
pěkné dětské oblečení. Při příštím
mimibazaru, který plánujeme na duben,
budeme muset této užitečné akci udělat
větší propagaci, aby se o ní dozvědělo
více žen. Jsme totiž rádi za každou
korunku, kterou z prodeje obdržíme.
" Z jakých finančních zdrojů Rarášek
žije?
Podařilo se nám sehnat pár finančních darů od sponzorů a také od maminek. O pomoc jsme požádali i město
Zubří, které nám loni přispělo částkou
17 tisíc korun, což nám velmi pomohlo.
Text a foto: MTA

OBNOVENÁ LIDOVÁ TRADICE V ZUBŘÍ. Veselý masopustní rej v zuberských
ulicích zorganizovali v sobotu 18. února členové Valašského souboru písní a tanců
Beskyd Zubří spolu s cimbálovou muzikou Malý Beskyd a dechovou hudbou Zubřanka. Tento tradiční svátek, který v roce 2011 zažil ve městě svou obnovenou premiéru, se letos setkal s větším množstvím příznivců než loni. Jak pro Spektrum
Rožnovska uvedl vedoucí valašského souboru Vítězslav Staňo, někteří Zubřané sice
sledovali masopustní průvod spíše „zpoza okna“, ale mnozí se již osmělili, vyšli do
ulic a pohostili masky dobrou domácí slivovicí a koblihami, jako například v rodině
Jiřího Kolečka, odkud je snímek nahoře. O výborné občerstvení masopustních příznivců se postarali i členové souboru Beskyd. Helena Adámková s Radkou Mičolovou připravily výborné zabijačkové pohoštění, které podávaly přímo v zuberském
Klubu. Tam byla také vyhodnocena soutěž o nejlepší koblihu. Porota vybírala ze tří
vzorků a prvenství udělila paní Zázvorkové, která obdržela vítěznou cenu - pánev
a naběračku.
MTA, Foto: P. Czinege a MTA
Irena Chadimová se svým tříletým synem Honzíkem.
" Od 1. února jste se přestěhovali do
nových prostor v ulici MUDr. Antonína
Fabiána, které patří městu Zubří. Proč
ta změna?
Kvůli financím. V zimních měsících
nám nájemné včetně energií vychází
o dva tisíce korun levněji než v bývalém
zdravotním středisku u Gumáren, kde
jsme platili otop podle metrů čtverečních
a nezáviselo na tom, jestli jsme tam dopoledne nebo celý den. V novém působišti,
kde navíc máme i větší prostory, jsou
instalovány měřící přístroje a zaplatíme
jen to, co protopíme. A to je fér.
" Jak jste stěhování zvládli?
Zapojila jsem do něj celou rodinu
a mého syna pohlídala jedna z našich

maminek. Další lidé nabídli také
pomocnou ruku, velmi si té vstřícnosti
považuji. Je vidět, že Rarášek už má
v Zubří hodně příznivců, kteří nové prostory chválí, že jsou hezčí a útulnější.
" Na co všechno se zaměřujete?
Každý pátek cvičíme s dětmi. Ve středu
pořádáme vzdělávací kurzy a besedy.
Například ve spolupráci s Radkou Dvořákovou zavádíme poradnu reflexní terapie
a s Janou Vaňkovou budeme pokračovat
v oblíbených besedách o dětské psychologii a zdraví dětí. V úterý míváme miniškolku, kdy hlídáme děti maminek, které
si potřebují zajít na úřady, k lékaři apod.
Tuto službu zajišťujeme podle potřeby
i v jiné dny. Máme v péči například i děti

Malování v dětském koutku Raráška na
Vánočním jarmarku v Zubří. Maminky
zde mimo jiné prodávaly ručně zhotovené
výrobky, za které utržily 1 200 korun. Peníze pak použily na úhradu nájemného.
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