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Otevření Prameniště pod Obecníkem

Táňa Jurčíčková má stříbro z mistrovství světa!

Perníková srdíčka s nápisem „voda = život“ byla součástí bohatého 
pohoštění, které bylo přichystáno pro každého, kdo přišel nebo se jen 
na chvíli zastavil v neděli 30. 9. u Prameniště pod Obecníkem.  
Slavnostní otevření projektu s názvem „Prameniště pod Obecníkem – 
voda pro lidi i pro přírodu“ bylo avizováno v minulém čísle ZN. Hojná 
účast občanů Zubří svědčila o tom, že prameniště bylo tím správným 
počinem, který snad každý z nás ocení.

Možnost zastavit se v krásném prostředí horního Zubří a přitom se na-
pít znamenité vody je lákavá natolik, že sem budou jistě směřovat výle-
ty nejen našich občanů, ale i turistů. Pro mnoho z nás je to možnost do-
vézt si do domácností kvalitní, chemicky neupravovanou pitnou vodu, 
za kterou utrácíme v obchodech nemalé částky. Přitom kolikrát ani ne-
víme, zda vůbec dosahuje kvality, na kterou nás TV reklamy lákají. 
Zavěrem jen dodávám:  Valašsko je kraj zaslíbený studánkám, náš regi-
on je nejlépe zmapovanou „studánkovou“ oblastí v republice.  Važme si 
tohoto úžasného bohatství a poděkujme těm, kteří zase jeden pramen 
vyčistili a zkulturnili.

Eliška Divínová

Kick box je sportem, ve kterém už pár let získávají cenná ocenění mla-
dí Zubřané – např. Veronika Kohutová či Jakub Bambuch.  Teď se 

k nim připojily i dvě žákyně 9. tříd naší 
ZŠ – Taťána Jurčíčková a Simona Tit-
kova. V polovině září bojovaly o nejvyš-
ší příčky (spolu se závodníky z 50 zemí 
světa) v bratislavském závodu WAKO 
WORLD KICKBOXING SHAMPION-
SHIPS cadets a juniors. Český tým byl 
zastoupen 23 kickboxery, celkem se zá-
vodu účastnilo přes 2200 sportovců. 
Za ASIA GYM Rožnov soutěžila naše 
děvčata a Pavel Zeť. A svědomitá (ne-

jen prázdninová) příprava se dívkám vyplatila. Simona získala krásné  
4. místo a Táňa vybojovala stříbrnou medaili (každá ve své váhové ka-
tegorii)!!! 
Moc děvčatům gratulujeme a přejeme jim hodně zdraví a spoustu dal-
ších sportovních úspěchů!!!

Za ZŠ Zubří Mgr. Kateřina Gazdová

Krajské a senátní volby 2012
Jak se volilo v Zubří?

(Více se o výsledcích z voleb dočtete na str. 4 )
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Jiří Bajer

Největší bolest srdce svírá, 
když syn své oči navždy zavírá.

Dne 19. 10. 2012 by se dožil náš drahý syn, 
otec a bratr, pan Jiří Bajer, 62 let. 
V našich srdcích však navždy zůstává.
S láskou a zármutkem vzpomíná rodina Bajerova.

Společenská kronika občanů v Zubří

Vzpomínáme

Josef a Antonie Křenkovi

Rodiče milí, je pro nás těžké nad Vaším hrobem stát, 
kytičku položit a jen vzpomínat.
Dali jste nám do života vše, co jste mohli dát, 
a my Vás za to budeme navždy milovat.
Říká se, že čas vše zahojí, není to pravda - pořád to bolí.

Dne 24. 9. 2012 uplynulo 5 let, co nás navždy opustil náš milo-
vaný tatínek a dědeček, pan Josef Křenek. 
Naše milá vzpomínka patří také naší milované mamince a babič-
ce, paní Antonii Křenkové, od jejíhož úmrtí 2. 10. 2012 uplynulo 
6 let. S láskou vzpomíná dcera Alena s rodinou, Pavel a Lukáš.
Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte s námi.

Michal Krupa

Stopy písku na břehu moře smyje příliv. 
To ale neznamená, že jsme tudy nikdy neprošli. 
Stopy v srdci navždy zůstanou.

Dne 26. října 2012 vzpomeneme 5. smutné 
výročí úmrtí našeho syna Michala Krupy.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte společně 
s námi. S láskou stále vzpomínají rodiče, 
sestry a další příbuzní.

Narození
Vojta Vltavský

Aneta Stavinohová

Úmrtí
Jiljí Vlk   81 let

Přejeme jubilantům do dalších let pevné zdraví, 
hodně štěstí, spokojenosti a krásných chvil pohody.

Anna Fluksová   90 let
Anna Furišová   91 let
Olga Mikulenková   75 let
Ludmila Pavlíčková   80 let

Vlasta Smékalová   91 let
Jindřiška Sváková   75 let
Ludmila Vaculíková   85 let
Alžběta Vajglová   75 let

Zlatou svatbu oslavili manželé
Zdeněk a Helena Pobořilovi.

Poděkování
Rodina Holišova vyslovuje upřímné poděkování za účast při 

rozloučení s naší milovanou maminkou, paní 
Andělkou Holišovou.

Zároveň děkujeme za květinové dary. Upřímný dík za slova útěchy 
otci Karlovi Janečkovi a paní učitelce Věrce Machové.

Jindřich Adámek

Dne 17. října by se dožil tatínek
Jindřich Adámek 100 let. 

S láskou vzpomíná dcera s rodinou.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.

Leopold Randus

„Věčným spánkem spí na kežmarském hřbitově. O svých 
dětech se mu zdá a o rodném domově. V muškátu, který 
mu kvete a voní u hlavy, skrývá se láska z milované Moravy. 
Do tmavých večerů i ranních červánků šeptá mu o Zubří 
keříček krušpánku.“

40. výročí úmrtí drahého a obětavého tatínka, milovaného brat-
ra, pana Leopolda Randuse nám připomíná 6. listopad 2012.
V tento den ve věku krásných 39 let prohrál svůj statečný, ale 
marný boj o život. Nebylo mu dopřáno, aby se dožil dospělosti 
svých dětí, vnoučat a návratu do Zubří, které měl rád. 
Náš drahý by se dožil 11. 1. 2013 80 let.
Vzpomeňte s námi všichni, kteří jste ho znali, zvláště kamarádi  
a žijící spolužáci z ročníku 1933. Jeho památka zůstává navždy  
v srdcích jako dětí a sestry J. Pavlíčkové. Nezapomeneme!
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MÚ Zubří informuje

Oznámení komise společenské:
Žádáme rodiče, kteří mají děti narozené po 1. 7. 2012 

a chtějí se zúčastnit vítání občánků v obřadní síni Městského úřadu 
v Zubří, aby přinesli matrikářce M. Žambochové 

k nahlédnutí rodný list dítěte.
Děkujeme.

Jiří Hanskut

Jak rádi bychom Ti chtěli k narozeninám přát,
osud to však zařídil jinak,
půjdeme k Tvému hrobu, svíčku zapálíme,
kytky položíme a budeme tiše vzpomínat.
V našich srdcích žiješ dál.

Dne 27. října 2012 vzpomeneme nedožité  
70. narozeniny pana Jiřího Hanskuta 
ze Zubří. S láskou a hlubokou úctou stále 
vzpomínají  manželka, dcera Zdenka, synové 
Jiří a Dušan se svými rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Z usnesení 48. schůze Rady města Zubří 
konané dne 17. 09. 2012

RM schvaluje kupní cenu mimořádného vydání Zuberských novin 
„10 LET MĚSTA“ pro prodejce ve výši 13,50 Kč. 

RM schvaluje množství výtisků mimořádného vydání Zuberských no-
vin „10 LET MĚSTA“ určených k prezentaci a propagaci města v počtu 
200 ks. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách podávání poštovních 
zásilek s „Asociace provozovatelů kin“, Beroun, za podmínek dle 
důvodové zprávy.

RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje uzavření smlou-
vy o dílo na akci „Stavební úpravy hygienických místností v prostorách 
zdravotního střediska, MUDr. Antonína Fabiána 635, Zubří“ s Mi-
chalem Janíčkem, Frýdek-Místek, za podmínek dle důvodové zprávy,  
a pověřuje starostu města jejím podpisem.

RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo na akci „Rekonstrukce podlahy jeviště v Klubu Zubří, Hamerská 
10, Zubří“ s firmou DAPO-podlahy, s. r. o., Rožnov pod Radhoštěm, za 
podmínek dle důvodové zprávy.

RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje uzavření smlou-
vy o dílo na akci „Zařízení pro digitalizaci kina Klubu Zubří, Hamerská 
10, Zubří“ se Zbyňkem Štefkou, za podmínek dle důvodové zprávy.

RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje uzavření kupní 
smlouvy na prodej cca 300 m3 dřevní hmoty z nahodilé těžby s fir-
mou  LESNICKO – DŘEVAŘSKÁ FIRMA, spol. s r. o., za podmínek  
dle důvodové zprávy.

RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje uzavření kupní 
smlouvy na prodej cca 500 m3 dřevní hmoty z MÚ těžby z lokality  
1 C 10 (Pod Ostrým) s firmou HOLZ CZ, s. r. o., Zubří, za podmínek 
dle důvodové zprávy.

RM schvaluje návrh zadávací dokumentace, včetně všech jejich příloh, 
pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Protipovodňová opatření 
pro město Zubří“ zadávanou formou otevřeného řízení v souladu  
s § 27 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava chodníků před 
domy č. p. 812-817 v Sídlišti 6. května v Zubří“ s firmou KMO Zubří,  
s. r. o., za podmínek dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Zhotovení chodníku 
na hřbitově v Zubří“ s firmou KMO Zubří, s. r. o., za podmínek dle 
důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Výsadba stromů na 
hřbitově“ s firmou Horák a synové, Okrasné školky s. r. o., Bystřice pod 
Hostýnem, za podmínek dle důvodové zprávy.

RM revokuje usnesení RM 42/593 ze dne 25. 6. 2012 (doporučení pro 
ZM vyhlásit záměr na budoucí prodej plynárenského zařízení v lokalitě 
Staré Zubří – Vlkoprdy v k. ú. Zubří). 

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci 
a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení, týkající se STL ply-
novodu pro 6 RD v lokalitě Staré Zubří-Vlkoprdy s firmou SMP Net, 
s. r. o., Ostrava, Moravská Ostrava, za podmínek dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje provedení řádné inventarizace v termínu od 
26. 11. 2012 a pověřuje starostu města k vydání příkazu k jejímu 
zabezpečení. 

RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2012 
Iskérka - občanské sdružení, Rožnov pod Radhoštěm, ve výši 5.000,- 
Kč, za podmínek dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2012 
Tělovýchovná jednota Lesana Staré Zubří, ve výši 25.000,- Kč, (5.000,- Kč  
na opravu laviček, 20.000,- Kč na provozní náklady družstva žaček).

RM schvaluje změnu ročního odpisového plánu investičního majetku 
u příspěvkové organizace „Základní škola Zubří, okres Vsetín“, na rok 
2012 dle důvodové zprávy

RM schvaluje zahraniční pracovní cestu do partnerského města 
Považská Bystrica, Slovensko, panu Jiřímu Randusovi, starostovi,  
a Mgr. Aleně Dobšové, místostarostce, která se uskuteční na základě 
pozvání primátora doc. PhDr. PaedDr. Karola Janase, PhD., dne 
21. 09. 2012, u příležitosti konání „Považskobystrického jarmoku“  
a současně schvaluje poskytnutí plnění dle důvodové zprávy. 

Z usnesení 49. schůze Rady města Zubří 
konané dne 01. 10. 2012

RM schvaluje uzavření Smlouvy o vytvoření a veřejném provozování 
uměleckého výkonu Uměleckou agenturou GLOBART, s. r. o., Brno, 
na zajištění programu: Jiří Kolbaba – fotograf na cestách, pořad pro  
2. stupeň základních škol, za podmínek dle důvodové zprávy.
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Volby do krajského zastupitelstva – Zubří

Volby do Senátu Parlamentu ČR – Zubří

RM stanovuje pro účely stolního kalendáře města Zubří na rok 2013:
 počet kalendářů určených k distribuci na 300 kusů, 
 počet kalendářů určených k propagaci Města Zubří na 200 kusů, 
 prodejní cenu kalendáře na 60,- Kč/ks, 
 cenu pro prodejce 55,- Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části nebytových pros-
tor v objektu Zdravotního střediska, MUDr. Antonína Fabiána 638,  
756 54 Zubří, o výměře 44,69 m2, s panem Martinem Dvořákem, 
Zubří, za podmínek dle důvodové zprávy.

RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje uzavření smlou-
vy o dílo na akci „Oprava terasy smuteční síně Zubří“ s firmou KMO 
Zubří, s. r. o., za podmínek dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Ořez a likvidace jmelí 
na stromech v majetku města Zubří “ s panem Rostislavem Vaškem, 
Dolní Bečva, za podmínek dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na nákup stroje rider Husqvarna 
R320 s panem Antonínem Šuplerem, Zubří, za podmínek dle důvodové 
zprávy.

RM revokuje usnesení RM 48/685 ze dne 17. 09. 2012. 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o vytvoření 
a veřejném provozování uměleckého výkonu s Uměleckou agen-
turou GLOBART, s. r. o., Brno, kterým se ruší koncert Petr Malásek  
a František Kop Quartet, za podmínek dle důvodové zprávy. 

Z usnesení 12. zasedání Zastupitelstva města 
Zubří konaného dne 10. 10. 2012

ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 11. zasedání ZM ze dne 
05. 09. 2012 bez připomínek. 

ZM schvaluje rozpočtové opatření ZM RO č. 3/2012, kterým se 
provádí změna rozpočtu dle důvodové zprávy, po úpravě. 

ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Zubří uzavřené dne 15. 3. 2012 (ZM 9/05) 
s Římskokatolickou farností Zubří, týkající se změny účelu části dotace 
dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci 
a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí 
kupní na prodej plynárenského zařízení v lokalitě Staré Zubří-Vlkoprdy 
v k. ú. Zubří se společností SMP NET, s. r. o., Ostrava-Moravská Ostra-
va.

ZM deleguje na řádnou valnou hromadu společnosti Valašská 
vodohospodářská a. s., která se koná dne 07. 11. 2012 pana Jiřího Ran-
duse – starostu města, jako náhradníka Mgr. Alenu Dobšovou – místo-
starostku, a to i pro případný náhradní termín konání valné hromady.

ZM deleguje na valnou hromadu „Honební společenstvo Zubří“ 
pana Jiřího Randuse – starostu města a jako náhradníka Mgr. Alenu 
Dobšovou – místostarostku.

Kandidátní listina Hlasy

Číslo Název

1. okrsek

2. okrsek

3. okrsek

4. okrsek

5. okrsek

Celkem

5 Koruna Česká (monarch. strana) 0 0 0 2 0 2

6 SUVERENITA - 
Blok Jany Bobošíkové pro Zl. kraj 2 3 6 3 2 16

7 Volte Pravý Blok ww.cibulka.net 0 0 1 1 0 2
8 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 5 14 8 10 5 42

20 Moravané 10 4 7 8 2 31
22 Národní socialisté - levice 21. století 0 0 0 0 0 0
26 NEZÁVISLÍ 4 6 4 9 0 23
34 ZVUK 2012 6 6 6 4 3 25
41 Lékaři a odborníci za ozdravení kraje 5 1 1 0 1 8
43 Komunistická strana Čech a Moravy 57 49 42 41 37 226
46 HNUTÍ ODBORNÍKŮ ZA ZLÍN. KRAJ 4 1 1 2 0 8
51 Strana zelených 5 1 4 3 5 18
53 DSSS - STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM! 1 1 0 3 0 5
56 ZDRAVÝ KRAJ 0 1 0 0 0 1
58 za Morální Očistu Regionu 0 4 0 1 0 5
60 Česká strana sociálně demokratická 83 86 101 55 49 374

65 REPUBL. STR. ČECH, 
MORAVY A SLEZSKA 0 0 0 0 0 0

70 Občanská demokratická strana 15 40 27 41 21 144
76 Starostové a TOP 09 pro Zlínský kraj 18 20 21 9 7 75
77 Strana svobodných občanů 3 7 5 8 5 28
84 Křesť. a demokr. unie - Čs. str. lid. 21 49 57 81 31 239
93 Česká pirátská strana 4 2 1 5 2 14

Celkem 243 295 292 286 170 1286

Kandidátní listina Hlasy

Kandidát
Volební 
strana

1. okrsek

2. okrsek

3. okrsek

4. okrsek

5. okrsek

Celkem

Nedbálek Karel JUDr. Ing. Ph. D. SBB 4 7 2 2 3 18
Místecký Vladimír KSČM 48 48 32 29 28 185

Hořčicová Marie
NÁR. 
SOC.

1 2 2 1 2 8

Šnejdrla Jindřich Ing. ČSSD 58 77 71 36 38 280
Bardoň Aleš M 5 6 5 8 4 28

Čunek Jiří
KDU-Č-
SL

66 81 107 139 64 457

Cahlík Jindřich NK 17 6 14 16 3 56
Částečka Jiří ODS 29 48 41 46 24 188
Celkem 228 275 274 277 166 1220
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Zprávy ze školky - MŠ Duha

Malé gymnastky

V mateřské škole Duha v letošním roce začal pracovat zájmový kroužek 
gymnastiky pod vedením paní učitelky Kateřiny Pernicové. Děti se zde 
učí základy moderní gymnastiky a nacvičují různá vystoupení, kterými 
se později pochlubí i před publikem.

Za mateřskou školu Duha Kateřina Pernicová

Mateřská škola DUHA na dětské olympiádě

Dne 13. 9. 2012 se v Rožnově pod Radhoštěm konala olympiáda  
mateřských škol. I za nepříznivého počasí se pořadatelé mohli tě-
šit z hojného počtu dětských účastníků. Mezi sebou se utkalo několik 
družstev z mateřských škol blízkého okolí. Děti soutěžily ve čtyřech dis-
ciplínách, a to v hodu na cíl, ve skoku do dálky, v překážkovém běhu  
a v běhu na 100 m. Naši Mateřskou školu DUHA reprezentoval pod  
vedením paní ředitelky Vladimíry Janoškové a paní učitelky Kateřiny 
Pernicové tým složený z 10 dětí, které v tomto atletickém závodě bo-
jovaly ze všech sil. Velmi důležitým a zajímavým hostem byla olympij-
ská vítězka z roku 1952 v disciplíně hod oštěpem Dana Zátopková, kte-
rou uchvátil náš malý běžec Davídek Gašpar. Z rukou paní Zátopkové 
převzal Davídek na památku odznak za neuvěřitelně rychlý běh, jenž  
předvedl ve svých pouhých 5 letech. Tímto Davídkovi a celému týmu 
Mateřské školy DUHA gratulujeme a přejeme v dalších letech hodně 
sportovních úspěchů. 

Za Mateřskou školu DUHA
Kateřina Pernicová 

Město Zubří vydává kalendář pro rok 2013
Rádi bychom Vám oznámili, že Město Zubří vydalo kalendář pro rok 
2013. Letošní kalendář je v mnoha ohledech výjimečný. Nese název 
„VALAŠSKO očima zuberských dětí“ a přináší Vám malou exkurzi do 
hodin výtvarné výchovy pořádaných v rámci výuky na ZŠ Zubří. Díky 
pomoci paní učitelky Heleny Dufkové se podařilo shromáždit díla sou-
časných i bývalých žáků školy, která se svou tématikou dotýkají Valaš-
ska, často pak přímo našeho města. Městský kalendář se tak stal ma-
lou přenosnou galerií plnou barev, tvarů, fantasie a mimořádného ta-
lentu místních dětí. 
Kalendář bude k dostání od 5. listopadu 2012 v kanceláři Klubu 
Zubří, v místní knihovně, na podatelně MěÚ Zubří a u prodejců, 
kteří o jeho prodej projeví zájem. Jeho cena je 60 Kč. 

Do druhého kola voleb postoupili 2 kandidáti: 
Jiří Čunek a Ing. Šnejdrla Jindřich 

MŠ DUHA Zubří 
a MŠ Sídliště 6. května v Zubří

oznamuje všem rodičům, kteří chtějí zapsat své dítě 
do předškolního vzdělávání na školní rok 2013/2014, že v termínu 

od 29.10 2012 do 1. 11. 2012 
v době od 9.00 hod. do 11.00 hod.

bude probíhat předběžný zápis do mateřských škol.
Tento zápis proběhne v jednotlivých mateřských školách 

a jeho důvodem je zjištění zájmu docházky dětí pro zajištění 
dostatečné kapacity v mateřských školách.
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ZAHRADNÍ SLAVNOST S PAVLEM NOVÁKEM

     Každoroční tradicí na naší mateřské škole Duha je poznávání oko-
lí dětmi spolu s rodiči. Tento rok jsme se rozhodli pro změnu, a to  
zahradní slavnost se zpěvákem Pavlem Novákem, jehož si děti zamilo-
valy. Konala se 21. 9. 2012 na naši školní zahradě. Za úspěch této akce  
vděčíme krásnému počasí, velké účasti dětí, rodičů, prarodičů, kteří dě-
tem připravili bohaté pohoštění. V neposlední řadě patří velký dík Pav-
lovi Novákovi, který zaujal svým vystoupením a velmi milým přístupem  
k dětem. Roztančil nejen dětské publikum, ale i dospělé, kterým zazpí-
val známé písničky svého tatínka. Pavel Novák si na závěr s dětmi zahrál 
i některé hry a slíbil, že za rok se do naší školky velmi rád vrátí. Krásné 
odpoledne zakončil velký ohňostroj, ze kterého měly děti upřímnou ra-
dost. Těšíme se, že i v příštích letech navážeme na tuto novou tradici.

Za mateřskou školu Duha 
Bronislava Jouzová, Kateřina Pernicová

Zprávy ze školky - MŠ Sídliště

Hasiči v mateřské škole

Ve středu 3. 10. 2012 nás poctili svou návštěvou hasiči z JSDH Zub-
ří. V dopoledních hodinách navštívili naše třídy, kde nám ukázali, 
jak správný hasič vypadá, co všechno má na sobě a co ho chrání před  
ohněm. Naučili nás také, že pokud spatříme požár, voláme „HOŘÍ“, 
a to tak, aby nás lidé v naší blízkosti slyšeli. Rovnou jsme si to také vy-
zkoušeli, abychom si to zapamatovali. Také nás poučili, že kdyby v ma-
teřské škole hořelo, máme zachovat klid a společně s paní učitelkou 
v klidu opustit budovu. To jsme si také vyzkoušeli, Protože po před-
nášce hasičů se naše školka proměnila v jeden veliký dým a začala ho-
řet (samozřejmě jenom jako). Hasiči nás začali evakuovat na bezpeč-

né místo. Když se nám podařilo doslova prokousat se dýmem ven, če-
kali na nás před školkou hasiči, kteří nám ukázali své hasičské auto, jak 
se stříká z vodního děla, na naší paní učitelce Verunce ukázali, jak se 
pracuje s nosítky, a také jsme si mohli vyzkoušet jejich hasičské přilby.   
A jak to viděly děti? „Líbilo se mi, jak nás všechny postříkali. Nejhorší  
byl dým, protože byl moc velký,“ tvrdí Leošek. Nikolce se naopak kouř  
líbil, a také se jí líbilo, jak si paní učitelka Verunka lehla na nosítka,  
a duha, která po stříkání vody vznikla. „Nelíbil se mi kouř, protože mi 
z něho nebylo dobře, ale líbila se mi helma, kterou jsme si mohli vy-
zkoušet,“ řekla Eliška. Péťovi se zase líbilo hasičské auto. Tak či tak, ha-
sičům moc děkujeme za příjemné dopoledne a těšíme se na jejich další 
návštěvu a spolupráci.

Aneta Kovářová, MŠ Sídliště

Návštěva VST Zubří

V pátek 5. října 2012 v dopoledních hodinách navštívily děti z MŠ Síd-
liště Výzkumnou stanici travinářskou Zubří. Celý týden si ve školce po-
vídaly o ovoci a zelenině, a proto se paní učitelky z třídy Sluníček roz-
hodly ukázat dětem, jak se taková zelenina zasévá. Počasí všem přálo, 
a tak tomuto výletu nic nebránilo. Všechny přivítal čtyřčlenný kolektiv 
VST Zubří. Děti si mohly nejprve prohlédnout genofondovou zahra-
du s okrasnými travami a malým jezírkem a potom následovala ukáz-
ka zasévání řeřichy. Děti si pak zasetou řeřichu odnesly v květináčích 
do školky, kde se o ni budou starat. Nakonec se všichni na památku vy-
fotili a plni nových zážitků se vydali zpět do školky.

Roman Chovančík
„pedagogický“ asistent - MŠ Sídliště

PODĚKOVÁNÍ

Nejlepší cestou k tomu, aby se děti cítily i ve školce jako doma, je blízká 
spolupráce školy a rodiny.
Zářným příkladem je počin dědečka „motýlka“ Michalky Radové, pana 
Josefa Ezechyla, který k radosti celé mateřské školy vyrobil dvě úžasné 
dřevěné hračky do naší ekologické zahrady.
Dědečku, mnohokrát děkujeme!Autor: Matěj Vašát
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Zprávy ze školy

Děti a paní učitelky ze třídy „U motýlků“
MŠ Sídliště Zubří

Čtení je výhra

O tom se před pár dny přesvědčili žáci 9.B naší ZŠ. Před více než půl ro-
kem se totiž rozhodli vyhrát celorepublikovou soutěž ČTENÍ POMÁ-
HÁ (www.ctenipomaha.cz).
Všichni se ve svém volném čase začetli do více než 60 knížek různých 
žánrů, aby pak správně odpověděli na internetové otázky z obsahu da-
ného díla a přitom tak získali padesátikoruny na pomoc potřebným (na 
různé operace, slepecké psy, vozíčky či tábory pro handicapované děti). 
Četli poctivě a nehledali jen obsahy knih na internetu, protože vítězové 
měli být ústně prozkoušeni odbornou porotou v čele s panem Zdeňkem 
Svěrákem. Cena za výhru byla pro všechny velkou výzvou – týdenní zá-
jezd pro celou třídu na Malorcu. 

Průběžně se stále drželi mezi prvními třemi místy (soutěžilo 100 škol!), 
nějakou dobu dokonce i vedli, ale nakonec se umístili na 2. místě! Jako 
odměnu pak každý žák dostal hodnotný finanční poukaz na nákup elek-
tronického zboží dle svého výběru. I když jim vítězství „o fous“ uteklo, 
nelitují svého času stráveného s četbou.
Chtěla bych tak jejich jménem poděkovat paní Elišce Bartošíkové  
a Lence Cabákové z Místní knihovny Zubří za velkou pomoc při shá-
nění knih a paní uč. Marii Krupové za nápad zúčastnit se této soutěže. 

Jsem na své žáky pyšná.
Mgr. Kateřina Gazdová, tř. uč. 9.B

Stezka žabky Michalky

V. Rožnovská olympiáda 2012 
Sportovci naší školy STŘÍBRNÍ

Ve dnech 12. až 14. září se v Rožnově uskutečnila V. Rožnovská olympi-
áda. Zúčastnilo se jí také 43 žáků I. stupně a 47 žáků II. stupně naší zá-
kladní školy. Ve středu se v parku konal Běh pro zdraví, ve čtvrtek sou-
těže v plavání a atletické disciplíny. Zároveň proběhlo ve čtvrtek ráno na 
Masarykově náměstí slavnostní zahájení, kterého se účastnila také naše 
olympijská legenda Dana Zátopková. V pátek proběhly soutěže druž-
stev: žáci I. stupně soutěžili ve vybíjené, miniházené a malé kopané, 
žáci II. stupně v basketbalu a malé kopané. O tom, že zuberské děti jsou 
výborní sportovci a mají závodění rády, svědčí skvělém celkové umístě-
ní naší školy. Žáci I. stupně vybojovali z celkem 18 škol krásnou stříbr-
nou příčku, od vítězné školy ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice je dělily jen 
3 body. II. stupeň se nenechal zahanbit a z celkového počtu 13 zúčast-

Naše předškolní děti z MŠ Sídliště jely koncem září do Hájenky ve Vse-
tíně - Semetíně na program „Stezka žabky Michalky“, kterou připravi-
lo ALCEDO.
Ráno nás přivítalo sluníčko, usměvavé děti a dobrá nálada. Hájenka  
v lesích v  blízkosti potůčku a instruktoři s žabkou Michalkou na nás če-
kali skvěle připraveni. Děti ze všech 5 tříd, vždy s jednou paní učitelkou 
a zástupcem ALCEDA, se zábavnou formou seznamovaly s charakte-
ristickými vlastnostmi obojživelníků a plazů, a to na základě přímého 
kontaktu s nimi. Každé dítě si samostatně zalovilo v potůčku, zdola-
lo dráhu odvahy a zručnosti v lese, procvičili jsme hmat a čich pomo-
cí her s kouzelným pytlíčkem. Postřeh a zručnost jsme zdokonalovali 
při hrách s využitím padáku a hodně jsme se nasmáli při hře “Na žabky  
a pulce“. Všechno s dobrou náladou, na zdravém vzduchu - to pak dě-
tem chutnala svačinka od maminky...
Do školky jsme se vrátili příjemně unaveni, s přáním, že se tam zase 
brzy vrátíme a prožijeme další krásný den plný pohody a zábavy, obklo-
peni přírodou Vsetínských vrchů.

Za MŠ uč. Šmejkalová Irena ze třídy Světošlápci
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A3V - Jaké bylo kouzlo fotografie 
a co na vás čeká příště?

Na začátku října se již po druhé otevřely dveře sálu pro návštěvníky 
Akademie 3. věku. Tentokrát na ně čekal „minikurz“ fotografie, kte-
rým návštěvníky provázel Pavel Czinege. Po krátké exkurzi do dějin fo-
tografování byly shrnuty základy kompozice a v neposlední řadě byly 
představeny veškeré funkce nových digitálních fotoaparátů. Někteří  
návštěvníci sami v rukou třímali své přístroje a zkoušeli si nabyté vě-
domosti i prakticky. Výklad pana Czinegeho byl klidný a skvěle při-
pravený. Vše bylo sdělováno s jistou noblesou a přitom stručně, jasně 
a logicky.  Mluvené slovo pak doprovázely fotografické ukázky. V zá-
věru byli všichni účastníci akademie vyfotografováni a své upravené  
fotografie dostanou na příští přednášce, aby si je mohli vlepit do svých 
studijních výkazů. Touto cestou bychom chtěli poděkovat za spolupráci 
slečně Barboře Pšenicové, která připravila improvizované fotografické  
pracoviště, účastníky akademie vyfotografovala a snímky následně di-
gitálně upravila. Nutno připomenout, že v rámci přednášky dostali aka-
demici asi historicky první domácí úkol, a sice vyfotit fotografii na libo-
volné téma a donést ji na další lekci kurzu fotografování, kterou plánu-
jeme v příštím roce. 

v

Příští přednáška se ponese v cestovatelském duchu. Ve čtvrtek 15. lis-
topadu Vám přijde o putování Marokem přes 4 královská města vyprá-
vět Alena Dobšová. Jako vždy bude přednáška doplněna o projekci foto-
grafií. Vzhledem k rekonstrukci jeviště se však bude tentokrát přednáš-
ka odehrávat v malém sále v prvním patře Klubu. 

Lenka Přečková

Chudák Harpagon – herecký koncert 
Josefa Dvořáka

V pátek 21. září přivítal zcela zaplněný sál Klubu Divadelní společnost 
Josefa Dvořáka, která přijela pobavit diváky svébytně upravenou klasic-
kou divadelní hrou Lakomec francouzského dramatika Moliéra – Chu-
dák Harpagon.
Za svého dosavadního působení sklízí soubor zasloužený úspěch na 
mnoha pódiích v České republice. Také zuberské publikum se o tom 
přesvědčilo naposledy před čtyřmi lety, když k nám soubor zavítal s di-

něných škol skončil také na 2. místě za ZŠ Videčská a odvezl si domů 
stříbrný pohár.
Během tří olympijských dnů vybojovali žáci I. stupně 4 zlaté, 2 stříbr-
né a 1 bronzovou medaili, žáci II. stupně získali 5 zlatých, 4 stříbrné a 6 
bronzových medailí.

Medailové umístění našich žáků:

Družstvo chlapců MINIHÁZENÉ: Ondřej Krupa, Jakub Cibulec, 
Jakub Mičkal, Tomáš Rybiář, Michaela Janošková, Adéla Mizerová 
(III.A), Tomáš Randýsek, Tomáš Kyryljuk, Marek Pšenica, Jaroslav Mi-
zera (III.B).
Družstvo dívek BASKETBAL: Jolana Mizerová, Tereza Mičolová, 
Nela Ondruchová, Michaela Švecová (IX.A), Kateřina Pšenicová, Iveta 
Mikulenková (VIII.A), Eliška Konvičná, Michaela Polášková, Michae-
la Juříčková (VII.A).
Všem zuberským olympionikům blahopřejeme a děkujeme za úspěš-
nou reprezentaci zuberské školy. Fotografie z olympiády naleznete na 
webu naší školy www.zszubri.cz.

Gabriela Cábová

I. stupeň

1. místo   Alžběta Pupíková  900 m  
1. místo    Jakub Staňo  plavání  
1. místo   Jakub Cibulec  míček 
1. místo   MINIHÁZENÁ  chlapci  
2. místo   Adéla Mizerová  míček 
2. místo   Ondřej Krupa  dálka 
3. místo   Ondřej Staňo  plavání

II. stupeň

1. místo   Eliška Konvičná  60 m
1. místo   Michal Klement  dálka
1. místo   Jolana Mizerová  60 m
1. místo   Tomáš Cáb  dálka
1. místo   Dominik Orság  dálka
2. místo   Valentina Havlová  dálka
2. místo   Lucie Pernicová  60 m
2. místo   Dominika Chudáčková  dálka
2. místo   Dominik Orság  granát
3. místo   Šimon Mizera         1 800 m
3. místo   Jolana Mizerová  1 800 m
3. místo   Valentina Havlová  60 m
3. místo    Michaela Polášková  míček 
3. místo    Kateřina Pšenicová  míček
3. místo   BASKETBAL   dívky 

Kultura

Autor: Lenka Přečková
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vadelní hrou Strakonický du-
dák. Protože je Josef Dvořák řa-
zen k největším osobnostem ko-
mediálního herectví, byl i tento 
známý dramatický titul komedi-
álně laděný.
V příběhu o lakotě se vedle Jo-
sefa Dvořáka představili také 
Radka Stupková, Markéta Hru-
bešová, Rostislav Trtík a dal-
ší členové souboru. Představe-
ní bylo hereckým koncertem Jo-
sefa Dvořáka, kterému role Har-

pagona byla ušita přímo na tělo. Nevystupoval jako zatrpklý stařec, ale 
spíše jako pohodový stařík, který je háklivý akorát na to, když někdo 
sáhne na jeho majetek. Zejména své penízky si hlídá jako oko v hlavě.
Téměř dvě hodiny herci skvěle bavili diváky, za což byli odměněni dlou-
hotrvajícím potleskem. Bylo vidět, že i Josef Dvořák si to velmi užíval. 
Z pódia se mu nechtělo odejít, a tak stále přidával a lidé tleskali. Byl to 
příjemný večer, na který budou návštěvníci určitě rádi vzpomínat.
Věřím, že se u nás v Zubří můžeme těšit i na další setkání s Josefem 
Dvořákem a jeho souborem.

Zdeňka Janošková

Výstava VALAŠSKO MOJE, ZDRÁVO BUĎ 
aneb vzpomínka na akademického malíře 
Jaroslava Frydrycha

Ve čtvrtek 11. 10. 2012 byla v prostorách Muzea Na Petrohradě v Zub-
ří slavnostní vernisáží otevřena  výstava akademického malíře Jarosla-
va Frydrycha. 30 let po jeho nenadálé smrti na něj přijela zavzpomínat 
řada valašských umělců zvučných jmen, osobních přátel i příznivců 
malířského řemesla.  Výstava nese název „VALAŠSKO MOJE, ZDRÁ-
VO BUĎ“.
V zaplněných prostorách budovy, z kterých dýchá bohatá minulost to-
hoto místa, nejprve přivítala návštěvníky srdečným zpěvem paní Eva 
Porubová písničkou „Nocovali, malovali tři malíři u nás“. Dojemná pí-
seň, která tolik připomínala osobnost a duši Jaroslava Frydrycha, zně-
la Petrohradem jako hymna všech valašských malířů. Poté předsedky-
ně zuberské muzejní rady paní Marie Krupová vzpomenula, že si letos 
připomínáme 30 let od malířova úmrtí, vřele poděkovala paní Věře Fry-
drychové za laskavé zapůjčení obrazů a představila PhDr. Alenu Podze-
mnou, která přiblížila malířův život a dílo. Představila jej jako přírodní-
ho člověka, pro kterého lidé znamenali heraldické znamení země a ži-
vota a který dokázal podat výpověď o drsném člověčenství těchto lidí. Po 
projevu se ještě jednou rozezněl nenapodobitelný hlas Evy Porubové  
a byla zahájena neoficiální část vernisáže. 
V jedné věci byla tato vernisáž výjimečná a mimořádná. V jejím průbě-
hu začaly jednotlivé obrazy doslova ožívat. Z portrétů na výstavních pa-
nelech se stávali skuteční lidé, lidé se svými osudy a životními příbě-
hy.  Ten život jim vraceli návštěvníci vernisáže, kteří je často poznávali 
a jejich příběhy tlumočili svým přátelům a známým.  V tomto okamži-
ku i nezasvěcený člověk pochopil, co Jaroslav Frydrych uměl dokonale, 

a sice vtisknout do svých portrétů celou osobnost člověka, jeho rados-
ti, starosti i osud.
Co je možné na výstavě vidět?
26 originálních obrazů akademického malíře Jaroslava Frydrycha (ole-
je, pastely, portréty, kresby), malířovy osobní věci – malířský stojan, pa-
letu, ale i klobouk, Malířské studie (Drvaři, Výroba šindelů), texty, in-
formace a fotografie přibližující malířovu osobnost.
Kdy a kde je výstava k vidění?
11. října – 4. listopadu 2012 v Muzeu na Petrohradě (v centru obce nad 
květinářstvím Lucida). Otevřeno je každý den kromě pondělí, vždy od 
14 do 17 hodin. Vstupné: dobrovolné

Lenka Přečková

Pozvánky za kulturou    

V měsíci listopadu bude v prostorách velkého sálu Klubu Zubří probí-
hat rekonstrukce jeviště a současně se dočká modernizace i vybavení 
kina. V této souvislosti jsme museli trochu uzpůsobit plánovaný pro-
gram na tento měsíc, ale není se třeba zlobit, nebudete o nic ošizeni.
Posledním, kdo vstoupí na stará prkna našeho jeviště, bude jeden z nej-
respektovanějších cestovatelů světa, cestovatel Rádia Impuls, pan Jiří 
Kolbaba. Již ve středu 31. října bude své zážitky a zkušenosti nabyté 
při cestách do 120 zemí celého světa předávat v dopoledních hodinách 
dětem ze základní školy. Večer pak máte možnost jeho jedinečné foto-
grafie vidět na vlastní oči a jeho vyprávění, jež se dá označit jako kon-
cert mluveného slova, slyšet na vlastní uši. Určitě této příležitosti vyu-
žijte. Věřte tomu, že pan Kolbaba doma (v České republice) příliš čas-
to nebývá.
Již dříve jsme zmiňovali přednášku Aleny Dobšové o Maroku, která je 
zahrnuta do cyklu A3V. Uskuteční se ve čtvrtek 15. listopadu v malém 
sále. Zváni jste všichni, vstupné pro nečleny A3V činí pouhých 30 Kč. 
Bohužel jsme museli zrušit plánovanou divadelním improvizační show 
KOMEDIOMAT, ale ani o ni nepřijdete. Můžete se na ni těšit v příštím 
roce.  Pomyslnou třešínku na dortu si můžete sloupnout 23. 11. 2012. 
Do Zubří zavítá věhlasná hudební skupina ČECHOMOR, kterou snad 
není nutné nikomu představovat. Muzikanti z Čechomoru se stanou 
prvními umělci, kteří vstoupí na nová prkna zrekonstruovaného jeviště. 
Kino v měsíci listopadu z výše uvedených důvodů bohužel promítat 
nebude, ale do budoucna tento krok jistě oceníme. V nabídce titulů  
i v technologii se alespoň částečně přiblížíme kinům digitalizovaným.

Lenka Přečková

Autor: Lenka Přečková

Autor: Pavel Czinege
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niček a vinárniček, obchody s upomínkovými předměty, prostě město 
postavené na turistickém ruchu. Užili jsme si ho všichni opravdu do-
statečně, a tak když jsme se večer sešli opět u autobusu, mnohé celkem 
bolely nohy.
A pak už jsme namířili domů, unavení a plní zážitků jsme se „vylodili“ 
okolo druhé hodiny odpoledne u Klubu.
Zájezd na festival do Viareggia se může zařadit mezi ty zdařilejší, uká-
zali jsme se jako soubor, který dokáže naplnit svá vystoupení radostí  
a nadšením a předvést tak náš region jako krásnou zemi, kterou sto-
jí za to navštívit.

Vítězslav Staňo
vedoucí souboru Beskyd Zubří

Beskyd v Itálii

Po delší odmlce se podařilo pro soubor Beskyd zajistit účast na meziná-
rodním folklorním festivalu trochu dále než v Polsku nebo přímo v Čes-
ku. Tentokrát jsme si to namířili do města Viareggio, které leží na zá-
padním pobřeží Itálie, nedaleko Pisy.
Na tomto zájezdu bylo trochu atypické, že se ho zúčastnily vlastně 
všechny složky – od zástupců Beskyďáčků až po členy Staré gardy. 
Pravda, taneční vystoupení leželo na Beskydu, ale s výraznou pomocí 
všech ostatních členů, kteří podporovali tanečníky zpěvem.
Vyrazili jsme v 8 hodin večer ve čtvrtek 13. 9. 2012. Celá cesta proběhla 
bez problémů a po poledni jsme zastavili u hotelu Milano, který se pro 
nás stal na následující dny domovem. Po zabydlení jsme, jako správní 
vnitrozemci, okamžitě vyrazili k moři. Písečné pláže byly skoro prázd-
né, protože v tuto dobu je zde už po hlavní sezóně, ale sluníčko nádher-
ně hřálo a voda byla skvělá. Koupání jsme si užili i druhý den, proto-
že festival začínal až v sobotu v podvečer průvodem zúčastněných sou-
borů.
Po vynikající večeři v hotelu jsme se vydali autobusem na zahájení fes-
tivalu. Spolu s ostatními soubory jsme se seřadili na korzu a za zpěvu, 
tančení a hraní muziky jsme došli až na místo vystoupení, kde jsme ješ-
tě pokračovali v tančení pro radost okolostojícím divákům a tak si krá-
tili čas do samotného oficiálního zahájení festivalu. Potkali jsme se zde 
se souborem z Řecka i s dalším souborem z ČR, konkrétně se souborem 
Suszane z Horní Suché.
Vystoupení se nám vydařilo, a tak jsme pozdě večer přejeli zpět do hote-
lu, kde jsme ještě poseděli venku, zpívali a bavili se. Navštívili nás i čle-
nové řeckého souboru, se kterými jsme se dobře pobavili a slíbili si dal-
ší kontakty. 

V neděli jsme měli naplánovanou návštěvu Pisy, jelikož toto město leží 
pouze asi 30 km od Viareggia. Počasí bylo naprosto ukázkové, obloha 
bez mráčku a velmi příjemná teplota. Škoda jen, že na prohlídku šik-
mé věže byl už pořadník obsazený, a tak jsme tuto památku mohli ob-
hlížet jen zvenčí.
Večer nás čekalo další vystoupení, kterým jsme naše účinkování na fes-
tivalu završili. Naši zástupci se připojili do závěrečného společného 
tance, který udělal tečku za tímto mezinárodním festivalem.
Každý zájezd, který Beskyd organizuje, se snažíme pojmout i jako „na-
učně-vzdělávací“. Prostě, když už vážíme tak dlouhou cestu, tak ať se  
i podíváme na to, jak se v dané zemi žije, prohlídneme si památky a uži-
jeme si i něco té turistiky. Z tohoto důvodu jsme v pondělí, po odjezdu 
z hotelu, zamířili ještě do Florencie. Zde jsme měli rozchod na více než 
8 hodin, aby si mohli řidiči udělat povinnou přestávku a mohli jsme pak 
jet na jeden zátah až domů.
Florencie je nádherné město, památky na každém rohu, spousta kavár-

Příroda

Okénko zdraví

„Bílý žampion“ - bedla zardělá 
(Leucoagaricus leucothites)

Bedla zardělá je jedlá houba rostoucí od června do listopadu. Vyroste 
někdy na suchých paloucích po bouřce ve velkém množství a pak se tře-
ba několik let neobjeví.
Houbaři ji mohou zaměnit za pečárky (žampiony). Pečárky mají ale ji-
nou barvu lupenů. Zatímco lupeny pečárek se zbarvují od růžové přes 
hnědou až po téměř černou barvu, lupeny bedly zardělé bývají bělavé  
a pouze v dospělosti mohou mít lehký narůžovělý nádech. 
Nebezpečná může být záměna bedly zardělé s bílou variantou mucho-
můrky zelené. Bedla zardělá, na rozdíl od muchomůrky zelené, nikdy 
nemá třeň v zemi zakončen pochvou.
Až 10 cm velké klobouky bedly zardělé můžeme smažit v trojobalu nebo 
na sádle a kmínu. Také lze usušit celou plodnici a rozemletý prášek po-
užít jako houbové koření.

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť

Už začátkem října se začalo výrazně měnit počasí, hlavně vzduch.  
I když sluníčko mělo ještě snahu svítit a vytvářet nádhernou hru barev 
na listí stromů, citelně se ochladilo. V listopadu slunečných dní ubude  
a náš organismus si musí zvykat na větší zátěž. 
Nejvíc jsou ohroženy PLÍCE, celkem logicky. Větší vlhkost, ostřejší 
vzduch a první mrazíky jim dávají pořádně zabrat.  Pokud si to nepohlí-

Autor: Lenka Šimurdová
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dáme a čekáme až na vnější příznaky (nachlazení, kašel, zhoršené dý-
chání), je už jejich stav vážný.
Nezapomínejme, že i funkce slinivky má vliv na stav plic. Jenom znovu 
připomínám, že je třeba mít v potravě dostatek zinku (dýňová semín-
ka), vitamínu A (brusinky, rakytník, meruňky… ovšem teď už jen suše-
né) a jíst spíše lehčí stravu bohatou na zeleninu. 
Pokud už nás ohrozí infekční onemocnění, antibiotika většinou jen po-
tlačí příznaky, ale nevyléčí příčinu. Proto je vždy dobré léčbu doplnit by-
linnými čaji nebo tinkturami. V herbářích a knihách o léčivých bylinách 
jich je široká škála. 
Někdy se stává, že máme pocit, že „nemůžeme dodechnout“, to se pro-
jevuje zhoršená slinivka. Ale je velmi důležité nechat si zkontrolovat 
(upravit) stav krční a hrudní páteře.  Jejich blokády mají také velký vliv 
na funkci plic a dýchání.
Tímto jsme se dostali k tomu, co je v listopadu druhotně ohroženo ná-
stupem chladu, vlhka a mrazů.  A sice klouby. Všichni revmatici mi jistě 
dají za pravdu. Některým se klouby začaly „ozývat“ už v říjnu.  
A ještě si dovolím připomenout jednu důležitou věc. A to je naše duše.
Jak se dny výrazně zkracují a také v přírodě jako by bylo všude smutno, 
přenáší se i na nás melancholické nálady, smutek, únava. Nepoddávej-
me se jim! I zde jsou dobrými pomocníky byliny jako je levandule, dob-
romysl, kozlík, meduňka. Výborně pomůže také aromaterapie. Éteric-
ké oleje můžete kapat do aromalampičky nebo si udělat uvolňující a od-
počinkovou koupel. Povzbuzující účinky mají zejména citrusové plody
(respektive jejich esence) jako je grep, mandarinka, červený pomeranč, 
ale i už zmíněná levandule, meduňka nebo máta a mnohé další, podle 
vašeho vkusu.
Při nachlazení je výborný eukalyptus nebo tymián. Oba tyto oleje mají 
antiseptické účinky,  při koupeli , potírání hrudníku nebo rozptýlené ve 
vzduchu. Nejen zlepšují dýchání, ale i čistí vzduch od infekčních zárodků.
Bolesti kloubů pomáhá mírnit koupel s esencí z jalovce nebo borovice. 
Jen pozor, voda by při koupeli neměla být moc horká, jakmile se naše 
tělo začíná potit, přestane vstřebávat účinné látky.  A neměla by trvat 
déle než 20 minut. Po vystoupení z koupele se neutíráme, jen lehce osu-
šíme, aby naše tělo mělo dále možnost využívat účinné látky.   
Pan J. Janča ve svých knihách doporučuje jako velmi posilující koupel 
v odvaru z ovesné slámy.
Dovolte mi, abych se ještě vrátila k otázkám infekčního onemocnění. 

Jistě by se mnoho z vás chtělo zeptat, jaké jsou možnosti prevence. Kro-
mě toho, že člověk dodržuje pokyny biologických hodin? Nebojte se, 
nikdo z nás není dokonalý, každý občas zhřeší. 
Stačí, když budete pravidelně 3x denně užívat tinkturu z echinacey (třa-
patka nachová), dětem ji můžete nakapat do čaje nebo dávejte sirup. 
Výborný je také rakytník v jakékoli podobě, byliny, jako je maralový ko-
řen, nám pomůžou i s odolností psychiky. A hlavně se nenechte zner-
vóznit zprávami o epidemiích a výzvami k očkování.
A ještě jedna prosba k maminkám a babičkám: nepřehánějte to ani  
s předvánočním úklidem. Shon a únava vašemu zdraví neprospějí, 
může se stát, že vaše tělo řekne DOST.  Abyste si potom mohly v klidu  
a ZDRAVÍ vychutnat sváteční atmosféru dobré pohody. 
Je to tak, příště už si budeme povídat o prosinci. O tom, jak si svátky 
užít a zbytečně nezatížit tlusté střevo. Právě to je totiž v prosinci ohro-
ženo nejvíc.  

Přeji vám všem pevné zdraví. 
Radka Dvořáková

Plošky plic a lymfatického systému hlavy a hrudníku. 
Masírovat preventivně i při potížích.

Ostatní

Výšlap na Santov

Sobota 6. října byla od rána slunečná a teplá, nebe jak vymetené a pře-
dem naplánovaný výlet na Santov se tím pádem vydařil. Zúčastnilo se 
nás sice jen 8 lidí, ale den jsme si užili parádně.
Do Valašské Bystřice na Hajdůšky jsme dojeli autobusem a pak naho-
ru na Santov vyšli pěšky. Stoprocentní viditelnost a nádherné pohledy 
na okolní krajinu doslova braly dech a hladily duši. Cestou jsme sbírali 
i hřiby! Hodní hřibaři se podělili s těmi, co hřiby neviděli, aby jim to ne-
bylo líto – takže díky!
Na vrchu jsme si odpočinuli, najedli se a napili (nabízeli guláš, kyselicu 
a výborné palačinky s ovocem a šlehačkou) a vraceli se domů s tím, že 
výlet byl perfektní. Těšíme se opět příště…

Bohuslava Haasová
ČČK III. – Staré Zubří

Krátká zpráva o „Uspávání broučků“ 
na Starém Zubří

V pátek 12. 10. v podvečer se sešlo 67 dětí a jejich rodičů u Kulturního 
domu. Dlouhý průvod s lampionky a různými světýlky došel na kraj lesa 
k Boňkovu. Děti soutěžily v poznávání broučků podle obrázků. Kdo  
poznal broučka – dostal obrázek.
Byl teplý a příjemný večer, a když už na soutěž nebylo vidět, zazpíva-
li jsme všem broučkům v lese ukolébavku, aby se jim přes zimu dobře 
spalo a na jaře mohli vesele vyskočit z postýlek.
Odebrali jsme se ke kapli svatého Ducha, kde všichni dostali oplatku  
a báječný čaj, který vařila teta Majka (Majči, díky!) a kterého bylo 30 li-
trů! Tak jsme popíjeli a povídali a nakonec šli spokojení domů. Všem se 
průběh večera líbil.
Procházka byla zdravá a též se nám dobře spalo – až do rána …

Bohuslava Haasová 
ČČK III. – Staré Zubří
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Inzerce

Vážení zahrádkáři, pěstitelé ovoce,
Pálenice Zubří Vám i letos nabízí své služby.

V letošním roce 2012 Vám nabídneme kromě kvalitního 
vydestilování Vašeho kvasu také naředění na požadovanou 
lihovitost. Dále Vám nabízíme možnost stočení Vaši pálenky 
do lahví a uzavření  alkorkovým , nebo korkovým uzávěrem. 

Každou lahev opatříme etiketou.

Široký výběr lahví je pro Vás připraven v provozovně pálenice.
Poradíme jak ošetřovat a zacházet s kvasem tak, aby kvalita 

Vašeho produktu byla co nejvyšší.
Pokud se Vám v letošním roce neurodily švestky, 

a jak je známo bez slivovice by byl život těžký, 
zavolejte, máme pro Vás řešení.

 

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv pálenice Zubří.

Kde nás najdete: 
Pálenice Zubří, Pod Lipůvkou 1068, Zubří, 756 54 

tel:. 605 425 575                e-mail.: palenicezubri@seznam.cz

Podzimní čas vzpomínek

Přiblížil se listopad a s ním i čas vzpomínek na zemřelé. Snažíme se 
vyzdobit hroby ještě lépe než v ostatní části roku. A tak rozzářený 
hřbitov, jako první listopadové dny, není nikdy jindy vidět. Avšak všem 
zemřelým nemůžeme hroby ozdobit. Možná i mezi svými blízkými 
máte takové, kteří zahynuli v době války, a nikdo neví, kde jejich hrob 
je. Nebo se někdo odstěhoval do světa a je pohřben daleko. Nelze jeho 
hrob navštívit. To mě vede k myšlence, že ještě důležitější než vyzdo-
bený hrob je to, jaké místo pro své blízké máme ve svém srdci. Jak na 
ně vzpomínáme. 
V této chvíli nás od našich zemřelých dělí hranice smrti. Ale přijde čas, 
kdy ji i my překročíme a zde na světě zanecháme jiné blízké. Jak budou 
potom oni vzpomínat na nás? Co jim po nás zůstane v jejich srdci? I to 
je téma, na které bychom neměli při této příležitosti zapomínat.
Pro mne osobně je letošní vzpomínka na zemřelé víc aktuální, protože 
jsem v březnu doprovodil na hřbitov vlastního tatínka. Díky své výchově 
neměl v životě vždy opravdový vztah k Bohu. Ale nyní mohu s pokojem 
v srdci podle své víry říct, že předstoupil před Boha připraven. A těší mě 
i to, že jsem mu i já svým povoláním k tomu mohl pomoci. Měl jsem 
možnost být u něho ještě tři hodiny před smrtí. A tak zůstáváme spo-
jeni nejen v myšlenkách, ale i v Boží přítomnosti. Neboť Bůh přesahuje 
čas i prostor, a zůstáváme v něm, ať už putujeme zde po zemi, nebo 
přecházíme do věčnosti. 
Proto si dovoluji v závěru svého příspěvku připojit výzvu starším 
občanům nebo těm, které trápí vážná nemoc, a mají stejnou víru. 
Zvláště ji adresuji těm, kteří se už nemohou dostat do kostela. Nebo-
jte se požádat o udělení svátostí. Smíření s Bohem a přijetí svatého 
přijímání – těla Kristova, nás posiluje ve spojení s Bohem, který nás 
pak chrání před malomyslností a obavami, jaké to bude, až se před ním 
objevíme. A také mohu udělit svátost nemocných, při které prosíme 
v první řadě za uzdravení člověka. V nebezpečí smrti pak také za to, 
aby člověk mohl předstoupit před Boha s čistým srdcem. V takovém 
případě to bude setkání radostné, když konečně uvidíme svého milu-
jícího Otce a nebudeme mít důvod se ho bát. 

Karel Janečka, farář

Podzim -  čas koťat opuštěných 

Je  skoro pravidlem, že při podzimních procházkách Zubřím člověk 
narazí na opuštěná koťata. Někteří „chovatelé“ dokonce tato nechtě-
ná stvoření přímo házejí druhým do zahrad, aby se jich zbavili. Proč se 
jich ale zbavují, když už jsou to koťata, která jsou vidoucí a částečně sa-
mostatná? Proč se při pořízení kočky nikdo nezamyslí nad jejím dalším 
osudem a její vcelku hojnou reprodukcí? Kočka většinou rodí koťata 2x 
až 3x ročně. Je tak schopna odchovat 15 i více potomků, o které se asi 
nikdo z nás není schopen postarat.  Tyto kočky pak samozřejmě „putu-
jí“ a snaží se nějak přežít.  Kromě lovu hlodavců je v jejich jídelníčku za-
hrnuto i mnoho druhů zpěvného ptactva – bohužel. Na kočky se však 
nelze zlobit, jsou to šelmy, a tak se živí, jak umí. Je potřeba se zamyslet, 
kdo za tím vším vězí. 
Je to smutné, ale jsme to my lidé, kteří v dnešním moderním světě in-
vestujeme mnoho peněz do vlastní existence, ale při pořízení zvířete si 
neuvědomíme, že je potřeba starat se o něj po celou dobu jeho života. 

Doba pokročila, již také nežijeme v jeskyni a topení koťat v řece, či jiné 
děsné případy snad už také vymizí. Pokud nemáme zájem o koťata, je 
možno vyhledat veterináře a nechat kočku kastrovat. Tato investice se 
sice pohybuje od 500,- do 1.000,- Kč (u kocourů je zákrok levnější), ale 
garantuji vám, že kočka bude stále schopna lovit myši a nijak nezleniví 
a  vy se vyhnete nepříjemným nočním kočičím koncertům při námlu-
vách - a hlavně nemusíte řešit nerudovskou otázku: Kam s ním? Tedy 
s nechtěnými koťaty. 

Eliška Divínová
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Sport

Nová sezóna 2012/2013

Jako úřadující mistři ČR naši muži vstoupili do nové sezóny Tipgames 
extraligy v házené 2012/2013. Mužstvo prošlo od konce minulé sezó-
ny podstatnými změnami, které se týkaly jak hráčů, tak i trenérské dvo-

jice. Z mistrovského týmu nezůstal kámen na kameni a nastala určitá 
generační obměna kádru, kterou jsme již zažili několikrát v minulosti. 
V současné době máme odehrána 4 utkání s bilancí dvě výhry a dvě pro-
hry. V úvodním utkání nové sezóny jsme hostili papírově slabší Kopřiv-
nici, která nám nedělala problémy, a po výhře 29 : 22 nás čekal volný ví-
kend. Téměř po 14denní nedobrovolné pauze jsme se utkali znovu v do-
mácím prostředí s Lovosicemi, které se před sezónou netajily útokem 
na nejvyšší příčky. Po vyrovnaném utkání jsme bohužel nezvládli závěr 
a nakonec prohráli 24 : 27. V následujícím kole jsme hráli s dalším sil-
ným soupeřem Hranicemi, které před sezónou výrazně posílily. V bouř-
livé atmosféře plné haly jsme dokázali zvítězit 34 : 29. K prvnímu ven-
kovnímu utkání jsme zajížděli do Jičína, kde se nám dlouhodobě neda-
ří. To se také bohužel znovu potvrdilo. Od začátku utkání jsme zaostá-
vali ve všech činnostech obrany i útoku a vypadalo to na debakl.  Až díky 
zlepšenému výkonu v závěru jsme prohráli přijatelným výsledkem 20 : 
29. Po čtyřech utkáních nám tedy patří osmá příčka. Je jasné, že po od-
chodu většiny hráčů základní sestavy minulé sezóny musela nastat ob-
měna a zapracování dalších mladých hráčů do týmu. Nemůžeme proto 
čekat, že okamžitě plnohodnotně nahradí zkušenostmi ostřílené hráče, 
kteří minulou sezónu vybojovali titul. Avšak výkony některých mladých 
hráčů, např. Lukáše Václava, nám dávají garanci toho, že zuberská há-
zená bude opět brzy atakovat nejvyšší příčky. 
Příchody: Kulišťák Jakub (Ajaccio, Francie), Večeřa Vítězslav (KP 
Brno), Aspridis Boris (KH Kopřivnice), Válek Radomír, Václav Lukáš, 
Poloz David, Douda Jakub (všichni z dorostu).
Odchody: Mika Ondřej (Ajaccio, Francie), Malina Milan (Tremblay, 
Francie), Hanták Jozef (Przemysl, Polsko), Kasal Michal (Barcelona, 
Španělsko), Pernica Svatopluk (Zlín), Stržínek Martin (Hranice).

Soupiska pro sezónu 2012/2013:
Brankáři:  Orság Petr, Koleček Jakub, Janků Tomáš 
Spojky:  Večeřa Vítězslav, Šustáček Matěj, Randýsek Štěpán, 
 Václav Lukáš, Vyjídák Martin, Horut Libor, Kulišťák Jakub, 
 Dědek Michal, Válek Radomír
Pivoti:  Bechný Tomáš, Třeštík Marek, Šlachta Petr
Křídla:  Jurka Miroslav, Mičkal Tomáš, Aspridis Boris, 
 Douda Jakub, Hub Michal
Trenér:  Mičola Jiří
Asistent:  Kořínek Aleš
Vedoucí:  Balhárek Michal
Masér:  Kocurek Petr
Lékař:  MUDr. Karlík Vlastimil 

Jakub Š.  
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Z házené TJ Lesana Zubří

Výsledky podzimní části Zlínské ligy mužů: 
Lesana – Veselá   31 : 25 
Rožnov – Lesana   26 : 20 
Lesana – Val. Meziříčí  29 : 18 
Uh. Hradiště – Lesana  26 : 32 
Lesana – Bystřice p. H. „B“  33 : 22
Po 1. čtvrtině vedou naši muži tabulku společně 
s Rožnovem a Veselou s 8 body.

Stará garda Lesany se zúčastnila 17. 9. turnaje v Prešově s těmito  
výsledky: Ve skupině prohráli s Michalovci 8 : 14 a porazili Martin 11 : 6. 
V boji o 3. místo porazili Trebišov vysoko 14 : 5 a obsadili tak pěkné  
3. místo ze 7 účastníků. Nejlepším hráčem byl vyhlášen M. Matějek 
(Lesana), posila z Kopřivnice.

ZUBERSKÝ FOTBAL VE VÝSLEDCÍCH

Po 10. 9. 2012   ml. přípr.   
1. VFC  -  FC ZUBŘÍ                                       5 : 0   (pol.: 2 : 0)

St 12. 9. 2012    ml. přípr.   
Sokol STŘÍTEŽ  -  FC ZUBŘÍ                      3 : 10  (pol.: 2 : 6)
Branky:  4 x Richard Kovář, 3 x Tomáš Zeman,
 2 x Karel Diviš, Petr Bumbala

St 12. 9. 2012    st. přípr.    
VAL. MEZIŘÍČÍ “B“  -  FC ZUBŘÍ             9 : 3    (pol.: 3 : 2)
Branky:  2 x Lukáš Fait, Jaroslav Poruba

So 15. 9. 2012   ml. přípr.   
VIGANTICE  -  FC ZUBŘÍ                           5 : 2    (pol.: 2 : 2)
Branky: 2 x Tomáš Zeman

Ne 16. 9. 2012   muži         
FC ZUBŘÍ  -  Spartak VAL. KLOBOUKY   2 : 3   (pol.: 1 : 2) 
Branky: Viktor Frňka, Libor Raždík

Po 17. 9. 2012  st. žáci       
VIGANTICE  -  FC ZUBŘÍ                          19 : 0   (pol.: 8 : 0)

So 22. 9. 2012  ml. přípr.    
VIDČE  -  FC ZUBŘÍ                                   8 : 6     (pol.: 6 : 3)
Branky: 3 x Tomáš Zeman, 2 x Petr Bumbala,
Richard Kovář

So 22. 9. 2012   st. žáci       
Sokol PODLESÍ  -  FC ZUBŘÍ                 8 : 0     (pol.: 5 : 0)

Ne 23. 9. 2012  st. přípr.     
JUŘINKA  -  FC ZUBŘÍ                            4 : 0     (pol.: 1 : 0)
Ne 23. 9. 2012  muži          
NEDAŠOV  -  FC ZUBŘÍ                            4 : 1     (pol.: 2 : 0)
Branka: Jan Pavlica

So 29. 9. 2012  ml. přípr.    
FC ZUBŘÍ  -  Sokol STŘÍTEŽ                  2 : 2     (pol.: 1 : 0)
Branky: Lukáš Beňák, Richard Kovář

So 29. 9. 2012  st. přípr.     
FC ZUBŘÍ  -  VAL. MEZIŘÍČÍ „B“         2 : 2     (pol.: 2 : 2)
Branky: 2 x Brian Lev

Ne 30. 9. 2012  st. žáci       
FC ZUBŘÍ  -  Sokol STŘÍTEŽ                  1 : 3     (pol.: 0 : 1)
Branka: Lukáš Janek

Ne 30. 9. 2012  muži          
FC ZUBŘÍ  -  SK VIZOVICE                     1 : 5    (pol.: 0 : 3)
Branka: Václav Krupa

St 3. 10. 2012   st. přípr.     
FC ZUBŘÍ  -  JUŘINKA                               0 : 3    (pol.: 0 : 3)

Pá 5. 10. 2012  ml. přípr.    
FC ZUBŘÍ  -  VIDČE                                  1 : 7    (pol.: 1 : 6)
Branka: Tomáš Zeman

So 6. 10. 2012  st. přípr.        
SK HRACHOVEC  -  FC ZUBŘÍ               4 : 0   (pol.: 3 : 0) 

So 6. 10. 2012  st. žáci          
SK HRACHOVEC  -  FC ZUBŘÍ              11 : 0  (pol.: 3 : 0)

Ne 7. 10. 2012  ml. přípr.     
FC DOLNÍ BEČVA  -  FC ZUBŘÍ            4 : 0   (pol.: 1 : 0)

Ne 7. 10. 2012  muži            
FC DOLNÍ BEČVA  -  FC ZUBŘÍ              1 : 2   (pol.: 1 : 1)
Branky: Martin Pavlíček, Václav Krupa

M. Bartoň
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Sobota 24. listopadu 2012 od 10. 00 hodin
4. ROČNÍK 
VALAŠSKÉHO PODZIMNÍHO ZÁVODU V ZUBŘÍ
Uskuteční se v rámci Českomoravského poháru. Představí se 
závodnice z celé ČR ve společných skladbách linie B (s náčiním  
a bez náčiní). Závod pořádá oddíl moderní gymnastiky Zubří. 
Místo konání: Víceúčelová hala Zubří.

Čtvrtek 15. listopadu 2012 od 17.30 hodin, malý sál
Akademie 3. věku
MAROKO
Putováním Marokem přes čtyři královská města vás provede Ale-
na Dobšová.
Vstupné: 30 Kč (Předplatné na 10 přednášek činí 150 Kč.)

Pátek 23. listopadu 2012 od 18.00 hodin
ČECHOMOR
Čechomor je hudební skupina hrající české, moravské, slezské a 
slovenské lidové písně. Za dobu svého působení procestovali ce-
lou Evropu, Severní Ameriku a Rusko, spolupracovali s divadlem 
Na Palmovce, bratry Formany, divadlem Continuo a dalšími vý-
znamnými umělci. V roce 2001 získali třikrát cenu Anděl.
Vstupné: 350 Kč.
Rezervace vstupenek od 1. listopadu 2012

Z důvodu rekonstrukce velkého sálu se nehraje.

11. října – 4. listopadu 2012
VÝSTAVA OBRAZŮ JAROSLAVA FRYDRYCHA
Přijďte se podívat na dílo akademického malíře, v němž se odrá-
ží tvrdý život na Valašsku, prostá krása hor a valašská povaha. 
Zvláště jeho portréty vykreslují skutečný ráz doby. 
Otevřeno: Každý den kromě pondělí vždy od 14 do 17 hodin.
Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 6. prosince - Akademie 3. věku
Pátek 7. prosince – Vánoční jarmark

Prodejní místa ZN: Potraviny Radka u Gumáren, trafika p. Mikulenka, Hobby Elektkro pí Janošcová u Tesca, Coop Horní konec, Coop střed, Coop Staré Zubří, Tip Café, trafika u pošty. 
Schránky na vaše příspěvky najdete na těchto místech: Klub Zubří, Hamerská 10, pošta u Centra, Městský úřad, Horní škola Horní konec, Klub Staré Zubří.

Klub Zubří

Kino Zubří

Muzeum Zubří

Sport

Restaurace „Pod Lipůvkou“ 

Připravujeme

PROGRAM NA LISTOPAD

Neděle 28. 10. 2012   11:00 hodin  
FC Zubří - Sokol Podlesí 
mistrovské utkání starších žáků - OP - skupina "C"

Neděle 28. 10. 2012   14:00 hodin  
Podkop. Lhota - FC zubří 
mistrovské utkání mužů - I.A. třída - skupina "A"

Sobota 3. 11. 2012     11:00 hodin  
Sokol Střítež - FC Zubří 
mistrovské utkání starších žáků - OP - skupina "C"

Neděle 4. 11. 2012     13:30 hodin  
FC Zubří - Sokol Hovězí 
mistrovské utkání mužů - I.A. třída - skupina "A"

Neděle 11. 11. 2012   13:30 hodin  
FC Zubří - Valašské Meziříčí "B" 
mistrovské utkání mužů - I.A. třída - skupina "A" 

VÝZVA VŠEM POŘADATELŮM!

Rádi bychom na této stránce Zuberských novin uveřejňovali ucelený 
měsíční program akcí v Zubří. Máte-li zájem, aby v rámci programu 

byly zveřejňovány i Vámi pořádané kulturní, sportovní  
a společenské akce, zasílejte nám informace o nich nejpozději  
do 8. dne každého měsíce na adresu: noviny@mesto-zubri.cz, 

případně doneste osobně do kanceláře Klubu Zubří.

v Zubří pořádá v sobotu 17. 11. 2012 od 20.00 hod. 
PŘEDHODOVOU  ZÁBAVU

Hraje: KORIDOR + discorockotéka. Přijďte se pobavit.
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