Deník

26. března 2018

3

www.denik.cz

VALAŠSKO | redakce.valassky@denik.cz
Kolibou ve Zděchově se linula vůně trnek

zprávy z Valašska
Cestovatelské besedy plnily sály

Valašsko – Dodatečný dárek
k jmeninám dostali tři pánové, kteří pečlivě připravili
kvas a s jejich trnkovou pálenkou je porota vyslala na
stupně vítězů. Třetí místo
obsadili Josef Surý a Karel
Trochta, na druhém místě
skončil Josef Kocourek a
broušenou láhev s nápisem
Zděchovský košt slivovice si
odnesl Josef Kabrhel.
Letošní vítěz se soutěže
účastní pravidelně. Tentokrát, po třinácti letech,
konečně vyhrál. „Důležité je udělat poctivě
kvas. Trnky dobře
rozždůchat, přidat
rozvařený cukr a
rozvařený med,“ prozradil bezprostředně
po vyhlášení výsledků
Josef Kabrhel.
Do soutěže přihlásil
předloňský vzorek, protože
vloni mu všechno zmrzlo. S
přípravou pomáhala manželka Božena. „Po naplnění
bečky kvas zasypu moučkovým cukrem a pohladím.
Musí se to dělat s láskou,“
doplnila důležitou věc.
I přes loňskou neúrodu se

VÍTĚZOVÉ. 3. místo Josef Surý (vlevo), 1. místo Josef Kabrhel (uprostřed), 2.místo Josef Kocourek.

v koštu sešlo třiadvacet
vzorků. Dvanáctičlenná odborná porota neměla hodnocení jednoduché. „Snad
až na dvě byla kvalita velmi
slušná. Žádný paskvil. S
pálením se nesmí
spěchat, trnky musí
pěkně dokvasit.
Jen aby byly, prosíme Boha, aby
nějaká trnečka letos vykvetla,“ přál si
zkušený porotce Zdeněk Chrástecký.
Součástí koštu byla také
soutěž v pojídání trnkových
knedlíků, tak zvaných kulí.
Mezi čtyři chlapy usedla za
stůl také Olga Kabrhelová.
„Bylo to neplánované. Taťka
vyhrál s nejlepší slivovicí,
tak jsem chtěla odnést první místo i v jídle. Mám ráda
knedle a ke kulám, jakým-

koli, mám kladný vztah,“
zavtipkovala Kabrhelová,
která nakonec skončila třetí.
Deset pořádných kulatých
knedlíků nejrychleji spořádal místní hajný Ivo Kašpar.
„Už jsem to zkoušel třikrát a
vždycky
jsem
skončil
druhý.
Letos
byly
knedle
hutné.
Dobře to
dopadlo,
byl to hec,
ale užili
jsme
srandu

a to je na tom nejdůležitější,“ zhodnotil na závěr jedlík.

IVO KAŠPAR. Zvítězil v pojídání švestkových knedlíků. Nejrychleji
zfutroval deset „trnkových kulí“. Snímky: Deník/Martin Mrlina

„Když se cvakneš, zachraň hlavně sebe a pádlo“
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„Trnky se musí dobře
rozždůchat,“ prozradil
výherce Josef Kabrhel.

Hlavní program Cest Festu spočíval v přednáškách.
O ty byl podle pořadatelky akce Kristýny Veitové
největší zájem. „Dva sály, ve kterých řečníci vyprávěli své zážitky a zkušenosti ze svých cest, byly
vždycky úplně plné. Každý to podával osobitým
stylem, ale největší úspěch měl asi Patrik Kotrba,
který doplnil vyprávění i hrou na kytaru. Lidi mu
tleskali vestoje,“ popsala Veitová výkon kytaristy na
cestách po španělském Santiagu. V pauze mezi
přednáškami mohli návštěvníci vycestovat do světa
prostřednictvím virtuální reality. „Pomocí speciálních brýlí se najednou ocitnete v jiném světě. Brýle
reagují i na pohyb. Nasadíte si je a najednou jste
třeba na Maledivách. Připadáte si, že jste na skutečném místě,“ netajila nadšení Veitová. O žaludky
cestovatelů bylo postaráno v minirestauraci i férové kavárně. Návštěvníky lákal také fotokoutek nebo
rukodělné workshopy. (mm)

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Příjem dětí podle nových pravidel
Nová pravidla a kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných městem schválila Rada
města Rožnov pod Radhoštěm. Zákonní zástupci
mohou nově vybrat preferované školky ve městě a
získat plusové body při přijímání. Tím zvýší šanci
na přijetí. Ředitelky mateřských škol se budou dle
doporučení rady řídit novými pravidly v případě, že
počet žádostí o přijetí překročí stanovenou kapacitu
maximálního počtu dětí. Kromě dříve platného
pravidla o přednostním přijímání dětí s místem trvalého pobytu na území Rožnova a přednostním
přijímání starších dětí v rozmezí 3–5 let věku zavedli radní pravidlo preference školky, kterou si
rodič při výběru MŠ zvolí. „Zákonný zástupce při
vyplňování formuláře stanoví preferované pořadí
mateřských škol, do kterých dítě hlásí,“ uvedl vedoucí odboru školství a sportu Dušan Vrážel. (mm)

2,3

Za poslední tři roky projednali radní města
Vsetína 274 žádostí o finanční podporu, které
zasílají neziskové organizace působící na území města. Rada schválila 216 požadavků na
akce v oblasti kultury, sportu, osvěty i sociální
oblasti. Celkem přiklepla neziskovkám částku
2,3 miliony korun.

krimi
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Rýhy za patnáct tisíc korun
Policisté ve Valašském Meziříčí pátrají po vandalovi, který začátkem minulého týdne poškrábal lak
na osobním autě. „Rýhy dlouhé i několik desítek
centimetrů na dveřích i blatníku Škody Octavia
udělal vandal neznámým předmětem,“ popsal policejní mluvčí Vladislav Malcharczik s tím, že výtečník způsobil olomoucké firmě svým jednáním
škodu patnáct tisíc korun. Policie řeší případ jako
trestný čin poškození cizí věci. (mm)
SEZONA ZAČÍNÁ. Na slavnostní rituál odemykání Bečvy ve Vsetíně se přišla podívat veřejnost vodácká i nevodácká. Zvláště děti si odnesly veselý zážitek. Foto: Deník/Martin Mrlina

pádlovat, jen se vezl. Ale
Jarda prostě musel sedět na
vodě,“ zavzpomínala Hučíková.
Křtu pomníku, který vymysleli členové oddílu jako
poděkování svému dlouholetému vedoucímu, přihlížely desítky nevodácké i
vodácké veřejnosti. Mezi
nimi i manželé Barboříkovi.
„Jsme vodáci a máme k vodě blízko. To, co udělali, je
pro Jardu důstojné,“ komentoval Jiří Barbořík.
STAV HLADINY VODY
SE SNAD ZLEPŠÍ
Dvě nové lodě, na které oddílu přispělo město Vsetín,
pokřtil místostarosta Tomáš
Pifka. Poté se společně s
Bečvochem a hejtmanem
Čunkem vnořili do nízké
hladiny Bečvy. „Voda je tep-

lá a je jí málo. Doufám, že
takový stav je tento víkend
naposledy,“ pronesl při
odemykání místostarosta
Pifka.
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Dokončení ze strany 1
„Pádlo bude umístěno na
mostě a bude připomínat
našeho nestora Jardu,“ pronesl Čunek během křtu
šampaňským.
Legendární Česnekova
věta – když se cvakneš, zachraň hlavně sebe a pádlo,
zazněla dopoledne několikrát. „Pamatují si ji lidi, co
byli na vodě jednou v životě, i ti, co sjíždí vodu pravidelně. Jarda je pořád v nás,“
připomněla Gabriela Hučíková.
Uchovává si i poslední
vzpomínku na vsetínského
vodáka. Naposledy sjížděli
Vltavu a Jaromír Česnek už
na tom nebyl zdravotně
dobře. „Žena mu zakázala
sednout na loď. Ale on vodu
miloval a nedalo mu to. Jeli
jsme na raftu, nemusel
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