
„Nejdříve jsme ji chtěli postavit 
v Potokách, kde náš valašskobystřický 
turistický oddíl mládeže Šipka často 
pobýval,“ vzpomíná Jaroslav Kubeš, 
který se velkou měrou zasloužil o vznik 
základny a dodnes se o ni obětavě stará. 
„V Potokách  tábořili už valašskomezi-
říčtí skauti za první republiky, byla tam 
krásná louka, les, potok a za ním sídlili 
mravenci ve velkých hnízdech z jehličí. 
Proto jsme toto krásné  údolí pojme-
novali Mravenčím. Výstavbu základny 
nám však nepovolila Chráněná krajinná 
oblast Beskydy, a tak jsme ji postavili 
na školním pozemku. A jak mravenci 
staví svá obydlí postupně, tak i naše 
chatky jsme budovali jednu za druhou, 
vždy s odstupem času. V místní škole 
jsem mimo jiné učil dílny a co bylo 
potřeba zhotovit, udělali jsme v rámci 

výuky. Například chybělo 12 vazníků, 
a tak jsme je s žáky vyrobili,“ vzpomíná 
Jaroslav Kubeš, který se do Valašské 
Bystřice přistěhoval z Plzně jako mladý 
učitel. Prvním žákům, jež zde zasvě-
coval zejména do tajů matematiky 
a fyziky, je dnes už 72 let.

Jaroslav Kubeš je i přes svůj vysoký 
věk stále aktivním turistou, který 
navíc organizuje pobyty dětí v areálu 
Mraveniště. Každé jaro vezme nářadí 
a chatky dává po zimě do pořádku. Na 
jednodenní brigádu mu vždy přijdou 
pomoci kamarádi senioři a společnými 
silami areál zprovozní. Letos v  březnu 
Jaroslav Kubeš Spektru Rožnovska 
ukazoval tabulku, v níž byly zaplněny 
všechny letošní letní termíny až do 

15. září. Přitom je zajímavé, že hodně 
táborníků přijíždí ze západních Čech. 
Zasloužil se o to Vousáč, vlastním 
jménem František Cihlář. Pocházel 
z Otovic u Karlových Varů a Valaš-
skou Bystřici začal s pionýrským oddí-
lem Sova navštěvovat brzy po vzniku 
Mraveniště. Vousáč před třemi lety 
zemřel, ale v srdcích mítních obyvatel 
žije dál. „Nebýt Františka Cihláře, tak 
ve Valašské Bystřici si letních prázd-
nin v pěkné přírodě neužíváme,“ sdě-
lil Spektru Rožnovska Petr Nožička, 
zástupce vedoucího a hospodář tábora, 
který tentokrát přivezl do Mraveniště 
přes 80 dětí z Chebu, Karlových Varů 
a Mariánských Lázní. Petra Nožičku 
jsme zastihli zrovna ve chvíli, kdy se 
s mladými turisty chystal na celodenní 
nedělní výlet k pramenu říčky Bystřice. 
Ještě před odchodem vedoucí dětem 
zkontrolovali batůžky, aby do hor  
zbytečně nenesly knihy, papuče a jiné 
nepotřebné předměty. A všem rozdali 

vydatnou svačinu, kterou výletníkům 
připravila Drahomíra Zákuťanská, jež 
pracuje jako hygienička v Chebu.

Když děti vyrazily na túru a tábor 
osiřel, v doprovodu Jaroslava Kubeše 
jsme si celý areál důkladně prohlédli 
a seznámili se s názvy jednotlivých cha-
tek. V Psí boudě sídlí vedoucí tábora, 
dílna na kutění se jmenuje Nora syslů, 
chlapci jsou ubytováni v Medvědím 
brlohu, nohy si mohou umýt ve žlabu 
nazvaném Kopytník a na WC chodí do 
chatky nazvané Louže pulců. Děvčata 
spí v Myší díře, sprchují se v Lázních 
Berušek a když si potřebují odskočit, 
zaběhnou do Žabí tůňky. Na jídlo chodí 
do Senátu mravenců a chtějí-li si osu-
šit mokré oděvy po dešti, pověsí je na 
šňůry u krbu ve Sněmovně mravenců. 
A když besedují o životě v horách, nav-
štíví pamětní síň v Hnízdu Orlů. Jsou 
zde uchovány kroniky místního turis-

tického oddílu Šipka od roku 1959 a 
na stěnách visí dvaapadesát dřevěných 
placek jako vzpomínka na výlety po 
celé republice. Na čestném místě je i 
fotografie partyzánů Vladimíra Kolo-
mazkého a Alexandry Timochovové, 
radistů z první partyzánské brigády 
Jana Žižky, kteří na nedalekém San-
tově zahynuli a ve Valašské Bystřici 
mají hrob. V Hnízdě orlů jsou ucho-
vány také tři velké kroniky, v nichž 
táborníci, kteří navštívili Mraveniště, 
oceňují příjemný pobyt v nádherné pří-
rodě. Například piráti z kopřivnického 
Domu a dětí mládeže 8. července 2010 
zaznamenali: Objevili jsme nepoznané, 
našli poklad a prožili mnohá dobro-
družství. Děkujeme!   Text a foto: MTA
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Nejinak je tomu i na zuberském síd-
lišti, kterému dodává teplo společnost 
Zásobování teplem Blansko. Jejího 
jednatele Svatopluka Nezvala jsme 
se zeptali, na kolik korun se vyšplhala 
cena jednoho gigajoulu v roce 2011. 

„V Zubří na 673 korun,“ uvedl pro 
Spektrum Rožnovska Svatopluk 
Nezval. „Hlavní důvod je ten, že rok 
2011 byl z hlediska počasí příznivý. Pro-
dali jsme odběratelům 14 541 GJ tepla, 
zatímco v roce  2010 to bylo 16 051 GJ. 
Kdyby loňská dodávka neklesla téměř 
o 1 500 GJ, jeden gigajoul by vyšel 
zhruba na 609 korun,“ uvedl Nezval. 
„Přitom v roce 2011 jsme přešli k lev-
nějšímu dodavateli elektrické energie 
a snížili jsme maximální denní kapacitu 
odběru plynu. Bohužel, smlouva s nej-
dražším dodavatelem plynu v České 
republice (RWE), kterou podepisovalo 
ještě Teplo Zubří, tj. předchozí doda-
vatel tepla, platila do konce roku 2011. 
Od letošního roku už máme dodavatele 
mnohem levnějšího,“ dodal pro Spekt-
rum Rožnovska Svatopluk Nezval.

Vliv počasí hraje v ceně tepla jistě 
velkou roli. Jsou však i jiné možnosti, 
jak vynaložené náklady na vytápění 
snížit. O jedné z nich jsme si poví-
dali pár metrů od zuberského pane-
lového sídliště, kde sídlí společnost 
Wilkop–Trade Zubří. Její odborníci 
vyvinuli před 17 lety regulační systém 
Ekoreg pro optimalizaci spotřeby tepla 
přímo na patě domu. Loni Ekoreg dále 
výrazně inovovali a nový výrobek počát-
kem letošního roku otestovali na ost-
ravském sídlišti Dubina. Do pilotního 
projektu se zapojili obyvatelé dvou sou-
sedících, stejných vysokopodlažních 
paneláků, z nichž každý má otopnou 
plochu 4 127 m2. Zatímco dům „B“ v tu 
dobu měl nová plastová okna, zateple-
nou fasádu a kompletně zrekonstruova-

nou střechu, u vedlejšího paneláku „A“ 
s opravami tolik nepokročili a v domě  
„jen“ vyměnili původní okna za nová 
z plastu. 

A právě do suterénu tohoto nezatep-
leného objektu Wilkopáci namontovali 
inovovaný Ekoreg, přičemž začali denně 
zapisovat hodnoty spotřebovaného 
tepla v paneláku „A“ i „B“. Po jednom 
měsíci měření zjistili, že původní spo-
třeba „Áčka“ se snížila o 33,5 procenta, 
což podle Pavla Kociána, jednatele Wil-
kop-Trade, přineslo jen za jeden měsíc 
úsporu ve výši 32 636 korun. Přitom 
v roce 2011, před instalací Ekoregu 
„Áčko“ spotřebovalo o 22,3 procenta 
tepla více než zateplený objekt „B“. 

Podle informací Pavla Kociána je ino-
vovaný Ekoreg vybaven všemi nezbyt-

nými senzory, včetně ultrazvukového 
průtokoměru pro přesné monitorování 
skutečně aktuální potřeby tepla, což 
umožňuje přesnou optimalizaci  jeho 
dodávky již na vstupu do domu. „Díky 
zpětné vazbě na aktuální tepelnou 
bilanci uvnitř objektu dokáže tento sys-
tém přinést větší úspory než dosud mno-
hem více rozšířená regulace teploty pří-
vodní vody v závislosti na venkovní tep-
lotě podle předem navolené ekvitermní 
křivky,“ uvedl na závěr Pavel Kocián.

A jak to dnes vypadá na ostravském 
sídlišti? Obyvatelé „Áčka“ nyní dokon-
čují zateplení paneláku a těší se, že 
Ekoreg jim v následující zimní topné 
sezóně přinese další úspory. V„Béčku“ 
si už tento regulační systém také objed-
nali, stejně jako ve třetím sousedícím 
paneláku. Podle Pavla Kociána zájem 
o Ekoreg přichází z celé republiky, při-
čemž nejvíce objednávek je z pražských 
sídlišť.                           Text a foto: MTA

Náklady na vytápění se dají zkrotit

Stovky dětí přijíždějí každoročně do Valašské Bystřice na prázdninové tábory. Oblíbily 
si totiž místní turistickou základnu Mraveniště, kterou v roce 1975 vybudovali nad-
šenci z řad členů místní tělovýchovné jednoty, rodičů a dalších obětavých občanů.

ADRENALIN V BIKEPARKU. První srpnovou sobotu se v zuberském bikeparku 
konal tradiční čtvrtý ročník Hcore contestu. Již při dopoledním tréninku Jan 
Pečeňa a jeho parťák Mates Sedlák drtili frontflipy v pětimetrové výšce. Ve tři 
hodiny odpoledne odpálilo komentátorské duo Tomka a kouzelný Vašek ostré 
jízdy kvalifikace, do níž se přihlásilo přes třicet borců. Nebyla nouze o tai-
lwhipy, backflipy a triky tam padaly, jako by se nechumelilo. Finále, do něhož 
postoupilo jen deset nejlepších, bylo ve znamení neskutečných výkonů. Stavitelé 
bikeparku Kuba Hradil a Štěpán Zatloukal vypálili superman seatgrab, kondor 
do barspinu nebo flatspin 360. V bmx kategorii nejvíce zaujal Jan Pečeňa, který 
byl svými jízdami včetně 360 z dropu o třídu výš než všichni ostatní. Na druhém 
místě ho následoval jeho parťák Mates Sedlák a na třetím Ondra  Kubíček. Mtb 
měly svého vítěze také jasného -  Ondru Krčmáře, který přešel ze skateparků 
a začal trénovat v Zubří na dirtech a ten progress je neuvěřitelný. Druhý byl 
Martin Sitáš z Námestova a třetí stylař Honza Volf. Vzápětí po finálových jíz-
dách následovala show neskutečných zabijáků na pitech. Martin Mareš, Dave 
Bian a Luďek Jankovský předvedli všechny dirty, step up, step down dokonce 
i dropy! Exhibici zakončil Dave Bian svým ortodoxním flip nohaderem na ryze 
dirtovém skoku.  Pro zpestření následoval závod v pumptracku na deset kol, 
v němž zvítězil Pavel Havran. Závěr adrenalinem nabitého odpoledne patřil 
jako obvykle večerním koncertům pěti kapel v čele s HC3, Criminal Collection 
a Bikkiny Shop. Na viděnou příští rok! 

Tomáš Kondělka, foto: Martin Krba

Pozvánka
" Den města Zubří se koná v sobotu 
8. září. Návštěvníci se mohou těšit na 
bohatý program plný zábavy, hudby, tance, 
atrakcí a ukázek lidových řemesel.

Faktury s vyúčtováním tepla za rok 2011 způsobily nejedné domácnosti vrásky na 
čele, a tak není divu, že lidé začínají ještě více přemýšlet o úsporných opatřeních, 
která by do budoucna dokázala vynaložené náklady na vytápění snížit. 

Co dokáže Ekoreg?

Panelové domy na zuberském sídlišti.

Pamětní síň

Na venkovní stěnu Psí boudy Jaroslav Kubeš umístil vzpomínku na Vousáče. 

Léto v přírodě

Areál Mraveniště je zaplněn mladými táborníky až do 15.  září. Před hlavním vchodem do Medvědího brlohu kluci sušili prádlo. 
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