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Zuberská dráha praskala ve švech Divadelní předplatné na rok 2013
Dne 27. 10. 2012 se na závodní dráze v Zubří jel druhý závod seriálu 
Moravsko-Slovenský pohár rádiem řízených modelů automobilů ma-
lých měřítek. V šesti kategoriích soutěžilo 59 závodníků z modelář-
ských klubů Zubří, Vysoké Mýto, Hulín, Karviná, Frýdek-Místek, Hro-
tovice, Bystřice pod Hostýnem, Vsetín, Púchov, Topolčany, Košice, 
Dolný Kubín, Bánovce nad Bebravou a Nitra. Na soutěži bojovali o se-
riálové body jak senioři, tak junioři a žáci. Nejmladším závodníkem byl 
teprve čtyřletý David Maňák z pořádajícího klubu. Vzhledem k velké-
mu počtu soutěžících museli členové MK Zubří zajistit přípravu a hlad-
ký průběh soutěže, což ovlivnilo jejich účast v samotné soutěži. Přes-
to jsme obsadili druhé, čtvrté, sedmé a osmé místo, a tím získali body 
do celkového hodnocení seriálu. Závěrem celodenního maratonu, kte-
rý končil až ve dvacet hodin, byla odstartována atraktivní soutěž mode-
lů F1 s kvalifikací a dvěma povinnými zastávkami v depu. Vlastní závod 
se jede na 30 minut a vítězný model najel 196 okruhů.
Přestože se soutěž se vzhledem k počtu soutěžících značně protáhla,  
odjížděli všichni účastníci spokojeni a rádi se zúčastní další soutěže, 
která proběhne 12. 1. 2013, a pro členy MK Zubří bude přípravou na  
nastávající mezinárodní mistrovství České republiky 2013, kterým 
byl pověřen modelářský klub a které se uskuteční ve dnech 23. - 24. 3. 
2013 v Zubří. Doufáme, že se úkolu úspěšně zhostíme a přispějeme tak 
k propagaci města Zubří.

Janošek Jaroslav 

Bravurním hereckým výkonem Karla Rodena a Jany Krausové jsme 
udělali pomyslnou tečku za letošní úspěšnou divadelní sezónou, kterou 
pro vás připravily Zuzka Krupová a Dana Pekarová.
Dlouho smutnit ale nebudeme. Rádi bychom vám na tomto místě před-
stavili Divadelní předplatné pro rok 2013. V ceně 990 Kč se ukrývá cel-
kem 6 divadelních her. Zahájíme jej trochu netradičně a to improvizač-

ní show KOMEDIOMAT. Pro lepší představu 
se jedná o obdobu oblíbené televizní partič-
ky. V jednotlivých rolích se pak představí br-
něnští profesionální herci pod taktovkou rož-
novského rodáka Ladislava Cmírala. Dále se 
můžete těšit na oblíbené ochotníky z Valašské 
Bystřice, jejichž situační komedii RUKOJMÍ 
ozdobí svou přítomností a návratem na jeviš-
tě Josef Šturma. 

V březnu se na jeviště zuberského klubu po 
čase vrátí Martin Trnavský s Bárou Munza-
rovou a jejich Divadelní spolek Frída. Ne-
bude opomenuta ani klasická tvorba. Těšín-
ské divadlo, které u nás letos zazářilo „Zkro-
cením zlé ženy“, tentokráte přijede s Gogolo-
vým vrcholným kusem ŽENITBA. Za jedno-
duchým názvem NÁJEMNÍCI se schovává 
hromada situačního humoru v podání her-
ců Slováckého divadla z Uherského Hradiš-
tě. Divadelní předplatné pro rok 2013 vygraduje dojemnou a napína-
vou hrou BARONKY, v níž herecky excelují Eva Holubová se Zuzanou 
Bydžovskou.  

Informace o prodeji předplatného
Prvních 14 dní určených pro rezervaci bude vyhrazeno pro stávají-
cí předplatitele a bude probíhat ve dnech 26. 11. – 4. 12. telefonicky 
(571 659 447), případně osobně v kanceláři Klubu. Od pondělí 7. 12. 
pak místa uvolníme také pro nové zájemce o permanentky. Těšíme se 
na váš zájem. Nikdo se však nemusí bát. Máme velké štěstí, které nám 
mohou závidět široko daleko – u nás je dobré každé místo. Autor: Jiří Vaněk

Vítězové žákovské kategorie



Čas plyne, život jde dál,
jen pěkné vzpomínky zůstaly nám.

Dne 30. listopadu by se dožil 100 let náš drahý ta-
tínek, dědeček, pan 

Ondřej Pavlíček. 
Zároveň vzpomeneme smutné 15. výročí, co nás 
opustila naše drahá maminka a babička, paní 

Cecílie Pavlíčková.
Vzpomíná dcera s rodinou a syn s rodinou.

Společenská kronika občanů v Zubří

Vzpomínáme

Narození
Matyáš Koliba

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

Vincenc Dobeš     90 let
Alois Miček     80 let

Zlatou svatbu oslavili manželé
Stanislav a Zdenka Petruželovi

a
Stanislav a Anna Dořičákovi.

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou upřímně poděkovat všem, kteří se  

přišli rozloučit a doprovodit naši milovanou manželku a maminku 
Helenu Pobořilovou na její poslední cestě.

Upřímný dík za slova útěchy otci Karlu Janečkovi, za procítěný 
smuteční projev paní učitelce Machové a konečně celému 

pěveckému sboru v čele s Mařenkou Křenkovou. Také i výboru 
ČČK I, kterého byla členkou. Rovněž děkujeme za přinesené smu-

teční květiny.
Za truchlící rodinu manžel Zdeněk Pobořil

Odešels od nás večerní tmou,
odešels tiše s bolestí svou.
Odešels tak, jak osud si přál,
odešels, ale v našich srdcích žiješ dál.

Dne 26. listopadu 2012 jsme vzpomněli 
4. výročí, kdy nás opustil pan 

Josef Pavlíček.
S láskou vzpomíná manželka a dcera s rodinou.

Proč Tvoje srdce zlaté, jež
pro nás s láskou bilo,
proč ono nás tak náhle opustilo?
Odešels… zhasly oči, které vždy
jen s láskou na nás hleděly.
Umlkla ústa, jež nikdy
nedovedla zranit.

Dne 7. listopadu jsme vzpomněli 6. výročí, kdy nás opustil

Michal Pavlíček. 
S láskou vzpomíná maminka a sestra s rodinou.

Dne 1. prosince 2012 uplyne 5 let od 
úmrtí paní 

Drahomíry Urbanové. 
V našich vzpomínkách však žije dál.
Rodina Urbanova

V zahradě ticha a vděčných vzpomínek
odpočívají generace zuberských maminek.
Železnou branku často otvíráme,
když za tou JEDINOU tady pospícháme.   
Upřímné lásky, která je živým potřebná jak chleba,
rozdala tolik, že nám ji na světě nikdo už nedá.
Přestože kniha jejího života navždy se uzavřela,
v hloubce té lásky stále žije!
Maminka naše zemřela!

18. prosince 2012 uplynulo 14 let od smutného okamžiku,  
kdy nám navždy odešla milá maminka, laskavá babička  
a prababička,paní 

Františka Bartošová.
S láskou vzpomínáme! Dcera J. Pavlíčková se synem 
Mirkem a vnukem Michaelem.
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MěÚ Zubří informuje

Z usnesení 50. schůze Rady města Zubří 
konané dne 15. 10. 2012

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 
č. 11, Rožnovská 419, Zubří, s paní Renátou Tejzrovou, Zubří, kte-
rým se prodlužuje doba nájmu na dobu určitou od 01. 11. 2012 do  
31. 10. 2015, a pověřuje starostu města jeho podpisem.

 RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na dodání a montáž 2 ks ocelo-
vých vrat do Hasičské zbrojnice, Zubří, Hlavní 771, s firmou Dvamach, 
s. r. o., Valašské Meziříčí, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem.

RM souhlasí s umístěním sázkového terminálu SAZKA sázková kan-
celář, a. s., Praha, v nebytovém objektu Klubu Zubří, Hamerská 10, 
Zubří. 

RM schvaluje návrh zadávací dokumentace, včetně všech jejích pří-
loh a výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace, pro pod-
limitní veřejnou zakázku na dodávku „Pořízení technického zaříze-
ní ke snižování prašnosti z plošných zdrojů - město Zubří“ zadávanou 
formou zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s § 38 zákona  
č. 137/2006 Sb., v platném znění, dle důvodové zprávy, a pověřuje sta-
rostu města jejím podpisem. 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce movitého majetku - stroje 
rider Husqvarna R 320, včetně příslušenství, s FC Zubří a pověřuje sta-
rostu města jejím podpisem.

RM schvaluje rozpočtové opatření RM RO č. 5/2012, kterým se prová-
dí změna rozpočtu dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí rozhodnutí Správní rady společnosti Hala Zubří, 
o. p. s., ze dne  5. 10. 2012, doručené na MěÚ dne 15. 10. 2012, o zruše-
ní společnosti Hala Zubří, o. p. s., s likvidací ke dni 31. 12. 2012 s tím, 
že své právo rozhodnutí správní rady změnit nebo zrušit neuplatňuje.

RM bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠ Zubří ve školním 
roce 2011/2012 bez připomínek.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části nebytových prostor 
v objektu Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, o výměře 36,3 m2 s Jarosla-
vem Křenkem, Zubří, na dobu neurčitou s účinností od 16. 10. 2012,  
za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím pod-
pisem.

Z usnesení 51. schůze Rady města Zubří 
konané dne 29. 10. 2012

RM schvaluje program „Divadelní předplatné 2013“, stanovuje cenu 
permanentky na 990,- Kč a vstupného při doprodeji dle důvodové zprá-
vy a pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv. 

RM schvaluje v rámci inventarizace majetku a závazků města Zubří 
„Plán inventur k 31. 12. 2012“ a složení inventarizačních komisí dle 
důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na „Výměna oken v části ne-
bytového prostoru (restaurace) Klubu Zubří, Hamerská 10, Zubří“, 
s KSK-System, spol. s r. o., Zubří, za podmínek dle důvodové zprávy,  
a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

RM schvaluje ukončení nájmu bytu č. 2 na ulici Rožnovská 419, Zub-
ří, s paní Annou Pavlíčkovou, Zubří, dohodou ke dni 30. 11. 2012 a po-
věřuje starostu města jejím podpisem. 

RM schvaluje ukončení Smlouvy o výpůjčce majetku ze dne 
16. 04. 2007, ve znění dodatku č. 1 ze dne 01. 10. 2007 a dodatku č. 2, 
ze dne 20. 01. 2011, s Tělovýchovná jednota Gumárny Zubří, dohodou 
ke dni 31. 12. 2012, a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování prováděcí projek-
tové dokumentace pro provedení stavby „Úspora energií pro ZŠ Zubří“ 
s IWW engeneering, s. r. o., Kroměříž, za podmínek dle důvodové zprá-
vy, a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování prováděcí projek-
tové dokumentace pro provedení stavby „Revitalizace budovy Městské-
ho úřadu v Zubří“ s Ing. Petrem Přerovským, Valašské Meziříčí, za pod-
mínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování prováděcí pro-
jektové dokumentace pro provedení stavby „Zateplení Domu služeb 
v Zubří“ s Ing. arch. Václavem Zimou, CSc., IČ: 10548271, Brno - Lí-
šeň, Hubrova 2260/1, PSČ 628 00, za podmínek dle důvodové zprávy, 
a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o spolupráci při 
tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické mapy obce ze dne  
22. 01. 2004 s Zlínský kraj, kterým se mění čl. VII. Způsob úhrady ná-
kladů a platební podmínky, za podmínek dle důvodové zprávy, a pově-
řuje starostu města jeho podpisem. 

RM schvaluje návrh zadávací dokumentace, včetně všech jejích pří-
loh a výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace, pro pod-
limitní veřejnou zakázku na akci „Regenerace a revitalizace veřejné ze-
leně - Sídliště 6. května, Zubří - 1. etapa“ zadávanou formou zjednodu-
šeného podlimitního řízení v souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, v platném znění, dle důvodové zprávy po úpravě,  
a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu 
„Revitalizace Sídliště 6. května v Zubří“ na pozemcích p. č.: 980/12, 
998/2 a 5400/1, vše k. úz. Zubří, s panem Jaromírem Koláčkem, Zub-
ří, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím 
podpisem. 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOD VO 
109/2012 ze dne 26. 09. 2012 („Oprava a přemístění veřejného osvět-
lení MK U Trati a části MK Hlavní a Hamerská“) s EMPESORT, s. r. o., 
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 Valašské Meziříčí, týkající se prodloužení termínu realizace, za podmí-
nek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Kácení stromů – Zub-
ří “ s Jiří Kašík, Kroměříž, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřu-
je starostu města jejím podpisem. 

RM Zubří schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 02-
2012/TKR ze dne 30. 07. 2012 („TKR v ul. Pod Hůrkou v Zubří“) 
s TKR Jašek, s. r. o., Rožnov pod Radhoštěm, týkající se prodloužení 
termínu realizace a změny způsobu platby, za podmínek dle důvodové 
zprávy, a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Výměna promítací plo-
chy – kino Klub Zubří“ s panem Zbyňkem Štefkou, Kašava, za podmí-
nek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Volební účast v Zubří

Volby do zastupitelstev krajů - Zubří

Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR - Zubří

Okrsky Počet hlasů Počet hlasů v %

1. 148 18,07

2. 145 15,78

3. 166 14,2

4. 164 16,06

5. 96 15,61

Kandidáti
Počet hlasů

Celkem
1. okrsek 2. okrsek 3. okrsek 4. okrsek 5. okrsek

Ing. Jindřich Šnejdrla 76 59 46 27 31 239

Jiří Čunek 72 85 120 135 64 476

Celkem 148 144 166 162 95
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Počet hlasů v okrscích 

Ing. Jindřich Šnejdrla 

Jiří Čunek 

Po
řa

dí

Kandidáti
Před-
nostní 
hlasy

Název politické strany

1 Jiří Čunek 10 995 KDU - ČSL

2 MVDr. Stanislav Mišák 8 108 ČSSD

3 Mgr. Petr Gazdík 4 880 Starostové a TOP 09

4 Ing. Ludvík Hovorka 4 853 KDU - ČSL

5 Libor Lukáš 3 165 ODS

6 Mgr. Ondřej Benešík 2 763 KDU - ČSL

7 Mgr. Taťána Nersesjan 2 762 ČSSD

8 Mgr. Pavel Motyčka 2 612 KDU - ČSL

9 Doc. Ing. František Čuba CSc. 2 530 SPO Zemanovci

10 Mgr. Miroslav Kašný 2 275 KDU - ČSL

11 MUDr. Miroslav Adámek 2 194 Starostové a TOP 09

12 Ing. Ivan Mařák 2 184 KSČM

13 Mgr. Zdeněk Pánek 2 132 KDU - ČSL

14 MUDr. Vladimír Řihák 2 035 ČSSD

15 Josef Bazala 7 806 KDU - ČSL

16 Ing. Bc. Jindřich Ondruš 1 685 KDU - ČSL

17 Ing. Ladislav Kryštof 1 683 ČSSD

18 Ing. Jaroslav Drozd 1 615 ČSSD

19 PaedDr. Petr Navrátil 1 550 ČSSD

20 MUDr. Lubomír Nečas 1 525 SPO Zemanovci

21 Jan Pijáček 1 273 ODS

22 Ing. Vítězslav Lapčík 1 243 KSČM

23 Ing. Pavel Botek 1 208 KDU - ČSL

24
MUDr. Lenka 
Mergenthalová MBA

1 201 Starostové a TOP 09

25 Ing. Marie Pěnčíková 1 160 KSČM

26 Mgr. Josef Slovák 1 135 ODS

27 Zdeňka Hlobilová 1 100 KSČM

28 JUDr. Josef Čejka 1 095 KSČM

29 Bc. Michal Špendlík 1 082 Starostové a TOP 09

30 Mgr. Ivana Majíčková 1 079 Starostové a TOP 09

31 Bc. Milena Kovaříková 987 ČSSD

32 Ing. Jiří Varga 962 KSČM

33 Jiří Částečka 943 ODS

34 Ing. Stanislav Blaha 923 ODS

35 Ing. Jaroslav Kučera 881 KSČM

36 Ing. Věra Sigmundová 880 ČSSD

37 Ing. Hana Příleská 866 ČSSD

38 Mgr. Josef Novák 753 SPO Zemanovci

39 Ing. Ludvík Urban 745 ČSSD

40
Doc. PhDr. Luděk 
Galuška CSc.

738 SPO Zemanovci

41 Ing. Lubomír Vaculín 691 ČSSD

42 Bc. Michal Kostka 690 KSČM

43 Ing. Dagmar Butnikošarovská 575 KSČM

44 Ing. Vladimír Mana 525 ČSSD

45 Petr Thaisz 91 KDU - ČSL
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Zprávy ze školky - MŠ Duha

S drakem k lesu

Krásného podzimního dne ve čtvrtek 18. 10. 2012 jsme uspořádali pro 
děti naší Mateřské školy a jejich rodiče a prarodiče Drakiádu, která se 
uskutečnila na nejvyšším kopci Starého Zubří. Před touto akcí jsme 
s dětmi vyrobili velkého papírového draka, který nás každý den vítal 
před vstupem do mateřské školy. Děti společně s rodiči našemu velké-
mu draku vyrobily z barevných mašliček krásný ocas. V den Drakiády 
vyzdobily dopoledne cestu před mateřskou školou kresbami svých dra-
ků a odpoledne jsme se všichni vydali na kopec, kde se měla uskutečnit 
nejdůležitější část dne. Jelikož nám počasí přálo a foukal vytoužený vítr, 
nad Starým Zubřím se v jednom okamžiku začalo vznášet hejno draků 
v čele s tím největším. Krásný den byl tedy úspěšně zakončen a děti spo-
lečně s rodiči mohly jít spokojeně domů.

Za Mateřskou školu Duha Bronislava Jouzová

Kniha je náš kamarád

V úterý 23. října navštívily děti MŠ Duha knihovnu. Všechny děti, ze-
jména ty nejmenší, se moc těšily, protože ještě v knihovně nikdy neby-
ly. Paní Cabáková je přivítala milým úsměvem a připravila si pro ně zají-
mavé povídání, hádanky a čtení z pohádkové knihy. A poté pro ně nastal 
ten nejhezčí zážitek. Knihy si mohly prohlédnout a prolistovat. Nejví-
ce se jim líbily pohádky, příběhy o zvířátkách a dinosaurech. Od září se 
v naší MŠ snažíme o to, aby děti získaly hezký vztah ke knihám a čtené-
mu slovu. Přispívá to nejen ke zlepšení jazykového projevu, ale i k roz-

voji soustředěnosti a fantazie dětí. Ve spolupráci s paní Cabákovou při-
pravujeme další hezké setkání s knihami. Moc se těšíme a děkujeme za 
příjemné dopoledne. 

Za MŠ Duha Dana Vaňková

Zprávy ze školky - MŠ Sídliště

Méďa z Bodské a jeho plyšoví kamarádi
 
To je název výstavy, která se konala 1. 11. 2012 v zámku Kinských ve 
Valašském Meziříčí, které se zúčastnila také třída Sluníček  z MŠ Zubří. 
Po příchodu do zámku na nás čekala paní lektorka, která nás zavedla do 
jednoho ze tří zámeckých pokojů, kde se výstava odehrává. Vstupu do 
prvního pokoje dominanuje preparát medvěda. Zde se děti dozvěděly 
příběh o nejznámějším medvědu, který žil u nás na Valašsku. Přednáška 
byla velice zajímavá a poučná. Děti si doplnily informace o tom, co tako-
vý medvěd jí, jak se pozná les, který medvěd obýval, jak velká jsou jeho 
medvíďata, když se narodí, ale také jak rozpoznat dospělého medvěda 
od medvíděte, co medvěd dělá přes zimu... Děti se zde také seznámily 
se základními informacemi o medvědovi ledním a medvídkovi koalovi. 
 Ve zbylých dvou pokojích se nachází výstava plyšových medvídků, kte-
rých je přes 1 000 kusů a jsou zde různě uspořádáni. K vidění jsou ply-
šoví kamarádi, jejichž věk dosahuje až 100 let. Výstava byla velice pěk-
ná, doprovázená poutavým vyprávěním, naučila děti hodně nových věcí 
a doplnila jejich znalosti z environmentální výchovy.

MŠ Zubří Sídliště - Irena Dukátová

Začal podzim

Začal podzim, listí na stromech změnilo barvičky 
a u Sluníček ve třídě zářily tvářičky.

S dětmi jsme si podle TVP* o tématech podzimu povídali,
podzimní sluníčka a stromy vyrobili,
šatnu jimi vyzdobili.

Jednoho dne paní učitelka Irenka 
soutěž o vytvoření „podzimníčka“ na nástěnku v šatně vyvěsila
a do činnosti rodiče s dětmi opravdu zapojila.
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Zprávy ze školy

Děti a rodiče nám krásné podzimníčky přinesli
a my jimi třídu a šatnu vyzdobili.

Nejhezčího podzimníčka nebylo možné najít, 
protože všichni jsou moc hezcí, 
to nechceme tajit.

Všem rodičům bychom chtěli moc poděkovat,
jak pěkně s námi umí spolupracovat.

Když jsme se o podzimníčcích a o stromech bavili, 
rozhodli jsme se,
že bychom jedno dopoledne v lese s dětmi strávili.

Skřítkové lesa na Starém Zubří si úkoly pro děti připravili, 
děti se jimi a sbíráním hříbků pěkně zabavily.

Jakmile jsme poklad skřítků objevili,
ve školce jsme se všichni rozdělili. 

Mgr. Petra Holišová, MŠ Sídliště
*TVP - třídní vzdělávací program

Roj Svatojánků v Zubří

Krásný přírodní úkaz mohli zaznamenat obyvatelé Zubří dne 17. 10., 
kdy městem putovalo na stovky světýlek malých broučků a berušek 
z MŠ Sídliště. Rojení počalo v odpoledních hodinách pod Petrohradem 
a odtud pak světélkující průvod procházel kolem sportovní haly a Tes-
ca, sídlištěm, k budově MŠ.
Dětičky z MŠ se letos vydaly na tuto pouť historicky poprvé. Každý chtěl 
být tím nejkrásnějším broučkem, co svítí nejjasněji. Rodiče, kteří své 
ratolesti doprovázeli, se nechali unést a některým na hlavách také vy-
rostla tykadélka. Průvod procházel Zubřím a nebylo možné jej pře-
hlédnout. Vysoká účast příjemně překvapila organizátorky – pí učitel-
ky z MŠ Sídliště, které na závěr připravily ve dvoře MŠ hudební produk-
ci, zajímavé povídání a soutěže.
Jako chaloupka ve stráni pod jalovcem lákala „broučky“ překrásně vy-
zdobená budova MŠ, kde již svítily dlabané dýně. Nejméně dva týdny 
před samotnou akcí byl areál MŠ nádherně podzimně vyzdoben, ať už 
tím, co děti vyrobily s rodiči doma, nebo přírodními ozdobami, které 
vytvořily za pomocí pí učitelek přímo ve školce. Do takové školičky se 
pak děti těší!!!

E. Divínová

Děti s nadšením obnovily alej Příčná v Zubří

Na 30 stromků v nevlídném počasí první listopadové středy vysadi-
li malí ekologové ze ZŠ Zubří a s chutí se tak zapojili do aktivit ČSOP 
Salamandr ve svém městě. Před dvěma lety ochránci přírody z Rožno-
va pod Radhoštěm vysadili na ulici Příčná přes 100 stromků v úseku až  
1 km dlouhém. Vlivem nejrůznějších faktorů se aleji na Příčné neda-
ří tak dobře jako její o rok starší „kolegyni“ na Prachovni. Problémy 
stromkům dělá především kamenité podloží a také útoky vandalů, kteří 
velkou část stromků polámali. 
ZŠ Zubří přijala výzvu na spolupráci se Salamandrem a na děti tak če-
kaly krumpáče, rýče, pracovní rukavice, bláto a mokro. Pod vedením 
Mgr. Šárky Kocurkové se děti rozdělily na skupinky a s nadšením po-
mohly obnovit až čtvrtinu aleje. Všichni měli všelijaké zvídavé otázky  
a bylo vidět, že je to zajímá a baví. 
„Jsme rádi, že se nám podařilo zapojit děti do ochrany přírody v místě, 
kde vyrůstají a kde k tomu mají nějaký vztah“, říká za ČSOP Salaman-
dr Zdenka Vaníčková. 
Výsadba stromů nebo keřů v převážně zemědělské krajině je důležitá 
pro zvěř jako migrační spojka s okolní přírodou, „občerstvovací stani-
ce“ pro ptáky a vzniká také nejen přírodní větrolam, ale i pěkné prostře-
dí pro obyvatele.

(Van)
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Zprávy z knihovny

Povídání pana Kolbaby

Ve středu 31. října jsme šli se školou do Klubu Zubří na povídání ces-
tovatele Jiřího Kolbaby. Vyprávěl nám o svých zážitcích z cest po 131 
zemích, které navštívil, a při tom nám ukazoval ohromující fotografie. 
Byla tam spousta zajímavých obrázků, ale nás nejvíce zaujala třínohá 
gepardice, s kterou chodil na procházky. Byla velice přítulná, ale dnes 
už je dospělá a nebezpečná. Dále se nám líbilo, jak pan Kolbaba zachrá-
nil malého klokánka, jehož maminku srazilo auto. Také nám vysvětlil 
rozdíl mezi lachtanem a tuleněm.
„Já si to pamatuji podle toho, že lachtan má ve slově -ch- a ucho ho má 
také. Tak s uchem je lachtan a bez ucha je tuleň. Podle toho si to pama-
tuji já!“ řekl. A my už taky. 
Poté nám vysvětloval jak správně fotografovat, vysvětlil nám umístění 
motivu do zlatého řezu a dokonce nám ukázal, jaké chyby udělal sám 
na jedné z fotografií. My bychom je nenašli. Jeho obrázky byly veselé, 
občas smutné, ale především okouzlující. Povídal o kultuře jiných zemí  
a řekl, že lidé se někde chovají mírumilovněji, nekradou a mají lepší me-
zilidské vztahy než my. 
Na konci jsme měli hodně otázek, na které nám s radostí odpověděl. 
Druhý den jsme se dozvěděli, že jsme jako jediná škola v celé České re-
publice jeho představení vydrželi bez toho, že by nám zazvonil mobil. 
Myslíme si, že jeho vypravování bylo velmi poučné, a těšíme se, že brzy 
zase přijede do Zubří s dalšími příhodami.

 
Zuzka Pavlíčková a Iva Ulrychová, 7.B

Kultura

S Kolbabou na cestách

Občané města Zubří, ale i hosté zvenčí měli poslední říjnový den tohoto 
roku možnost setkat se tváří v tvář s cestovatelem, fotografem a dobro-
druhem Jiřím Kolbabou. Nejprve pan Kolbaba v dopoledních hodinách 
maximálně využil svého potenciálu, vědomostí, slovní kadence, zkuše-
ností i charismatu, aby plný sál dětí ze ZŠ Zubří a Vidče zasvětil do tajů 
cestování, práce s fotoaparátem, ale i do mezilidské komunikace a mo-
rálky. Nebývá zvykem, že plný sál dětí v klidu sedí a bez pípnutí naslou-
chá slovům někoho jiného. V tomto případě se to podařilo bezezbytku 
a to celé 2 hodiny. Jedna velká pochvala pro zuberské děti padla přímo 
z úst pana Kolbaby po skončení přednášky: „To se mi stalo snad poprvé 
v životě, že jsem během přednášky nezaznamenal ani jednou, že by ně-
kdo komunikoval přes svůj mobilní telefon.“ 
Podruhé se do velkého sálu Klubu Zubří vrátil cestovatel v podvečer-
ních hodinách s programem pro širokou veřejnost. Mluvil se stejnou 
naléhavostí v hlase i nadšením a přenášel radost z pestrobarevného svě-
ta cestování na všechny, kteří toho večera vyměnili televizní obrazovku 
za projekční plátno, fotografie a zkušenosti toho, jehož hlas dobře zna-
jí z každodenního vysílání v rádiu. Po třech hodinách programu se za-
plněný sál rozloučil s Jirkou Kolbabou dlouhotrvajícím potleskem a vě-
řím, že lidé domů odcházeli plní dojmů a předsevzetí pro svou vlastní 
budoucnost.

LP

Karel Roden a Jana Krausová

V pátek 19. října zavítali po letech na pódium zuberského Klubu praž-
ští herci Studia DVA, Karel Roden a Jana Krausová. Tentokrát se před-
stavili v bulvární komedii O lásce, která je jediným komediálním dí-
lem význačného současného francouzského spisovatele Philippa Clau-
dela. Byli jsme svědky toho, jak manželský pár středního věku probírá 
ve svém přepychovém bytě nejrůznější traumata dlouholetého manžel-
ského vztahu s lehce drastickým humorem. 
Už samotná jména protagonistů slibovala velké herecké představení. 
Ani tentokrát nezklamali. Jejich úžasné herecké výkony, líčící epizody 
manželského života po letech, mnohokrát rozesmály publikum. Odmě-
nou jim byl dlouhotrvající potlesk zcela zaplněného hlediště nadšených 
diváků.
Byla to krásná tečka za divadelním předplatným 2012. Jistě se budete 
se mnou těšit na divadelní představení v roce 2013.

Zdeňka Janošková

Autor: Pavel Czinege

Autor: Pavel Czinege

Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad... 

Rok se s rokem sešel a tak i letos Masarykova veřejná knihovna Vse-
tín vyhlásila literární soutěž „O poklad strýca Juráša  aneb Cesty za 
dobrodružstvím“ pro děti od 6 do 15 let. Témata k psaní jsou více než 
inspirativní - dobrodružství všeho druhu: prázdninová dobrodružství, 
dobrodružství s knížkou, dobrodružství ve světě fantasy, dobrodružství 
se zvířaty... z této široké škály si mohou vybrat mladí autoři při tvorbě 
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A na jakých knižních pochoutkách 
si můžete na podzim smlsnout? 

Zbavte se svých kil bolesti - Doreen Virtue, Ph. D.  

V knize Zbavte se svých kil bolesti 
s podtitulem „Pochopte souvislost 
mezi zneužitím, stresem a přejídá-
ním“ vám dnes již světově proslulá 
andělská terapeutka Doreen Virtue, 
Ph. D. přináší své zkušenosti posbí-
rané během mnoha let své terapeu-
tické praxe na místě ředitelky dvou 
klinik, zabývajících se léčbou poruch 
spojených se stravováním. Tato jedi-
nečná kniha vám pomůže přerušit 
škodlivé spojení mezi emocionální 
bolestí, stresem, traumatickými zá-
žitky z dětství a přejídáním.  

Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel - Jonasson Jonas

Je duchaplná a zábavná kniha. Au-
tor se tímto bestsellerem prosla-
vil již po celém světě. V součas-
né době se podle jeho knihy natá-
čí film, který bude nejdražší v celé 
dosavadní historii švédské filmové 
tvorby. Sté narozeniny jsou velkou 
událostí, která si zasluhuje řádnou 
oslavu. Proto se sjedou do jedno-
ho normálního domova důchod-
ců, kde pokojně žije jubilant, pan 
Karlsson. Vše je nachystané, gra-
tulanti se začínají řadit do fronty, 
když tu náhle vyjde najevo, že je-
jich oslavenec je fuč. Přesně v den 

svých stých narozenin pan Karlsson udělá nečekanou věc. Vyleze ok-
nem ze svého pokoje a zmizí přesně tak, jak je to v názvu knihy. Roz-
běhne se pátrací akce, všichni hledají stoletého staříka, který zmizel ješ-
tě před oslavou. A pan Karlsson mezitím prožívá dobrodružství své-
ho života. Jako dar z nebe mu spadne do klína kufr plný peněz, který 
ovšem už předtím někdo ukradl. Tím pádem je na útěku a jeho proná-
sledovateli jsou jak zloději, kteří peníze ukradli, tak policie. Stoletý sta-
řík ale nereaguje tak, jak by čtenář čekal, a místo aby se lumpů bál a utí-
kal, postupně si z nich udělá přátele. Konec příběhu nebudeme popiso-
vat, prozradíme jen, že vše dopadne úplně jinak, než by čtenář očekával. 

Pěkné listopadové čtení se svíčkou, křesílkem a pozitivním přístupem  
k měsíci listopadu třeba s horkým čajem nebo voňavou kávou 

přeje Lenka Cabáková,
knihovnice.

Knihovna Zubří oznamuje,

že od 24. 12. 2012 do 01. 01. 2013 bude z důvodu čerpání řádné  
dovolené uzavřena. Všechny knížky, které mají být v tomto období  

vráceny, budou automaticky prolongovány.

svého díla, které může být zpracováno formou prózy, poezie, dramatu 
či komiksu. Děti zuberské školy v tuto dobu již dokončují svá literární 
díla, neboť uzávěrka soutěže je 30. 11. 2012.
Každoročně jsou zuberské děti v této soutěži velmi úspěšné a já věřím, 
že i v tomto ročníku tomu nebude jinak. Přeji všem mladým literátům 
hodně nápadů a skvělých myšlenek k psaní. 
V tomto příspěvku bych také ráda vyzvala čtenáře školou povinné, 
aby si nenechávali povinnou četbu na poslední chvíli, neboť dochází 
k situacím, že knihy jsou vypůjčené a není z čeho čerpat!!!
Rok se nám pomalu chýlí k závěru, Vánoce tu budou coby dup a také 
vše, co je s těmito svátky úzce spojeno. Ráda bych vás proto pozvala na 
tradiční Vánoční jarmark. 
Také letos knihovna pořádá pro všechny návštěvníky v rámci jar-
marku Tvůrčí dílničku na téma – Zimní tvořeníčko s lektorkou na-
kladatelství Anagram - edice TOPP.
 Možná máte pocit, že je na vánoční tvoření ještě brzy. Jenže za chvíli 
bude potřeba dokoupit dárky, napéct hromadu cukroví, dokonale ukli-
dit byt… aneb Ach ty nesmyslné předvánoční stresy a povinnosti! Proč 
tedy nezačít již teď, navíc poklidným tvořením? Později na to většině z 
nás čas nezbude.
Nakladatelství Anagram pořádá během celého roku napříč celou Čes-
kou republikou výtvarné dílny. Zváni jsou úplně všichni, bez rozdílu 
věku. Nemusíte si s sebou nic nosit, vše bude připraveno a vy si jen od-
nesete, co si sami vyrobíte. Stačí jen dobrá nálada a chuť do práce. Po-
kud tedy hledáte vánoční inspirace k vyzdobení oken, dveří, vánoční-
ho stromku či k výrobě originálních dárků, přijďte do tvůrčí dílny a vy-
robte si krásné dekorace podle knížek TOPP. V loňském roce se dílnič-
ka všem moc líbila, a tak se lektorky nezastavily a na jarmarku setrvaly 
až do úplného konce.
V prosinci také určitě nezapomeneme ozdobit vánoční stromeček pro 
knihovnu. Termín bude upřesněn a určitě vás budu pomocí rozhlasu a 
letáčků informovat. Při této akci děti s maminkami vyrábí ozdůbky na 
stromeček, který si pak samy nazdobí, zpíváme vánoční koledy a užívá-
me si vánoční atmosféru.
Každý měsíc vypisujeme novinky a představujeme nové knížky, které 
máme pro knihovnu zakoupeny. Ráda bych k tomuto přidala rubriku 
Knihu napsal…, kde vás seznámím se samotnými autory zajímavých 
knih. 
V říjnu navštívil osobně naší knihovnu s nabídkou svých  knih  Jan Tom-
šíček. Tento autor cestopisných knih se nejraději toulá na kole a projel 
na něm hodně zemí Evropy. S kamarády společně postavili plachetni-
ci Polárka, s níž se vydali na cestu kolem světa. Po osmi měsících zakot-
vili na jihu Afriky. Tam se Jan Tomšíček rozhodl, že cestu ukončí, zů-
stane v Kapském Městě, bude pracovat a cestovat na kole. Během té-
měř dvouročního pobytu našlapal na jihu černého kontinentu zhruba 
25 tisíc kilometrů. Dobrý trénink pro to, aby se utvrdil v přesvědčení, že 
se vrátí domů na kole... Co dodat? Cesta z Kapského Města do Chocně 
mu trvala 5 měsíců a 20 dní a na kole za tu dobu odšlapal 13 600 km. 
K tomu ještě nutno přičíst asi 800 km auty v místěch, kde to bylo pro 
kolo nesjízdné nebo kde bylo nebezpečno, 600 km vlakem přes Núbij-
skou poušť a 1 700 km loděmi přes Asuánskou přehradu a Středozem-
ní moře. Tedy celkem 16 700 šťastných kilometrů popisovaných v této 
knize.  
V další knize, určitě neméně zajímavé, popisuje, jak se mu v hlavě zrodil 
ztřeštěný nápad dojet si jen tak do Vladivostoku na zmrzlinu… 
U nás najdete všechny jeho knihy a četba bude určitě zážitkem.

8

11 ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

2012



Pozvání

Srdečně Vás zveme na Vánoční benefiční koncert 
„Den splněných přání“.

Koncert se uskuteční v pátek 14. prosince 2012 v 18.00 hodin 
ve velkém sále Klubu Zubří.

Letos je výtěžek koncertu určen Ondrovi Heryánovi z Vidče na jeho fi-
nančně nákladnou léčbu v rehabilitačním centru ADELE (Slovensko).
Přijďte se zaposlouchat do vánočních melodií v podání klavíristů ne-
jen ze Zubří, ale také ze Stříteže a Vidče. Ouško si naladíte se zpěváky  
p. učitele R. Slováka ze ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm.
Nebude chybět ani vystoupení Bumbrlíků pod vedením učitelek  
MŠ – Sídliště a vystoupení ZUŠ B-Art ze Zašové a Valašského Meziříčí.
Dobrovolné vstupné, jakožto i výtěžek z kasiček budou věnovány Ond-
rovi Heryánovi.

Těšíme se na Vás všechny.
Zvou klavíristi a I. Benová

P. S. Už jste někdy viděli trpaslíky? Věřte, že ve finále přijdou také!!!

Kulturní pozvánky

Koncert Radim Diviš 

Radim Diviš (* 1978 v Chrudimi) je 
koncertní varhaník žijící v Norim-
berku (SRN), pochází ale ze Šum-
perka, v němž prožil své dětství a kde 
se mu na ZUŠ dostalo prvního vede-
ní ve hře na varhany. 
Po maturitě odešel do Německa 
(Mnichov a Würzburg), původně za 
studiem germanistiky. Jeho velký zá-
jem o varhanní hru ho ale nakonec 
směřoval do Norimberka, kde na Vy-
soké hudební škole vystudoval u Mi-
chaela Schönheita (varhaník na lip-

ském Gewandhausu a dómský varhaník v Merseburgu) koncertní var-
hanní hru a u prof. Markuse Willingera (dómský varhaník v Bamber-
gu) improvizaci. Po absolutoriu studoval dále po dobu dvou let v post-
graduální třídě a kromě koncertních varhan se věnoval i hře na cemba-
lo u Bernwarda Lohra. Navštěvoval mistrovský kurz G. Kaunzingera.
Od roku 2005 působí jako varhaník katolických farností Panny Marie 
(Frauenkirche) a svaté Alžběty (St. Elisabeth) na starém městě v No-
rimberku.
V roce 2002 založil a jako umělecký vedoucí spravoval Mezinárodní 
varhanní festival v Šumperku. Vystupuje na sólových recitálech, v du-
etu pro čtyřruční varhany s Ludwigem Reichelem a založil také velmi 
úspěšnou přednáškovou koncertní řadu s prof. Dr. Thomasem Lauter-
bachem „Virtuózní varhany a fundovaná fyzika“. Koncerty Radima Di-
više se vyznačují nejen virtuózní hrou, ale i schopností nadchnout pu-
blikum, což se mu daří díky mluvené dramaturgii, v níž spojuje hudbu 
s historií, fyzikou i liturgií. 

Repertoár
Repertoár Radima Diviše zahrnuje skladby velké řady skladatelů od ra-
ného baroka až po současnost, jako jsou kupříkladu Muffat, Staden, 
Bruhns, Buxtehude, Walther, Clérambault, Pachelbel, Böhm, Zach, 
Brixi, Černohorský, J. S. Bach, Rathgeber, Vivaldi, Kopřiva, Men-
delssohn-Bartholdy, Brahms, Schumann, Liszt, Reger, Rheinberger, 
Salomé, Franck, Vierne, Widor, Dubois, Boëllmann, Gigout, Driffil, 
Messiaen, Langlais, Lemmens, Alain, Cocheraue, Fletcher, Wieder-
mann, Martinů, Vodrážka, Eben.

Římskokatolická farnost Zubří
Vás zve na Advetní koncert, který se uskuteční 

22. 12. v 18.00 hodin v chrámu Páně sv. Kateřiny.

Na varhany bude hrát Radim Diviš, varhaník z Noriberku.
Zpívat bude Malá schola pod vedením Marie Křenkové.

Sólo za doprovodu Pavlíny Mitášové zazpívá Marie Křenková.
V Zubří vystoupili v minulosti již Georg Schäffner a Norbert Lodes s 

koncertem pro varhany a trumpetu, s čtyřručním programem vystou-
pili manželé prof. Gerhard a Beatrice Weinberger.   

Všichni jsou zváni na norimberské svařené víno 
a tradiční norimberské vánoční perníčky.

Kultura v prosinci
 
Jako každoročně se příchod vánočních svátků projeví i letos na kultur-
ním programu. I poslední letošní přednáška v rámci A3V se ponese 
v duchu sváteční atmosféry, bude připraveno cukroví, uslyšíte koledy  
a také se o nich ledacos dozvíte od bývalé knihovnice Valašského muzea 
v přírodě, paní Vandy Vrlové. 
Sháníte originální dárky pro své příbuzné? Jedinečnou možností za-
koupit tradiční či rukodělný výrobek budete mít na Vánočním jarmar-
ku, který se uskuteční v pátek 7. 12. od 10 hodin v prostorách Klubu 
Zubří i kolem něj. Kulturní program bude zahájen ve 14 hodin, kdy za-
čne hrát Dechová hudba Zubřanka. Poté potěší hlavně naše nejmen-
ší mikulášská nadílka zuberské farnosti. Dále své vystoupení předve-
de Schola od Sv. Kateřiny a  koledníčci z Malého Beskydu. Program 
uzavře variabilní uskupení nezávislých umělců HTK band, jehož devi-
zou je takřka neomezený repertoár od pražských hospodských haleka-
ček přes jazz, nestárnoucí hudbu 60. let, lidovky až k moderní hudbě, 
kterou si s chutí přetvoří k obrazu svému, většinou k radosti publika.  
Kapela vám bude hrát ve složení Ladislav Kokesch (houslový mág), Mi-
lan Cyrus (akordeon, zpěv) a Martin Topič (klarinety, saxofony).
Ve vánočních nákupech můžete pokračovat také v rámci Vánoční vý-
stavy na Petrohradě. Dveře k vánočním dekoracím, ozdobám, přáníč-
kům apod. vám budou otevřeny od 13. do 20. prosince. 
Po kratší odmlce se opět rozzáří kinařské plátno. Ochutnat nový pro-
storový zvuk můžete například při promítání filmu Marie Poledňáko-
vé „Líbáš jako ďábel“ (5. prosince od 18.30 hodin.), pro děti pak ve 
středu 12. prosince hrajeme od 17.30 hod. již 4. díl slavné DOBY LE-
DOVÉ.
A to není zdaleka vše. V Zubří si můžete Vánoc užívat takřka celý pro-
sinec. Záleží jen na vašem vkusu. Kompletní program vám přináší po-
slední strana těchto novin. 

LP
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Autor: Lenka Šimurdová

Příroda

Spolková činnost

Pozvánka

Výbor Honebního společenstva Zubří zve všechny své členy na  
VALNOU HROMADU, která se koná v pátek 7. prosince 2012  
v 17.00 hodin v Pohostinství Pod Lipůvkou.

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva Honebního společenstva Zubří 
3. Schválení změn ve stanovách HS-dle zákona 
4. Změna členů výboru HS 
5. Diskuse 
6. Usnesení 
7. Závěr

Těšíme se na vaši účast.
Výbor honebního společenstva

Václavka nebo šupinovka?

Šupinovka kostrbatá (Pholiota squarrosa)

Většinou v trsech rostoucí šupinovka kostrbatá je jedlá houba. Roste - 
podobně jako václavky – na podzim, na odumřelých, ale i živých kme-
nech a pařezech listnatých i jehličnatých stromů. 3-12 cm velké klo-
boučky šupinovky kostrbaté mají žluto-okrovou barvu a jsou pokryty 
hnědými šupinami stejně jako až 18 cm dlouhý a až 2 cm široký třeň. 
Od srpna do listopadu rostoucí šupinovka kostrbatá má v mládí žlutavé 
lupeny. Ty se později zbarví hnědými výtrusy do hněda. Žlutě zbarvená 
dužina šupinovky kostrbaté je tužší a nemá tak příjemnou chuť a vůni 
jako václavky. Přesto tuto václavkám podobnou houbu někteří houbaři 
sbírají a pochvalují si ji v polévce nebo naloženou do octa.

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť

Okénko zdraví

Ačkoliv se nám to mnohdy nelíbí, čas neúprosně běží a mílovými kroky 
se blíží konec roku. Uvědomila jsem si to právě teď, když jsem listovala 
v knížce J. Janči Praktické kalendárium alternativní medicíny. Tato 
knížka byla mým (a také vaším) průvodcem po celý rok, s ní jsem se  
radila a mnohokrát mi pomohla.

Tlusté střevo a jeho onemocnění je strašidlo, které provází dnešní 
dobu. V prosinci je nejvíc ohroženo. A není to jen tím, že oslavy, kte-
ré provázejí konec roku, jsou pro něj zatěžkávací zkouškou. Je to dáno 
celkovým oslabením sliznic díky zhoršené funkci slinivky. Ano, opět sli-
nivka … Proto je rakovina nebo zánět slinivky stav, který ohrožuje ži-
vot člověka. Slinivka totiž ovlivňuje téměř všechny orgány našeho těla.
Ale vraťme se k tlustému střevu. Asi bych nenašla člověka, který neza-
žil nějaký problém s vyprazdňováním. Ať je to zácpa nebo průjem, nejen 
že to obtěžuje, ale hlavně dokáže hodně potrápit. Zácpa trápí jak malé 
děti, tak i starší, dá se říct „napříč generacemi“. Je nebezpečná tím, že 
vznikají ve střevě usazeniny, ve kterých se dobře daří virům, plísním, 
kvasinkám a podobným „potvůrkám“. Pokud v té době užíváme anti-
biotika, „vymlátí“ nám ve střevě přátelské bakterie, které jsou nezbyt-
né pro dobré trávení. A tím uvolní místo pro už zmíněné patogeny, kte-
ré se můžou vesele množit, aby nám pak mohly škodit. Projevy takové-
ho přemnožení jsou velmi pestré. Od kožních vyrážek a ekzémů, boles-
tí břicha, plynatostí až po migrény, únavu a podrážděnost. O tom, že by 
se měla užívat probiotika, se už všeobecně hodně ví.
Ale doporučila bych nejdřív tlusté střevo vyčistit od nežádoucích hos-
tů. J. Janča ve své knize doporučuje řimbabu obecnou (kopretina řim-
baba) na vyčistění střeva, mochnu stříbrnou na upravení jeho funkce, 
jmelí bílé na udržení střeva „v pořádku“ (funguje i jako prevence pro-
ti rakovině). Zdůrazňuje dodržet toto pořadí. Velmi dobrým pomocní-
kem je reflexní terapie. 
Průjem většinou bývá už důsledkem napadení infekcí, ale také se někdy 
střevo takto snaží zbavit nevítaných hostů. A opět nezapomínejme na 
zinek a vitamín A pro zdravé sliznice a slinivku. Pokud jsme se celý pod-
zim o svoje zažívání snažili starat, teď se nám to vyplatí. 
Druhým orgánem, který je v prosinci oslabený, jsou všechny naše kos-
ti. Zima jim nedělá dobře. Můžeme je posílit užíváním vápníku. Imuni-
tu posílíme nejlépe vitamínovou bombou. Nejdostupnější jsou výrobky 
z rakytníku, šťáva z černého rybízu, černé jeřabiny apod. Navíc čerstvé 
ovoce i ovocné a zeleninové šťávy jsou plné vlákniny, a ta nám ve stře-
vě funguje trochu jako kartáč. A má vysoký obsah vitamínu C a A, což 
je pro imunitu velmi důležité. Nos je vstupní branou infekce, i on je vy-
stlán sliznicí, mysleme na to!
Začala jsem psát v únoru a teď píšu poslední článek v tomto roce. Nedá 
mi to, abych se trošku nezamyslela nad tím, jestli se vám moje povídá-
ní líbilo, jestli si našlo svůj okruh čtenářů, a hlavně, jestli vám pomohlo 
najít cestičku k lepšímu zdraví.

Autor: Lenka Šimurdová 

Jmelí je nejen symbolem Vánoc, ale také nám pomůže 
snížit krevní tlak a působí protirakovinně nejen v tlustém střevě.
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Ostatní

Upřímně doufám, že ano. A také doufám, že se i příští rok budeme spo-
lu setkávat. Budu se snažit, aby povídání nebylo jen poučné, ale abyste 
našli i zajímavé příběhy ze života lidí a jejich cesty ke zdraví.
Dovolte, abych vám z celého srdce popřála klidné prožití svátků vánoč-
ních. A není to jen fráze. Opravdu bych chtěla, aby si každý uvědomil, 
že Vánoce by měly být především o odpočinku, o klidu a dobré vůli. Ne-
nechme se ovlivnit reklamou, která se na nás valí ze všech stran. Uteč-
me od pracovního shonu, udělejme si čas na děti, přátele, rodinu. Pro-
jděme se přírodou (dobře zachumlaní…), užijme si klid a pocit, že ne-
musíme spěchat. A po návratu z lesa nezapínejme TV, ale zapalme si 
svíčku, uvařme dobrý čaj a třeba si zahrajme „Člověče, nezlob se!“ Víte, 
jak se u toho můžete zasmát?
PS: Až půjdete na návštěvu, dejte si pár kapek vlaštovičníkové tinktu-
ry nebo si uvařte čaj na slinivku. Ona vám bude vděčná a budete se cí-
tit skvěle!

Přeju vám všem pevné zdraví a veselou mysl 
nejen tento měsíc, ale i celý příští rok. Radka Dvořáková

Období vegetačního klidu

S podzimem přichází období krásných bohatých barev a také čas, kdy 
se můžeme připravit na bohatou nadílku listů na chodnících, dvorcích 
a záhumencích. Důležité je ale také vědět, že začíná období vegetačního 
klidu. 
Právě období vegetačního klidu (1. 10. - 31. 3.) je třeba mít na paměti  
v případě, že plánujete ošetření dřevin na vašem pozemku, šetrné ká-
cení nebo případně obnovu dřevních porostů. Bližší upřesnění pravi-
del a omezení souvisejících s těmito kroky můžete nalézt v Zákoně  
o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a ve vyhlášce Ministerstva 
životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb. 
Tyto výše uvedené normy mimo jiné stanovují ohlašovací povinnost. 
V praxi to znamená, že je třeba oficiálně zažádat o povolení kácení 
dřevin rostoucích mimo les v případě, že obvod kmene stromu ve výšce 
130 cm nad zemí přesahuje 80 cm, nebo pro souvislé keřové porosty 
nad 40 m2 plochy. Žádost o povolení kácení musí vlastníku pozemku 
(případně nájemci se souhlasem vlastníka pozemku) schválit místně 
příslušný státní orgán - referát životního prostředí zastoupený obcí 
nebo městem.
Žádost o povolení kácení dřevin musí obsahovat:
jméno a adresu žadatele, souhlas vlastníka pozemku se zamýšleným 
kácením, určení dřevin, které mají být káceny (počet, druh, velikost 
plochy keřů včetně situačního zákresu), udání obvodu kmene stromu 
ve výšce 130 cm nad zemí, zdůvodnění žádosti (např. nemoc stromu, 
zvýšená nebezpečnost díky umístění atd.)
Hlavní výhodou kácení v zimním období je šetrnost a ohleduplnost  
k životnímu prostředí. Důležité je však i to, že například zpracování ze-
jména opadavých listnatých dřevin je v tomto období mnohem snazší  
a méně pracné.
Je také faktem, že obsah vody vázané ve dřevě v zimních měsících klesá, 
díky čemuž palivové dřevo rychleji prosychá.
Je dobré mít také na paměti, že neodborným zásahem do dřevin je 
možné způsobit nevratné poškození a podstatně tak snížit životnost 

dřeviny. K tomu se váže také hrozba udělení finančního postihu 
odpovědným úřadem. Při provádění zásahů do dřevin je tady jistě 
nejvhodnější se obrátit na odborníky.
Důležitými kroky při rozhodování, na koho se obrátit o pomoc, jsou 
mimo odbornosti zejména reference, dále je-li ošetřeno pojištění proti 
škodám a také jestli je firma schopna poskytnout odborné poradenství. 

Mgr. Martin Kašpárek 
www.příroda-a-krajina.cz

Dobročinná adventní aukce 
ve Valašském Meziříčí
 
Charita Valašské Meziříčí bude ve čtvrtek 13. 12. 2012 pořádat ,,1. dob-
ročinnou adventní aukci“ děl a předmětů umělců z Valašska a širokého 
okolí. Celá akce se bude konat v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí 
od 16.00 do 20.30 hodin. Díla do této aukce věnovali malíři, výtvarníci, 
řezbáři a další šikovní umělci nejen z Valašského Meziříčí, Zubří, Rož-
nova pod Radhoštěm, Vsetína a okolí, ale můžete shlédnout také díla 
umělců z Prahy, Frýdku - Místku, Brna a Zlína.
Součástí dražby budou také výrobky klientů Charity Valašské Meziříčí, 
které sami v rámci užívání služeb vyrábějí. Jedná se například o ubrous-
kovou techniku, výrobky z arteterapie, vyšívané dečky, obrázky z mo-
zaiky a další. V průběhu aukce je zajištěn hudební program. Nenechte 
si ujít zajímavou akci, která nabídne nejen kulturní zážitek, ale zároveň 
pomůže k opravě budovy pro osoby bez přístřeší ve Valašském Meziříčí. 
Přijďte se na chvíli zastavit a potěšit v předvánočním čase. 
Více informací získáte na tel. 739 706 634 nebo 731 340 299.

Bc. Šárka Dořičáková

Fotografie budovy, ve které jsou poskytovány 
služby lidem bez domova

120 LET LOKÁLNÍ TRATI 
KRÁSNO N. B. – ROŽNOV P. R. 1892 – 2012

Od založení trati Krásno nad Bečvou – Rožnov pod Radhoštěm uply-
nulo dne 1. června 120 let. Při této příležitosti byla vydána netradiční 
kniha plná vzpomínek a stejnojmenná sbírka dobových fotografií, je-
jímž autorem je Libor Cabák. Umožňuje nám nahlédnout na železni-
ci i z jiných úhlů, pokud se týká staveb a architektury, nezapomíná ani 
na fotografie z trati, kterých je v současné době již velmi málo. Při pro-
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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

Vlak přijíždějící ze Zubří s lokomotivou 464.033

hlížení této publikace se můžete historicky zastavit na zastávkách této 
trati, což se týká také Zubří. Dále vás seznámí s životopisy současných 
valašských lokomotiv. Vše je doprovázeno fotografi emi, původní-
mi plány a návrhy nádraží, ale také jízdním řádem z roku 1895. Jistě 
vás zaujme projekt trati  v Zubří z roku 1892 nebo fotografi e nádraží 
z 30. let minulého století, které bylo v 60. letech zbouráno. V této knize 
můžete zavzpomínat na dobu minulou a vrátit se v čase zpět, kdy želez-
nice měla ještě své kouzlo. Knihu se sbírkou pohledů je možno zakou-
pit v knihovně Zubří.

Bc. Šárka Dořičáková

Pronajmu byt 3+1 (90 m2), sklep.Tel. 739 321 334

LESNICKO-DŘEVAŘSKÁ FIRMA s. r. o.
nabízí 

PALIVOVÉ DŘÍVÍ (jehličnaté, listnaté)
na DŘEVOSKLADĚ HAMRY

objednávky v 1. patře správní budovy
nebo na tel. 571 658 107, 603 898 580
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Sport

  
 

OSEVA PRO, s. r. o., Výzkumná stanice travinářská 
Zubří, Hamerská 698 

       
nabízí: 

  vánoční aranžmá a dekorace 
 

Informace a objednávky: mobil: 739 321 334, 739 433 292 (pí Smočková) 
      e-mail: Martina.Smockova@seznam.cz 
 

dále nabízí:  
 

vánoční hvězdy 
(Poinsettie) 

           cena od 55 Kč 
 

Prodej od 28. listopadu 2012  
v areálu Výzkumné stanice travinářské 

 
 

Z házené Old Boys Lesana Zubří
 

20. 10. 2012 se zúčastnili hráči Old Boys 
Lesany Zubří mezinárodního turnaje  
v Bratislavě, kde za účasti 8 družstev  
vybojovali pěkné 2. místo.

Z výsledků: ve skupině porazili: 
LZ - Hlohovec 14 : 9, LZ - Vajnory 8 : 3, 
LZ - Malacky 12 : 11; ve finále v morav-
ském derby podlehli Ostravě 2 : 6.

Z házené TJ Lesana Zubří
 
Odvetné utkání Zlínské ligy mužů:
Bystřice p. H., „B“  - Lesana   21 : 32
Veselá   - Lesana   25 : 22
Lesana   - Uh. Hradiště  26 : 23
Lesana   - Rožnov p. R.  29 : 32
zbývá sehrát Val. Meziříčí - Lesana
 
Po 9 kolech jsme na 3. místě se 12 body se čtyřbodovou ztrátou na  
Veselou a Rožnov p. R.

ZUBERSKÝ FOTBAL VE VÝSLEDCÍCH

Sobota 13. 10. 2012, ml. přípravka 
FC ZUBŘÍ - 1. Valašský FC  0 : 10  (pol.: 0 : 4)

Sobota 13. 10. 2012, starší přípr. 
FC ZUBŘÍ - Sokol CHORYNĚ 7 : 4  (pol.: 3 : 2)
Branky: 3x Jakub Koleček, 2x Michal Pernica,
Jaroslav Poruba, Tomáš Zeman

Neděle 14. 10. 2012, starší žáci 
FC ZUBŘÍ - Sokol  LOUČKA  1 : 8  (pol.: 0 : 4)
Branka: Jakub Smílek

Neděle 14. 10. 2012 , muži   
FC BRUMOV “B“ - FC ZUBŘÍ 4 : 2  (pol.: 3 : 1)
Branky: Petr Jasoněk, Robert Jurajda

Sobota 20. 10. 2012, ml. přípravka 
FC ZUBŘÍ – VIGANTICE  0 : 5  (pol.: 0 : 2)

Neděle 21. 10. 2012, starší žáci 
FC ZUBŘÍ – VIGANTICE  0 : 10  (pol.: 0 : 3)

Neděle 21. 10. 2012 , muži  
FC ZUBŘÍ - Sokol PODLESÍ  0 : 2  (pol.: 0 : 2)

Sobota 3. 11. 2012, starší žáci 
Sokol  STŘÍTEŽ - FC ZUBŘÍ  5 : 1 (pol.: 3 : 0)
Branka: Bruno Kulčák

Neděle 4. 11. 2012, muži  
FC ZUBŘÍ - Sokol HOVĚZÍ  5 : 0 (pol.: 5 : 0)
Branky: 2x Martin Pavlíček, 2x Robert Jurajda,
Petr Jasoněk

Neděle 11. 11. 2012, muži  
1. SK PODK. LHOTA – FC ZUBŘÍ   2 : 1  (pol.: 2 : 0)
Branka: Václav Krupa
M. Bartoň
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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.

PROGRAM NA PROSINEC

Středa 5. prosince 2012 od 18.30 hodin v Kině Zubří
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL

Dva roky po diváckém hitu Líbáš jako Bůh přichá-
zí autorka a režisérka Marie Poledňáková s volným 
pokračováním úspěšné komedie. Příběh filmu za-
číná ve chvíli, kdy staré manželské svazky jsou de-
finitivní minulostí a Helena s Františkem se po-
koušejí začít nový, společný život. Ovšem, jak už 
to tak bývá, pouto s bývalým životem nelze zpřetr-
hat jen tak jednoduše. Stále je tu vaše rodina, vaše 

okolí a vaši bývalí partneři, kteří do společného života nutně stále patří. 
Režie: Marie Poledňáková. Délka filmu je 113 min. 
Vstupné 60 Kč.

Čtvrtek 6. prosince 2012 od 17:30 hodin v malém sále Klubu Zubří
VÁNOČNÍ KOLEDY A KOLEDOVÁNÍ
Akademie 3. věku s Vandou Vrlovou
Vstupné pro nečleny: 30 Kč

Pátek 7. prosince 2012 od 10.00 hodin v prostorách Klubu Zubří
VÁNOČNÍ JARMARK
Od 14 hod. kulturní program: Dechová hudba Zubřanka, Mikuláš-
ská nadílka Farnosti Zubří, Schola od sv. Kateřiny, Malý Beskyd, HTK 
band. V rámci Vánočního jarmarku bude probíhat v Místní knihovně 
Tvůrčí dílnička na téma – Zimní tvořeníčko.

Úterý 11. prosince 2012 od 9.30 hodin v Kině Zubří 
VÁNOČNÍ STROMEČEK
Pásmo pohádek pro naše nejmenší. Vstupné: 12 Kč

Středa 12. prosince 2012 od 17:30 hodin v Kině Zubří
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU
Scratt se svou vášní pro žaludy a jejich ukrývá-
ní totiž způsobí katastrofu nevídaných rozmě-
rů. Podaří se mu zasadit svůj žalud takovým způ-
sobem, že pradávná Pangea začne praskat a lámat 
se na jednotlivé kontinenty, a díky pohybu litosfé-
rických desek dojde i k rozdělení naší prehistoric-

ké party. Ellie a Broskvička zůstanou na jednom kontinentu a Many, 
Sid a Diego jsou unášeni proudem na ledové kře hluboko do širé-
ho oceánu. Ať to stojí, co to stojí, naši tři odvážní přátelé se musí do-
stat zpátky domů a při tom na ně čeká nejedno velké dobrodružství. 
Režie: Steve Martino a Mike Thurmeier. Délka filmu je 94 min. 
Vstupné 60 Kč.

Čtvrtek 13. prosince 2012 od 15.00 hodin v Místní knihovně 
ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU PRO KNIHOVNU

Pátek 14. prosince 2012 od 17.00 hodin
Víceúčelová hala v Zubří 
VÁNOČNÍ PŘEHLÍDKA MODERNÍ GYMNASTIKY

Pátek 14. prosince 2012 od 18.00 hodin, velký sál Klubu Zubří
DEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Vánoční benefiční koncert pro Ondru Heryána z Vidče.
Učinkují: klavíristé ze Zubří, ale také ze Stříteže a Vidče. Zpěváci p. uči-
tele R. Slováka ze ZUŠ Rožnov p. R., Bumbrlíci z MŠ Sídliště, ZUŠ 
B-Art ze Zašové.

13. – 20. prosince 2012
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Květinové dekorace květinářství Lucida, vánoční ozdoby Martiny 
Smočkové, přáníčka a výrobky o. s. ISKÉRKA
Slavnostní vernisáž: 13. prosince od 16.00 hodin
Otevřeno: každý den od 10.00 – 12.00 hod. a od 14.00 do 18.00 hod.

Sobota 22. prosince 2012 od 18.00 hodin
V chrámu Páně sv. Kateřiny
ADVENTNÍ KONCERT
Učinkují: Radim Diviš, Marie Křenková, Malá schola

Úterý 1. ledna 2013 od 17.30 hodin
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Tradiční přivítání Nového roku u Centra

Sobota 1. prosince 2012 od 17.00 hodin ve velkém sále Klubu Zubří
4. MIKULÁŠENÍ V ZUBŘÍ
Vystoupí: Jazzušák se svými sólisty (dechový orchestr ZUŠ Alfré-
da Radoka Val. Mez.), Zuškaband (dechová orchestr ZUŠ Rýmařov), 
Rudy Horvat Group. Vstup: zdarma

Redakční rada ZN upozorňuje 
na změnu uzávěrky 

pro prosincové číslo ZN!

DATUM UZÁVĚRKY: 
6. 12. 2012
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