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MÁME ZA SEBOU ŠESTÝ ROČNÍK FOTBALOVÉHO UTKÁNÍ ŽENATÝCH PROTI 
SVOBODNÝM 

První srpnový víkend a současně první srpnový den se uskutečnilo tradiční fotbalové utkání 
ženatých proti svobodným. Jednalo se již o 6. ročník této oblíbené sportovní akce, která se jako 
vždy odehrála na místním hřišti Cedr. Zápasu přálo hezké slunečné počasí, které vytáhlo na místní 
hřiště trochu více svobodných mládenců, v menším, ale dostatečném počtu dorazili ale i ženatí 
pánové, takže utkání mohlo začít. Svobodní měli ženatým co vracet, jelikož poslední dva 
ročníky vyhráli právě ženatí. 

Po slavnostním výkopu hráči neotáleli, pustili se do zápasu a již v prvních minutách se svobodní 
ujali vedení. Jejich dobrý začátek měl vliv i na zbytek zápasu a po dvou třetinách v utkání suverénně 
vedli stavem 4:1. Ženatí se však nenechali zastrašit a začátkem třetí třetiny stav vyrovnali na 4:4. 
Tento stav však ženatí už do konce zápasu neudrželi a svobodní v zápasu vyhráli poměrem 8:5. 
Přiblížili se tak svému vysokému (a zároveň i poslednímu) vítězství z roku 2012, kdy utkání 
skončilo 7:5 pro svobodné. Vítězné družstvo obdrželo putovní talíř a zaslouženou odměnu. 

Za družstvo svobodných skórovali: Petr Pohořelský (3×), Jaroslav Pohořelský (2×), Matěj 
Karafiát (2×) a Tomáš Novosád.  

O góly na straně ženatých se postarali: Jakub Kubját (3×), Marek Machálek a Milan Žák.  

Po celou dobu akce byl k dispozici bar, kde se mohli hráči i fanoušci občerstvit pitím nebo 
specialitami přímo z grilu.  Tímto patří velké poděkování organizátorům, kteří se starali o chod akce 
po celou dobu zápasu, ale i po něm, kdy pokračovala večerní zábava. Děkujeme fanouškům, kteří se 
na tuto akci každoročně vrací a přijdou podpořit hráče. V neposlední řadě patří poděkování 
rozhodčímu Miroslavu Kubjátovi z Valašské Bystřice a také místnímu DJ Tomimu, který se po celou 
dobu akce staral o hudební zábavu. 

Za redakci zpravodaje gratulujeme vítěznému družstvu! 

Kompletní fotoreportáž naleznete na internetových stránkách obce, v sekci Fotogalerie. 

 

 

 

 

 

Text a foto: Lucie Škabrahová 
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LETOŠNÍ ÚRODA MEDU BUDE VYSOKÁ 

Včelaři si tento rok na med nemohou stěžovat. Ačkoliv byla úroda bohatá jen na tmavý med, celková 
úroda medu v předchozích letech byla mnohem horší. Včelaři ve Zlínském kraji tvrdí, že letošní rok 
bude jeden z nejlepších za poslední dobu. Znamená to pro ně náhradu za loňský rok, kdy včelstva 
zničil mor včelího plodu a právě Zlínský kraj patřil k nejpostiženějším z celé republiky. 

Přestože medu bude dost, lidé si za něj budou muset připlatit. Cena kvalitního medu se pohybuje 
kolem 110–160 Kč. 

Existuje mnoho druhů medu, od včelařů můžeme nejčastěji koupit lesní, lipový, či květový. Med 
můžeme využít jak v kuchyni, tak např. také jako přírodní lék. 

Snídaně skotského včelaře 

Hrnek ovesných vloček zalijeme v nepřilnavém kastrůlku vodou a krátce povaříme. Servírujeme na 
vyhřátou mělkou misku, dochutíme medem a smetanou nebo mlékem.  Případně i mletou skořicí.  

Rehydratační nápoj 

1 litr vody, 1–2 vymačkané pomeranče, 1 čajová lžička soli, 10 čajových lžiček medu (rozmíchat 
v malém množství vody). Slouží k doplnění tekutin, energie a iontů při déletrvající sportovní 
aktivitě.  

Při léčení můžeme podávat med jako podpůrný prostředek při nachlazení, tišení kašle a také jej 
můžeme nanášet na rány a popáleniny. Med desinfikuje ránu a snižuje otok. Med se aplikuje na 
obvaz a přiloží na ránu tak, aby ji medový zábal překrýval.  

Lucie Škabrahová 

zdroj: www.vcelky.cz/med.htm a zlin.idnes.cz 

http://www.vcelky.cz/med.htm
http://zlin.idnes.cz/vcelarska-sezona-2015-ve-zlinskem-kraji-dw9-/zlin-zpravy.aspx?c=A150723_2179123_zlin-zpravy_ras
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ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI ZÁŘÍ 

Odvoz popelnic v září tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 7. a 21. září.  

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice. 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 
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NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC ZÁŘÍ 

V měsíci září oslaví své narozeniny: 

 paní ANASTAZIE ŠPANIHELOVÁ – 83 let 

 pan FRANTIŠEK VALA – 70 let 

 

  

 

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody 
a spokojenosti v životě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpravodaj 8/2015 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Mgr. Světlana Hrabinová. 

Uzávěrka dalšího čísla je 20. září 2015. www.malabystrice.cz starosta@malabystrice.cz 

 

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje! 
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