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Zájem o kvalitní mléčné výrobky roste
V rodinné Farmě-ZPZ ve Valašské Bystřici denně nadojí zhruba dva tisíce
litrů kravského mléka. Zatímco dříve
ho všechno prodávali Mlékárně Valašské Meziříčí, dnes již čtyřicet procent
produkce dokáži sami zpracovat.
„Chtěli jsme naši práci více zhodnotit, a tak jsem před třemi lety absolvoval kurz, kde jsem se naučil vyrábět
sýry a tvaroh,“ uvedl Jan Zajíček, jeden
ze tří spolumajitelů farmy. „Dnes je nás
na farmě třináct a máme již pravidelné
zákazníky. Nejvíce jde na odbyt mléko,
tvaroh a jogurty,“ dodal Jan Zajíček.
Spolu s ostatními se stará o sto krav
holštýnského plemene, které se vyznačuje vysokou dojivostí, a ještě o sto
kusů jalovic.
Sortiment 16 výrobků, z nichž velkou část tvoří sýry přírodní, pařené,
uzené i oblíbené korbačiky, si lze
koupit přímo na farmě v malé útulné
prodejně. Zákazníci v ní pravidelně
nakupují výrobky, o nichž vědí, že jsou
zhotoveny z domácího neodstředěného
mléka. „Když si zde koupíte jogurt,

tak ho můžete krájet,“ pochvalovala si
zákaznice, která k Zajíčkům pravidelně
přijíždí za čerstvými produkty z nedaleké obce Bystřička. „Není to žádná

měkká hmota plná různých náhražek,“
dodala.
„Je pravdou, že prodejnost nám
pomáhají zvyšovat různé aféry s některým nekvalitním zbožím v supermarketech,“ podotkl Jan Zajíček. Farmě se
daří postupně rozšiřovat distribuční síť
nejen ve vsetínském regionu, ale i za
jeho hranicemi. Pravidelnými odběrateli jsou prodejny Jednoty, zdravé
výživy a další drobní maloobchodníci,
kteří v nabídce preferují kvalitní regionální produkty. O ty mají spotřebitelé
stále větší zájem, i když si za ně obvykle
musí více připlatit.
Farma-ZPZ ve Valašské Bystřici letos
obdržela certifikát regionální značky
Pravé valašské. Hodnotící komise ji
zatím udělila čtrnácti místním zemědělcům, řemeslníkům a zpracovatelům,
jejichž výrobky byly otestovány jako
kvalitní a tradiční. U Zajíčků si tohoto
ocenění velmi váží. Logo Pravé valašské proto co nejdříve umístí i na obaly
tvarohů a jogurtů, které byly touto
značkou poctěny.
-MTA-

VÍKENDY SE VZPOMÍNKAMI. Malá dřevěná chaloupka v centru obce Valašské
Bystřice přitahuje pozornost mnohých turistů i rekreantů. V nedaleké cukrárně se
někteří dokonce ptají, zda útulný domeček s minizápražím není na prodej. Podsklepený objekt o venkovním rozměru sedm krát čtyři metry vznikl v roce 1948. „Tehdy
dřevěnici s jedním pokojíkem a malou kuchyňkou vybudoval můj otec pro naši tetu,“
řekl Spektru Rožnovska Bohumil Kopecký, současný vlastník chaloupky. Se svou
manželkou Annou bydlí ve Valašském Meziříčí a do rodné obce přijíždí o sobotách
a nedělích. Při pěkném počasí manželé Kopečtí postávají na zápraží a pozorují víkendový život v obci. „Narodil jsem se tu a rád se do své rodné dědinky vracím a vzpomínám na mládí,“ uvedl s trochou nostalgie Bohumil Kopecký a pozval nás dál. Vybavení interiéru se od úmrtí tety v roce 1968 téměř nezměnilo. Dobový nábytek v pokoji
i kuchyňce včetně nádobí a obrázků na stěně, záclon a dalších bytových doplňků
nás vrací do minulého století. Nejsou to však jen vzpomínky, ale také pěkná příroda
a dobří lidé, kvůli nimž stojí za to upřednostnit víkendové pobyty ve Valašské Bystřici
před komfortním životem ve valašskomeziříčském Štěpánově, kde manželé Kopečtí
obývají rodinný dům.
Text a foto: MTA

Zaujalo nás

Plnění sýrů do formiček.

Foto: Archiv Farma-ZPZ

Roman Kaláč při rozvozu zboží.

Foto: MTA

" Kdo dostal nejvíce hlasů od valašskobystřických voličů do krajského
zastupitelstva? Jaké akce se v obci chystají? Odpovědi na tyto a další otázky
se dozvíte na Facebooku, do něhož se
nedávno aktivně zapojilo IC Valašská
Bystřice. Jeho nový pracovník Martin
Valášek vsadil na internetovou komunikaci. Dává tak prostor lidem, kteří se
chtějí vzájemně informovat o různých
událostech v obci a okolí. Sám se snaží
co nejvíce zajímavých podnětů na Facebook umístit. Jako například 17minu-

ZUBŘÍ

SPEKTRUM ROŽNOVSKA 21/2012

Školní střípky
" Žáci ze Základní školy v Zubří přijali pozvání Valašského muzea v přírodě
v Rožnově a zapojili se do říjnového vzdělávacího programu Tajemný hrad Rožnov.
V dřevěném městečku se děti seznámily
s místem, kde se rožnovský hrad nacházel.
Od zasvěcených vypravěčů si vyslechly
pověsti ze středověku, setkaly se s rytíři
a prohlédly si jejich zbraně. Některé si
dokonce zašermovaly mečem, jiné si
vyzkoušely drátkování. Rovněž sledovaly
řezbáře při práci, prohlédly si kytky a zvířátka z okolí. A byly také vyzvány, aby se
přihlásily do výtvarné soutěže na téma
Tajemný hrad Rožnov. Uzávěrka je 12. listopadu a výsledky budou vyhlášeny na
rožnovském Vánočním jarmarku 15. prosince. Více informací na www.vmp.cz.

Valašský malíř krajinek i portrétů
Velmi příjemnou atmosféru navodila známá rožnovská zpěvačka Eva
Porubová, jejíž nezaměnitelý hlas dává
valašským písničkám osobité kouzlo. Se
zájmem si je vyslechla také Věra Frydrychová, manželka akademického malíře
Jaroslava Frydrycha, která pro zuberskou expozici zapůjčila sbírku obrazů.
Jaký význam mají pro valašský region,
o tom ve svém vystoupení hovořila
kunsthistorička Alena Podzemná.
„V jedné věci byla tato vernisáž výjimečná a mimořádná,“ zdůraznila pro
Spektrum Rožnovska Lenka Přečková,
vedoucí odboru kultury města Zubří. „Při
slavnostním zahájení jednotlivé obrazy
začaly doslova ožívat. Z portrétů na

výstavních panelech se stávali skuteční
lidé se svými životními osudy. Ten život
jim vraceli návštěvníci vernisáže, kteří je
často poznávali a jejich příběhy tlumočili
svým přátelům a známým. V ten okamžik
i nezasvěcený člověk pochopil, co Jaroslav
Frydrych uměl dokonale, a sice vtisknout
do svých portrétů celou osobnost člověka,
jeho radosti, starosti i osud,“ podělila se
o své dojmy z výstavy Lenka Přečková.
Významného valašského malíře krajinek i portrétů na výstavě reprezentuje
26 originálních obrazů, které jsou doplněny ukázkou malířových osobních
věcí. Expozice je pro veřejnost otevřena
až do 4. listopadu, denně mimo pondělí
od 14 do 17 hodin.
-red-

Rád se toulal krajem
Jaroslav Frydrych se narodil 17. října
1928. Studoval na Pedagogické
fakultě Palackého univerzity v Olomouci u Jana Zrzavého, na VŠUP
v Praze pak byli jeho učiteli Antonín Pelc a Antonín Strnadel. Znalce
výtvarného umění si získal především
svými kresbami a pastely zobrazujícími valašskou krajinu a lidi, kteří v ní
žijí. Není divu, že Frydrychovy obrazy
se stále objevují i v internetových
aukcích, kde se o tomto malíři píše
nejen jako o umělci, ale i jako velkém
obdivovateli Valašska. Rád se toulal
krajem a dovedl naslouchat hlasu přírody i jeho obyvatel. Z Frydrychových
děl vyzařuje láska k domovině, vřelý
cit k lidem, prostá moudrost, radost
a přátelství, které malíř rozdával
lidem kolem sebe. Zemřel 13. srpna
1982 v Rožnově pod Radhoštěm.
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Pozvánka na výstavu Jaroslava Frydrycha
Již třicet let uplynulo od smrti valašského patriota, výborného cimbalisty a především
vynikajícího malíře Jaroslava Frydrycha z Rožnova pod Radhoštěm. Při této příležitosti
muzejní rada města Zubří společně s jeho odborem kultury uspořádala v zuberském
muzeu na Petrohradě výstavu Valašsko, buď zdrávo. Vernisáž si ve čtvrtek 11. října
nenechala ujít řada osobních přátel a obdivovatelů malíře.

tové video z nedávné soutěže požárního
sportu TFA nebo vtipnou reportáž
o chovu ovcí ve Valašské Bystřici, kterou
TV Nova odvysílala 9. října. Díky velké
rodině příznivců Facebooku se informovanost v obci ještě více zlepšuje.
-MTA-

Akademický malíř Jaroslav Frydrych.
Repro: Pavel Czinege

" Dobrodružnou okružní cestu po zeměpisných zajímavostech kraje podnikli
12. října zuberští deváťáci. Navštívili
unikátní přírodní jezero v údolí Jezerné
pod Solánem, které inspirovalo k literární
tvorbě i Karla Jaromíra Erbena. Putování
deváťáků v malebné krajině ve Velkých
Karlovicích však neskončilo. Další zastávkou se stala kysucká vesnička Korňa,
která láká zejména geology. Ze země zde
vytéká čistá a vysoce kvalitní ropa. Němečtí odborníci zde dokonce uskutečnili
průzkumné vrty, při nichž zjistili rentabilitu těžby. Ropy prý však není tolik, aby
pokryla náklady. V minulosti ji údajně
místní občané používali na přitápění.
" Zuberští školáci rádi čtou. V prvním
ročníku celostátního internetového projektu Čtení pomáhá obsadila koncem
minulého školního roku třída 8. B pěkné
druhé místo. Přitom soutěžilo sto škol
a snaživí zuberští čtenáři byli dlouhou
dobu v čele literárního pelotonu. Nakonec jim první místo se zájezdem na Mallorcu uteklo jen o pár bodů.
-ZS-
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Pohled na část výstavy s obrazy valašského malíře Jaroslava Frydrycha v zuberském muzeu na Petrohradě.
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