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Ro�ník xix., (�. 216) � cena 5,- K�

V m�síci �íjnu skon�í volební obdo-
bí 2006 � 2010. Je tedy �as se zastavit 
a zhodnotit, co se za �ty�i roky v Zub�í
poda�ilo. Volební období za�íná vyhlá�e-
ním výsledk� voleb a ustavením nového 
vedení m�sta, na které p�echází  i pro-
jekty, které zapo�alo vedení p�ede�lé. To 
v na�em p�ípad� platilo o p�ípravách na 
demolici Lerya a schválení spolupráce 

s firmou, která p�ipravovala projekt pro realizaci velkokapa-
citní prodejny. 

P�es v�echny komplikace se poda�ilo úsp��n� dokon�it
výstavbu prodejny a dnes je ji� samoz�ejmosti, �e m��eme
nakupovat sedm dn� v týdnu od rána do ve�era.

Z nových projekt� byly postupn� realizovány: 
- Rekonstrukce kuchyn� základní �koly 
- Relaxa�ní areál u Horní �koly 
- Rekonstrukce SOKOLOVNY 
- Cyklostezka údolím Be�vy
- Oprava komunikace Zub�í � Za�ová 
- Separace biologických odpad� � kompostéry 
- Sportovní areál u základní �koly
- Rekonstrukce lesních cest 
Ve spolupráci s Hasi�ským záchranným sborem Zlínské-

ho kraje se poda�ilo zajistit p�evzetí hasi�ského vozu LIAZ 
od profesionální jednotky z Vala�ského Mezi�í�í pro Jed-
notku sboru dobrovolných hasi�� Zub�í a získat dotaci na 
nákup nového u�itkového automobilu Renault Master pro 
hasi�e na Starém Zub�í.

Za významné podpory Zastupitelstva m�sta byl úsp��n� rea-
lizován projekt �D�m sv. Zdislavy� pro p�stounskou rodinu.

S velkou odezvou senior� se setkal cyklus p�edná�ek aka-
demie 3. v�ku, která 9. zá�í zahájila ji� t�etí ro�ník.

Byl dobudován výstavní depozitá� Muzea Zub�í v budov�
bývalých jeslí na sídli�ti a zp�ístupn�n �iroké ve�ejnosti.

Volební období 2006 � 2010
K významný po�in�m pat�í tvorba a schválení Strategic-

kého plánu rozvoje Zub�í 2009 � 2015, který jasn� definuje 
vizi m�sta a stanovuje jednotlivé kroky k napln�ní této vize. 
To, �e máme Strategický plán, bylo pozitivn� hodnoceno 
i p�i schvalování dotací z fondu EU.

V nejnutn�j�í mí�e byly provád�ny opravy kulturních za-
�ízení (vým�na oken v Kulturním dom�  na Starém Zub�í
a opravy podlah v sálech obou kulturních za�ízení).

Zastupitelstvo m�sta schválilo významný p�ísp�vek na 
nový povrch do sportovní haly.

V neposlední �ad� je t�eba vzpomenout i d�stojné oslavy 
sedmistého výro�í první písemné zmínky o Zub�í a vydání 
publikace �Cesta ke ko�en�m�, která se t��í velkému zájmu 
na�ich spoluob�an�.

Ze strany milovník� motokrosu a biker� bylo velmi pozitiv-
n� hodnoceno rozhodnutí Rady m�sta o pronájmu pozemk�
v lokalit� B�ezovec pro provozování jejich zájmové �innosti.

Jak jsem ji� zmínil v úvodu, volbami kon�í minulé období 
a za�íná nové. Pro nové Zastupitelstvo jsou p�ipraveny dal-
�í projekty, na které jsme získali dotaci a fyzická realizace 
bude zahájena v p�í�tím roce. Jedná se o kompletní rekon-
strukci Mate�ské �koly Duha na Starém Zub�í a Vým�na
oken a zateplení základní �koly TG Masaryka. P�ed schvá-
lením je i dotace na nové d�tské h�i�t� u Kulturního domu 
na Starém Zub�í. Pro podání �ádosti o dotace je p�ipraven
projekt Revitalizace sídli�t�, který �e�í opravy a rekonstruk-
ce d�tských h�i��, nová parkovací místa, �áste�nou opravu 
stávajících chodník� resp. chodníky nové a výsadbu nové 
zelen�. Za�átkem zá�í byla podána �ádost o dotaci na Re-
konstrukci koupali�t�, která bude v p�ípad� poskytnutí do-
tace zahájena také v p�í�tím roce. 

V��ím, �e i v nastávajícím volebním období budeme 
úsp��ní v získávání dotací a realizované investice p�isp�jí
ke klidnému a spokojenému �ivotu nás ob�an� Zub�í.

Ing. Lubomír Vaculín, starosta

Volby do Zastupitelstva m�sta Zub�í
se budou konat ve dnech 15. a 16. �íjna 2010. (více na str. 3)



* Narození
  Simon Gašpar
  Amálie Cibulcová
  Jan Kovář
  Sofie Ondřejová
  Jaroslav Zeman
  Radek Vrátný

Nejstarší občanka města – 103 let

                                   Marie Cibulcová  
* Jubilanti - září
  Vincenc Holiš
  Marie Hlaváčová
  Václav Krupa
  Ludmila Zemanová

 Úmrtí
  Oldřiška Dobešová
  Miroslav Janošec
  Jaromír Pšenica
  Ivan Stromšík
  Josef Minarčík

  2                                                                                         Zuberské noviny 09/2010

Společenská kronika občanů v Zubří

Vzpomínáme









Blahopřejeme



  

V závěru měsíce srpna oslavila 70 let naše členka 
a dřívější dlouholetá velmi aktivní předsedkyně 
Červeného kříže na Starém Zubří, 

paní Jarmila Svaková. 
Do mnoha dalších let jí přejeme hlavně pevné 

zdraví, neutuchající elán, stále dobrou náladu a mnoho rado-
sti a pohody v rodinném kruhu. Děkujeme jí za všechno, čím 
svými nápady obohatila naši činnost, která byla pod jejím 
vedením velmi úspěšná. Výbor ČČK Staré Zubří.

Bylo to včera, šli jste každý cestou svou, 
tu osud zkřížil kroky Vaše a určil cestu společnou.
Dne 6. září 2010 oslaví 52 let společného života naši rodiče 

Miroslav a Františka 
Paprskářovi. 

Zároveň v tomto roce oba sla-
ví 75. narozeniny. Tímto by-
chom jim chtěli poděkovat za 
jejich lásku a obětavost a popřát 
pevné zdraví. Dcery s rodinami 
a ostatní příbuzenstvo.

Dne 18. září 2010 oslavil vzácné jubileum 75 let 
pan Václav Krupa, 

kostelník z chrámu Páně svaté Kateřiny v Zubří. Hod-
ně zdraví a Božího požehnání mu do dalších let přejí 

zuberští farníci.

Lásku měl na rtech
dobrotu v srdci,

poctivost ve své duši.
Dne 16. září 2010 by se dožil 90 let 

pan Jaromír Drápala.
31. července 2010 to bylo 18 let, co odešel. 
S láskou vzpomínáme.

Neplačte, že jsem odešel,
ten mír a klid mi přejte,

jen věčné světlo vzpomínky
mi stále zachovejte.

Dne 19. září 2010 vzpomeneme nedožité 75. 
narozeniny našeho tatínka a dědečka, 

pana Václava Ulrycha. 
S láskou vzpomínají syn Václav a dcery Ludmila, Marie, 
Anna.

Odešel jsi tiše, jak osud si přál, 
v našich srdcích a vzpomínkách 

žiješ však stále dál.
Dne 6. října 2010 uplyne rok, kdy nás navždy 
opustil manžel, tatínek, dědeček 

pan Ladislav Hrachovec. 
Vzpomíná manželka a synové s rodinami.

Velký dík za to, čím nám v životě byli, 
za každý den, který jste pro nás žili. 
Odešli jste cestou, kterou jde každý 

sám, 
jen krásné vzpomínky zůstanou nám.

Dne 11. října 2010 vzpomeneme nedoži-
tých 90 let našeho tatínka a dědečka, 
pana Jana Kolečka. 

1. ledna 2011 tomu bude 35 let, co nás navždy opustil. Záro-
veň 3. ledna 2011 vzpomeneme smutné 25. výročí, kdy nás 
navždy opustila naše maminka a babička, 

paní Františka Kolečková. 
10. dubna 2011 by se dožila 90 let. 
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami. Kdo jste znali, 
vzpomeňte s námi. Děkujeme.



   Zuberské noviny 09/2010                   3

MÚ Zubří - informace

Volby do Zastupitelstva města Zubří 
15. a 16. října 2010 

• Dle Rozhodnutí prezidenta ČR ze dne 18. 06. 2010 (č. 
207/2010) jsou vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí na 
pátek 15. října a sobotu 16. října 2010.
• Podle usnesení zastupitelstva města Zubří č. ZM 24/07 ze 
dne 24. 05. 2010 se v Zubří volí 21členné zastupitelstvo. 
• Záležitosti voleb do zastupitelstev upravuje zákon č. 
491/2001 Sb., v platném znění.
• Hlasování probíhá: 
v pátek 15. října 2010 od 14.00 hod do 22.00 hod
v sobotu 16. října 2010 od 8.00 hod do 14.00 hod
• Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb 
dosáhl věku nejméně 18 let a je v obci, ve které volí do za-
stupitelstva, přihlášen k trvalému pobytu 
• Voliči jsou zapsáni v seznamech voličů; stálý seznam vede 
MěÚ Zubří;
Seznamy budou zveřejněny na úřední desce a na 
www.mesto-zubri.cz nejpozději do 30. 09. 2010
Každý volič si může na MěÚ ověřit, zda je v seznamu voličů 
zapsán, a může žádat opravy.
Seznamy budou uzavřeny ve středu 13. 10. 2010 v 16.00 hod.
• Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totož-
nost a státní občanství platným občanským průkazem, plat-
ným cestovním pasem nebo průkazem o povolení k pobytu, 
obdrží prázdnou úřední obálku a příp. náhradní hlasovací 
lístek. Pokud volič neprokáže svou totožnost a státní občan-
ství, nebude mu hlasování umožněno.
• Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastu-
pitelstva má být zvoleno – v Zubří celkem 21:
a) volič může na hlasovacím lístku označit křížkem před 
jménem kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv 
sloupci z kterékoliv volební strany, nebo
b) volič může na hlasovacím lístku označit křížkem v záhlaví 
sloupce jednu volební stranu; s tímto pak zároveň může i 
označit křížkem před jménem kandidáty, pro které hlasuje, a 
to libovolně samostatně ve sloupcích – takto volí přednostně 
jednotlivě označené kandidáty s následným takovým počtem 
kandidátů z označené volební strany, kolik má být členů ZM, 
dle uvedeného pořadí.
• Starosta města Zubří v souladu se zákonem stanovil dne 
19. 07. 2010 minimální počet členů okrskových volebních 
komisí (6), dne 19. 07. 2010 podal informace o počtu a sídle 
volebních okrsků, (vše a další viz úřední deska).  
Z uvedeného vyplývá, že volby v Zubří se uskuteční:
volební okrsek 1 Mateřská škola, Sídliště 6. května 1109
volební okrsek 2 Klub Zubří, Hamerská 10
volební okrsek 3 MěÚ Zubří, U Domoviny 234
volební okrsek 4 Horní škola, Horní 144
volební okrsek 5 Kul. dům Staré Zubří, Starozuberská 870
• MěÚ Zubří, který je registračním úřadem pro volby do ZM 
Zubří, zaregistroval kandidátní litiny pro tyto volební strany, 
kterým bylo losem přiděleno pořadové číslo:
 1 Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)
 2 Křesťanská a demokratická unie-Českoslo- 
     venská strana lidová (KDU-ČSL)
 3 Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)
 4 Občanská demokratická strana (ODS)
 5 SNK Evropští demokraté (SNK ED)
 6 TOP 09

• Hlasovací lístky budou distribuovány prostřednictvím 
České pošty nejpozději 12. října 2010.
• Technické a organizační zajištění voleb do ZM Zubří pro-
vádí MěÚ Zubří, hlasování řídí a dohled nad volební míst-
ností činí okrsková volební komise.

Ing. Petr Pleva, tajemník MěÚ Zubří

Z usnesení 26. zasedání Zastupitelstva 
města Zubří konaného dne 07. 09. 2010

ZM schvaluje program 26. zasedání ZM podle předložené-
ho návrhu po zařazení nového bodu Oznámení o možném 
trestném činu – dodávky tepla a bodu RO ZM č. 3.
ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 25. zasedání 
ZM ze dne 08. 06. 2010 bez připomínek.
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové nein-
vestiční dotace se Zlínským krajem se sídlem ve Zlíně, tř. T. 
Bati 21, ve výši 300 000,- Kč. 
ZM v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje:
a) realizaci aktivit projektu „Mateřská škola Duha, stavební 
úpravy, nástavba a přístavba objektu č. p. 369“, registrační 
číslo žádosti:  CZ.1.12/2.2.00/16.00866.
b) předfinancování aktivit projektu „Mateřská škola Duha, 
stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu č. p. 369“ dle 
předloženého rozpočtu projektu ve výši 10 498 328,55 Kč a 
následné kofinancování aktivit projektu z rozpočtu města ve 
výši 43,32 % z celkových způsobilých výdajů projektu včet-
ně krytí nezpůsobilých výdajů projektu po dobu realizace.
c) každoroční vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu 
města na krytí provozních nákladů projektu, a to po dobu 
minimálně 5 let od finančního ukončení projektu, tj. po dobu 
udržitelnosti projektu.
ZM schvaluje realizaci aktivit projektu „Výměna výpl-
ní otvorů, zateplení objektu ZŠ T. G. Masaryka v Zubří“, 
akceptační číslo žádosti: 10065773, a dále schvaluje před-
financování uvedeného projektu dle předloženého rozpočtu 
projektu ve výši 7 012 215,- Kč, následné kofinancování 
aktivit projektu z rozpočtu města ve výši 10 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu včetně krytí nezpůsobilých vý-
dajů projektu a financování provozních nákladů projektu po 
dobu minimálně 5 let od finančního ukončení projektu, tj. po 
dobu udržitelnosti projektu.
ZM schvaluje uzavření Darovací smlouvy s Místní akční sku-
pinou Rožnovsko se sídlem Zašová 36 ve výši 22.279,- Kč.
ZM schvaluje podání oznámení o skutečnostech nasvědču-
jících možnému spáchání trestné činnosti podle ust. § 158 
odst. 1 trestního řádu ve věci dodávek tepla a teplé vody dle 
důvodové zprávy.
ZM schvaluje rozpočtové opatření ZM č. 3, kterým se upra-
vují příjmy, výdaje a financování dle důvodové zprávy po 
úpravě. 

Z usnesení 80. schůze Rady města Zubří
konané dne 07. 09. 2010

RM schvaluje uzavření smlouvy o „Dotaci o poskytnutí fi-
nančního příspěvku z rozpočtu města Zubří na rok 2010 s 
ČSOP SALAMANDR, Tvarůžkova 1805, 756 61 Rožnov p. 
R., ve výši 10 000 Kč.
RM schvaluje uzavření smlouvy o „Dotaci o poskytnutí fi-
nančního příspěvku z rozpočtu města Zubří na rok 2010 s 
Občanským sdružením Iskérka, 1. máje 864, 756 61 Rožnov 
p. R., ve výši 2.000 Kč.
RM schvaluje Smlouvu o daňovém poradenství s PhDr. Mi-
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Vytápění - jako příčina požáru 
Jednou z příčin vysokého počtu úmrtí při požárech je také 

neopatrnost lidí při vytápění svých domovů. Při provozu to-
pidel lidé ne vždy dodržují potřebná bezpečnostní pravidla, 
mnohdy zanedbávají údržbu topidel a kouřovodů. Jednotky 
požární ochrany tak během topné sezóny každý týden vyjíž-
dějí k požárům komínů, střech, zařízení k topení nebo ne-
vhodně uskladněných topiv. 

Mezi nejčastější závady v této oblasti patří: 
• nedodržení bezpečné vzdálenosti 1 m od tělesa komínu, 
• neomítnutý komín, spáry v komíně, 

Co s naším Petrohradem?
Zuberský Petrohrad se stal za posledních 20 let nedílnou 

součástí kulturně - společenského života města. V horní části 
historického objektu se realizovala víc než stovka výstav 
a dalších kulturních akcí. V okolí získal Petrohrad popularitu 
jako výstavní síň. Úspěšně si vede i květinářství Lucida, kte-
ré svou obchodní činností budovu každodenně využívá. 

V letošním roce (700 let města) se ještě zdůraznil historic-
ký význam Petrohradu ve spojitosti s rodinou Františka Pa-
lackého, když se přímý potomek Rozárky Palacké - Otahalo-
vé přijel z Německa podívat na svatební dar své prababičky.

150 let stará budova však chátrá. Poslední velký déšť při 
vernisáži současné výstavy protekl doslova přes střechu, 
půdu a sádrokartonový strop do výstavní místnosti a stržený 
okap nasměroval příval deště do vstupní chodby, což proká-
zalo nutnost a potřebu opravy a záchrany tohoto objektu.

V rámci 700 let Zubří měla být na Petrohradě připevně-
na pamětní deska Marii Schoberové, která zde dlouhá léta 

lanem Skálou, Bořivojova 21, 130 00 Praha 3, a současně 
schvaluje plnou moc pro PhDr. Milana Skálu, Bořivojova 
21, 130 00 Praha 3.
RM schvaluje Mateřské škole Zubří, Sídliště 6. května 
1109, čerpání rezervního fondu dle důvodové zprávy.
RM schvaluje rozpočtové opatření RM č. 1, kterým se upra-
vují příjmy, výdaje a financování dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření darovacích smluv mezi městem 
Zubří a:
- Annou Chytkovou, bytem Zubří, Sídliště 6. května 807,     
- Růženou Juroškovou, bytem Zubří, Sídliště 6. května 
1106,
- Marií Pasekovou, bytem Zubří, Nádražní 25,
- Josefem Porubou, bytem Zubří, ul. Hlavní 666,
- Boženou Veselou, bytem Zubří, Sídliště 6. května 807,
- Jarmilou Vlkovou, bytem Zubří, Sídliště 6. května 814. 
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy o koupi předmětů 
muzejní hodnoty od paní Marie Fluksové, bytem Čechova 
1425, 790 01 Jeseník.
RM schvaluje smlouvu na představení Mamzelle Nitouche 
v provedení Těšínského divadla zastoupeného ředitelem Ka-
rolem Suszkou, Ostravská 67, 737 35 Český Těšín. 
RM souhlasí se zpracováním žádosti o dotaci na „Revi-
talizaci zeleně na Sídlišti 6. května – 1. etapa“ a schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo na zpracování nezbytných podkladů 
spojených s podáním žádosti o dotaci s firmou ENVIPART-
NER, s.r.o., Pšeník 376/11, Brno-Štýřice.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku p.č. 
3531, travní porost, o výměře 903 m2, k. úz. Zubří s panem 
Vlastimilem Bechným, K Prachovni 573, Zubří.
RM vyhlašuje záměr na pronájem pozemků p. č. 3973/37, 
orná půda, o výměře 2758 m2, a p. č. 3973/38, orná půda, 
o výměře 2611 m2, k. úz. Zubří.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5, Hlavní 
824, Zubří, s paní Radmilou Krpelíkovou, Hlavní 824, Zub-
ří, na dobu určitou od 01. 10. 2010 do 31. 03. 2011.
RM vyhlašuje záměr na pronájem části nebytových pro-
stor v objektu Klubu Zubří, Hamerská 10, o výměře 
271,99 m2, a části pozemku p. č. 903, ostatní plocha, o 
výměře 80 m2, k. úz. Zubří, včetně předložení podnika-
telského záměru. 
RM schvaluje uzavření smlouvy na opravu oplocení teniso-
vých kurtů u ZŠ s firmou DVAMACH s. r. o, Husova 1128, 
Valašské Meziříčí. 

bydlela a provozovala ve svém bytě Soukromou školu va-
lašského vyšívání. K odhalení však nedošlo, protože vnější 
plášť budovy je v žalostném stavu, a tím pádem nebylo kde 
desku umístit.

Co v této situaci čeká Petrohrad? Jsou dvě možnosti. Za-
chránit budovu – vypracovat projekt a začít shánět peníze z 
grantů, evropských fondů a zhodnotit vlastní finanční pro-
středky, aby se do 4 let vrátil Petrohrad ke své původní podo-
bě a významu. Druhá možnost nabízí cestu panského dvora, 
který býval v dolní části obce. Ponechat budovu svému osu-
du a pak ji z důvodu bezpečnosti zbourat.

Panský dvůr byl od roku 1918 jen využíván bez možností 
oprav. Byl majetkem různých institucí a osob. Petrohrad za-
koupila obec pro protifašistické muzeum, je v majetku města 
(po dlouhých tahanicích) a město by nemělo dopustit jeho 
likvidaci.

Z historických památek jen připomínám, že pomník pad-
lých z první světové války umístěný u Slínové cesty je v zá-
kladech domu. Pomník T.G.M., věnovaný MUDr. Fabiánem 
všem 84 padlým občanům Zubří, je v základech válcovny 
Gumáren Zubří a nebylo by dobré stejný osud připravit i le-
gionářské pamětní desce a obětem fašistické okupace, které 
jsou nyní umístěné na Petrohradě. Pokud jde o desku Maryč-
ce z Petrohradu, ta se může připevnit na její pomník na hřbi-
tově jen se změnou textu „Zde je pochována Marie Schobe-
rová“ místo „Zde žila a pracovala Marie Schoberová“.

Naše zastupitelstvo a vedení města za několik týdnů ukon-
čí svůj volební čas. Proto je zbytečné se s touto výzvou na ně 
obracet. Avšak představitelé stran a hnutí, kteří usilují o své 
místo v řízení obce, již připravují pro zuberské občany své 
představy a vize. Bylo by dobré a prospěšné, kdyby otázka 
„Co s Petrohradem?“ našla v jejich programech odpověď. 
Buď ano, nebo ne.

Stejně se mohou rozhodnout i občané, zda k jejich životu 
ve městě má Petrohrad své opodstatnění, nebo je pro ně zby-
tečný. Svůj názor můžete sdělit Zuberským novinám nebo 
na předvolebních schůzích a besedách, které nás jistě v říjnu 
čekají. Je to jako ve filmu s kouzelným dědečkem. Zazvoní 
nebo nezazvoní, bude nebo nebude Petrohrad?

Jan Koláček 
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• nesprávně provedený prostup kouřovodu hořlavou stěnou, 
• nedodržení bezpečné vzdálenosti od topidla. 
Podrobnosti k bezpečným vzdálenostem lze nalézt v přílo-

ze vyhlášky č. 23/2008 Sb. na www.hzscr.cz/vyhlaska .
Dle vyhlášky 111/1981 Sb. o povinnostech kominíků a uži-

vatelů spotřebičů paliv je nutné nechat  si kominickou firmou 
zkontrolovat a vyčistit komín. U spotřebičů na tuhá paliva do 
50 kW - 6x ročně, nad 50 kW 4x ročně, rekreační objekty nej-
méně 1x za rok. Plynná paliva do 50 kW výkonu s vložkou 2x 
ročně, bez vložky 6x ročně, s výkonem nad 50 kW 4x ročně.

Upozornění :
Dnem 1. ledna 2011 nabývá účinnosti „Nařízení vlády č. 

91/2010 Sb. O podmínkách požární bezpečnosti při provozu 
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv“. Platnost stávající vy-
hlášky č. 111/1981 Sb. O povinnostech kominíků a uživatelů 
spotřebičů paliv končí dnem 31. 12. 2010.  Znění nové právní 
úpravy bude uvedeno v některém z příštích vydání ZN.

Základní bezpečnostní zásady při vytápění 
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat správné instalaci 

a údržbě topidel. Vždy se řiďte návodem výrobce, který musí 
být připojen k výrobku. V žádném případě neinstalujte topi-
dla bez odborné pomoci.

Vždy je třeba dodržovat zásadu bezpečné vzdálenosti topi-
dla od dalších předmětů v místnosti, stavebních konstrukcí 
a podlahových krytin. Podrobnosti lze nalézt v příloze vy-
hlášky č. 23/2008 Sb. na www.hzscr.cz/vyhlaska. Pokud není 
možné bezpečný odstup dodržet, musíte zajistit alespoň kva-
litní tepelnou izolaci. Jakékoliv hořlavé látky a předměty, 
které se mohou vznítit (ba i obyčejný hadr), skladujte pokud 
možno co nejdále od topidel. V žádném případě neodkládejte 
na topné či ohřevné plochy jakékoliv hořlavé předměty. Po-
zor zejména na barvy nebo laky!

Topné těleso na pevná paliva zabezpečte ochrannou (ne-
hořlavou) podložkou pod topidlem, která znemožní vznícení 
podlahy tvořené hořlavými materiály a zabrání také žhavým 
uhlíkům vypadlým z kamen zapálit okolní předměty. Ochran-
ná podložka by u všech spotřebičů na pevná paliva měla pře-
sahovat půdorys spotřebiče nejméně o 30 cm před přikláda-
cím a popelníkovým otvorem a 30 cm na bočních stranách, 
v případě tepelného spotřebiče k vaření se jedná o 60krát 30 cm. 
U krbu jsou zásady ještě přísnější (izolační podložka o 80 a 40 
centimetrů). 

Pokud máte plynové vytápění, dodržujte lhůty revizí ply-
nových spotřebičů (zpravidla 1 krát za 3 roky) a pravidelně 
kontrolujte, zda správně fungují. Nebezpečí hrozí zejména 
u otevřených spotřebičů, kde při samovolném uvolňování 
plynu může dojít k otravě. Uživatelé plynového kotle musí 
minimálně jednou ročně zajistit kontrolu celého spalovacího 
procesu, čistotou hořáků počínaje a funkcí pojistkového ven-
tilu či termostatu konče. 

Topidla potřebují pro svou správnou funkci dostatečný přívod 
vzduchu. U některých druhů topidel (např. u karmy) hrozí v pří-
padě nedostatečného odvětrání otrava oxidem uhelnatým.

Každé topidlo a komín je konstruováno na určitý druh pa-
liva a jeho používání je nutné dodržovat. Pokud přejdete z 
jednoho druhu paliva na druhý (např. z plynového vytápění 
na topení dřevem), vždy si nechte u odborníků zkontrolovat, 
zda je váš komín pro tuto změnu vhodný. 

Pro topení nepoužívejte nic, co do kamen nepatří - např. 
biologický či jiný odpad (sláma, umělohmotné lahve apod.). 
Má to nejen nezanedbatelné ekologické důsledky, ale zvyšuje 
se i riziko poškození kotle, kamen, kouřovodu nebo komína, 
čímž roste také nebezpečí vzniku požáru. 

Dávejte si pozor i na spalování vlhkého dřeva, komín se 
při něm zanáší větším množstvím sazí a tím se zvyšuje i riziko 
požáru. Klesá jeho výhřevnost, odpařená voda navíc nega-
tivně působí na tepelnou techniku a proces spalování. 

Kamna na pevná paliva nesmíte nikdy zapalovat pomocí 
vysoce hořlavých kapalin (např. benzínu), vždy hrozí vzníce-
ní hořlavých par a vážné zranění. 

V případě topidel na pevná paliva dávejte bedlivý pozor 
na žhavý popel. Nechte jej zcela vychladnout a pak uložte 
do nehořlavých nádob (např. kovu), které jsou neporušené, 
uzavíratelné a umístěné v bezpečné vzdálenosti od hořlavých 
látek a stavebních konstrukcí z hořlavých hmot. Vyvarujte se 
ukládání žhavého popela do plastových popelnic, ty se totiž 
mohou pak žárem zdeformovat. Kvůli špatnému uložení po-
pela každoročně dochází k požárům nejen popelnic a kontej-
nerů, ale i obytných a hospodářských budov.

Nesmí se však zapomínat ani na k tepelným spotřebičům 
připojené komíny (zpravidla svislá konstrukce s jedním nebo 
více otvory, které slouží k odvodu kouře z tepelných spotře-
bičů) a kouřovody (roura spojující kamna se spalinovou ces-
tou, respektive komínem).   

Komíny a kouřovody s připojenými tepelnými spotřebiči 
se musí udržovat v řádném stavebně technickém stavu. Kon-
krétně to znamená například udržování celistvosti a nepro-
dyšnosti komínového pláště, i starší komín by měl být řádně 
vyspárován a pokud možno omítnut. Požáry často vznikají 
například žhnutím trámů zazděných v komíně (obvyklé ze-
jména u starších staveb).

Kouřovod vedoucí z topidla do komínového tělesa musí být 
správně izolován. 

Dbejte na řádné zaústění kouřovodu do komína, dodržujte 
návody a technické podmínky stanovené výrobcem tepelných 
spotřebičů. I v případě komína může mít zanedbání neblahé 
následky. Špatné (netěsné) zaústění kouřovodu do komínové-
ho tělesa může díky nekontrolovatelnému uvolňování zplodin 
způsobit vážné poškození zdraví. Neudržovaný komín rovněž 
zvyšuje riziko výbuchu kamen.

Pamatujte, že sebemenší nečistota v komíně může způ-
sobit velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a ná-
sledný otevřený požár nebo otravu lidí jedovatým oxidem 
uhelnatým. Pravidelné vymetání sazí v komíně a vybírání 
odpadu by mělo být proto samozřejmostí, stejně jako kon-
trola jeho technického stavu. Pro ještě přijatelné zajištění 
bezpečnosti byste měli provést čištění a kontroly komínů 
a topidel alespoň před začátkem topné sezóny a po jejím 
skončení. Pryč jsou ty doby, kdy kominík obcházel dům od 
domu a sám si hlídal svůj rajón. Dnes řádné čištění 
a kontrolu komínů si musí prostřednictvím kominické fir-
my zajistit majitelé objektů sami.     

Ačkoliv čištění vlastních komínů lze teoreticky provádět 
svépomocí, lepší je se spolehnout na odborníky - kominíky. 
Ti by měli provést revizi komínu i v případě, že se chystáte 
ke komínu připojit jakýkoliv spotřebič nebo hodláte změnit 
druh paliva. O provedení čištění vydá kominík doklad.

K požáru může dojít i od nedostatečně zajištěných či ne-
těsných komínových dvířek, z nichž pak mohou vylétat jis-
kry či žhavé materiály. Vybírací dvířka u paty komínu by 
neměla být nikdy umístěna v obytných místnostech, pevně 
uzavřena musí být i vymetací dvířka na půdě.

Používání komínů, u nichž byly zjištěny závady, je zakázáno.
Zásada bezpečné vzdálenosti platí také pro komínové těle-

so, hořlavé látky by od něj měly být v půdních prostorech 
vzdáleny nejméně 1 metr - riziko zvyšují zejména textil 
a seno. Do komínového zdiva nesmí zasahovat ani k němu 
těsně přiléhat žádné hořlavé stavební prvky (jako konstrukce 
krovu, stropu, obložení apod.). Za nezávadný stav komínů 
nese odpovědnost správce nebo majitel objektu, ne kominík.

Pamatujte, že zkontrolovaný a dobře vyčištěný a seřízený 
tepelný spotřebič přináší nejen spolehlivější provoz a poža-
dovaný výkon, ale i významnou úsporu paliva.

Hasiči
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(placená inzerce)

Jak se bude topit a kdo bude topit na zuberském sídlišti?
To byl jeden z bodu 21. zasedání zastupitelstva obce. Dis-

kuse o změně vytápění na zuberském sídlišti se rozpoutala 
již v loňském roce, a to na základě záměru zástupců fy Ener-
gobio vybudovat na sídlišti v prostoru mezi samoobsluhou 
horní čtyřbytovkou nad koupalištěm novou plynovou kotel-
nu. Odtud pak centrální zásobování teplem pro celé sídliště.

Tento záměr posloužil vedení Gumáren Zubří a.s. k rychlé 
reakci a k přehodnocení původně plánované rozsáhlé rekon-
strukce tepelného hospodářství. Jednoduše řečeno, Gumárny 
dostaly příležitost zbavit se povinnosti tímto směrem inves-
tovat a patřičně ji využily.

V tu dobu se však obyvatelé sídliště, či představitelé jed-
notlivých samospráv, nebyli schopni dohodnout na jednot-
ném způsobu vytápění – centrální, nebo lokální. 

Argumentů podporujících ten či onen způsob vytápění stá-
le přibývalo, stejně jako napětí mezi oběma stranami sporu.

Objektivně lze říci, že ani zadané audity, či odborná po-
souzení obou topných systémů nebyly jednoznačné, a proto 
také zastupitelstvo obce pozastavilo rozhodnutí směřující 
k výstavbě nové kotelny, než se k celé záležitosti vyjádří 
shromáždění delegátů, zastupující obyvatele družstevních 
domů.

Jen díky opakovaným jednáním a iniciativě starosty obce 
a některých předsedů samospráv domů byl začátkem roku 
2001 přijat většinový názor, že Sídliště 6. května bude vy-
tápěno z centrálního zdroje = jedna kotelna (jeden komín na 
sídlišti).

V tu dobu fa Energobio přišla s druhou variantou řešení – 
vybudování kotelny v objektu výměníkové stanice Gumáren 
Zubří (objekt vedle samoobsluhy na sídlišti) a také zajistila pro 
tuto variantu projektovou dokumentaci pro stavební řízení.

Průběh následných jednání mezi Gumárnami Zubří a.s., 
družstevníky, představenstvem bytového družstva a firmou 
Energobio s.r.o, byl opět značně složitý a konfliktní bez po-
třebného výsledku. Proto také bylo přerušeno stavební říze-
ní, neboť firma Energobio nezískala většinový souhlas druž-
stevníků na odběr tepla.

Obec byla k dalším jednáním o vytápění sídliště znovu 
přizvána v době, kdy byla z družstevníků jmenována ener-
getická komise, jejímž úkolem bylo vybrat, po dohodě s Gu-
márnami, nového dodavatele tepla z nabídek sedmi firem. 
Energetická komise vybrala firmu VAE Term.

Výběrem nabídky firmy VAE THERM s.r.o. začátkem 
roku 2001 se zdálo, že veškeré neshody jsou zažehnány 
a vše, co se bude dále řešit, budou záležitosti souvise-
jící s technickým řešením této rozsáhlé investice. Jenže do 
dalších jednání vstupovalo stále více firem (projekční, doda-
vatelské, finanční) a lze říct, že v některých okamžicích byl 
vývoj situace docela nepřehledný a zamotaný.

Teprve na přelomu měsíců srpen – září začínají být zřejmé 
výsledky zmíněných jednání. Bytové družstvo Zubří uzaví-
rá kupní smlouvu na dodávku tepla s firmou VAE THERM 
s.r.o., a  to na přechodnou dobu, než bude zaregistrována 
nově vzniklá společnost TEPLO ZUBŘÍ s.r.o., která převez-
me tyto uzavřené závazky VAE THERM a bude dále provo-
zovat tepelné hospodářství na sídlišti.

GUMÁRNY ZUBŘÍ a.s. prodávají venkovní rozvod a vše, 
co k tomu patří (mimo objekty) leasingové společnosti EFIS 
a.s. Praha, která zajistí financování rekonstrukce vytápění.

Vážení spoluobčané, v minulých týdnech došlo na na-
šem sídlišti k přerušení dodávky tepla a teplé vody. 
V důsledku toho se šíří různé „fámy“ týkající se vzniku 
společnosti Teplo Zubří. Protože ne každý má možnost 
zalistovat v Zuberských novinách z let 2000-2002, uve-
řejňujeme článek „Jak se bude topit a kdo bude topit 
na zuberském sídlišti?“ z přelomu let 2001-2002. Tímto 
článkem chceme připomenout problémy kolem vzniku 
společnosti Teplo Zubří. 

Jiří Randus, Ludmila Jaroňová

EFIS a.s. zároveň určuje majoritního vlastníka ve společ-
nosti TEPLO ZUBŘÍ s.r.o. s podílem 52%. Tímto je firma 
ENERGOTIS s.r.o., jejíž sídlo je ve Velkých Losinách. Dru-
hým společníkem je firma ETES s.r.o. se sídlem v Přerově.

Podle uzavřených dohod má fa ETES v nejbližší době pře-
vést ze svého podílu 19% firmě VAE THERM a 10% Byto-
vému družstvu Zubří.

Objekty výměníkových stanic prodávají Gumárny Zubří 
společnosti TEPLO ZUBŘÍ.

Poté je obec Zubří požádána firmou EFIS a.s., aby poskytla 
záruky za leasing formou Smluv o převzetí práv a povinností z 
leasingové smlouvy se společnostmi EFIS a.s. Praha a TEPLO 
ZUBŘÍ s.r.o. v případě, že by společnost TEPLO ZUBŘÍ jako 
leasingový nájemce řádně neplatila leasingové splátky.

Zástupci obce k prověření různých skutečností absolvova-
li řadu jednání nejen se všemi zainteresovanými stranami, 
ale ověřeny byly i úroky jiných leasingových společností, 
smlouvy v jiných městech, kde řešili obdobný problém. Jedi-
ným cílem bylo zajistit za dané situace pro obyvatele sídliště 
optimální podmínky.

Proto také obec předložila několik pozměňujících návrhů 
v předložených smlouvách.

Na 21. zasedání zastupitelstva obce dne 11. října 2001 byla 
záležitost vytápění sídliště podrobně projednána a předlože-
ná smlouva byla schválena. Obec tímto garantovala, že je 
připravena v případě problémů společnosti TEPLO ZUBŘÍ 
závazky převzít a vzniklou situaci s EFIS řešit. Situace se 
změnila poté, kdy k podpisu byly předány smlouvy v upra-
vené verzi.

Proto bylo také svoláno neprodleně 22. zasedání zastupitel-
stva obce dne 21.11. 2001, aby se tyto změny znovu projed-
naly, neboť postavení obce se změnilo, a to především v době, 
kdy by měla k právu vyplývajícímu ze smlouvy přistoupit.

Podle nových smluv by se tak nestalo ihned po zjištění 
porušení povinností TEPLEM ZUBŘÍ, ale až poté, co by ani 
nově založená společnost První provozní či jiný provozova-
tel určený EFIS nebyl schopen leasing plnit a soustavu pro-
vozovat. A právě v tomto postavení spatřovalo zastupitelstvo 
obce nemožnost ovlivnit další vývoj provozování tepelného 
hospodářství na sídlišti a předložené „Dohody“ neschválilo.

Konec článku z roku 2002.

Inzerce ZN

 Nabízím doučování anglického jazyka, vhodné např. pro 
žáky základních škol. Tel.: 737 930 141.

 Úvěry na míru, rychle a dle Vašich požadav-
ků. Tel.: 605 715 963
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Beskyd na mezinárodním folklorním 
festivalu Šumperk 2010

Chtěli byste vědět, jak si užít exotiky a přitom cestovat 
necelé dvě hodiny autobusem? Tak na tuto otázku vám mo-
hou odpovědět členové souboru Beskyd, kteří se zúčastnili 
jubilejního 20. mezinárodního folklorního festivalu v Šum-
perku. 

Své první vystoupení absolvoval Beskyd v sobotu 
21. 8. 2010 v Pavlínině dvoře, a to mezi soubory z Mauricia, 
Egypta a Srbska. Zvlášť první dva jmenované soubory byly 
opravdu nabité energií a rytmy, které nemohly nechat nikoho 
v klidu. Beskyd předvedl své tance „Metlový“ a “Uhry“, kte-
ré obecenstvo odměnilo nadšeným potleskem.

Po oficiálních vystoupeních souborů přišel čas na zábavu 
účinkujících – jednotlivé soubory vždy předvedly kousek 
z tance typického pro svůj region a snažily se naučit tyto 
prvky ostatní účastníky. A tak se Valaši – ti naši z Beskydu 
i přátelé z Frenštátu – prohýbali a vlnili v rytmech typických 
pro jižní moře a naopak slečny v lehkém přiodění se snaži-
ly naučit základní kroky valašských tanců. Prostě bavili se 
všichni, jak účastníci na parketu, tak i přihlížející.

V neděli jsme byli součástí uceleného programu „Rok na 
vsi“, kde jsme prezentovali zvyky svatojánské noci pásmem  
„Na Svatého Jána“, potom čas dožínek tancem „Cepový“ 
a konečně období hodů pásmem „Čepení nevěsty“, který 
dojal zvláště starší divačky. Celý program probíhal na Malé 
scéně, v krásném prostředí pod stromy u městské kašny.   

Nedělní odpoledne a podvečer pak patřily krátkým ukáz-
kám jednotlivých souborů, které se takto loučily s festiva-
lem, jeho diváky i organizátory. Beskyd se rozloučil svým 
hravým pásmem „Švec“, který všechny diváky opět poba-
vil. Následovalo poděkování organizátorů a pak již jen cesta 
zpátky domů.

Beskyďáci  

Na shledanou, prázdniny
Všechno krásné jednou kon-

čí. I letošní prázdniny jsou pro 
děti už jen krásnou vzpomínkou. 
Bezstarostné dny plné dětských 
radovánek rychle uběhly a dětem 
nastává čas školních povinností. 
Ještě než na dlouhých deset mě-
síců usednou do školních lavic, 
měly možnost poslední srpnovou 
neděli odpoledne se s prázdnina-
mi vesele rozloučit. Postarala se 
o to skupina mladých členů čer-
veného kříže na Starém Zubří.   

Sluníčko po několika dešti-
vých dnech konečně ukázalo 

svou přívětivou tvář, a tak se hřiště TJ Lesany plnilo malými 
i většími dětmi. 

Sešlo se jich více než vloni – sedmdesát tři. Čekala na ně 
řada zajímavých her a soutěží. 

U vchodu je vítala „Šebestová“ s velkou červenou mašlí 
ve vlasech i s nezbytnou aktovkou na zádech. Rozdávala dě-
tem nejen soutěžní kartičky, ale také něco dobrého na zub. 

U pohádkových bytostí děti plnily různé zábavné úko-
ly. Čekala na ně Večernice, Popelka, Pavoučnice, Červená 
karkulka, princezna Koloběžka, Nastěnka z Mrazíka, Harry 
Potter, sněhulák i malíř v červeném baretu. Vše uváděl a děti 
povzbuzovat veselý šašek. 

Všechny soutěžící děti čekala odměna i všemi očekávané 
kolo stěstí s pěknými lákavými cenami.

Splnit všechny soutěžní úkoly se pokusily i starší členky 
ČČK a někteří rodiče. Nutno říci, že i dospělí všechny úkoly 
úspěšně zvládli a snad i pobavili přítomné publikum, tvoře-
né převážně rodiči dětí.

O chutné občerstvení dětí i dospělých se postaral partner 
Šebestové – Mach. To všechno se konalo na hřišti TJ Lesany, 
která byla zároveň sponzorem celé akce. Dalšími sponzory 
byli: Petr Holiš, firma Jelínek – Válek a Hračkářství p. Sva-
činy – oba z Rožnova p. R. Všem patří naše velké poděková-
ní. To náleží i všem mladým členům ČČK, kteří celou akci 
připravili a zdárně provedli. 

Našim školákům přejeme hodně radosti a úspěchů po celý 
školní rok a těšíme se o příštích prázdninách na shledanou.

ČČK Staré Zubří

Z akcí



Zuberské derby 2010
V sobotu 14. srpna uspořádalo na Přelačině pár nad-

šenců z místního jezdeckého klubu již 13. ročník akce 
Zuberské derby.

Letos se opět závodilo v disciplínách vozatajských, 
„chladných“ a  westernových. Na Moravě stále se zužující 
pole chladnokrevných koní doplnili ve vozatajských soutě-
žích kategorie dvojspřeží malých koní a teplokrevných jed-
nospřeží. Na start se tak nakonec postavily 3 páry chladno-
krevné, 2 páry malých koní a 6 teplokrevných jednospřeží. 

Trať byla postavena jako každý rok v atraktivním kopco-
vitém terénu a zahrnovala v prvním kole jednu a v druhém 
dvě maratonské překážky. Nejlépe se s překážkami a časem 
vypořádali chladnokrevní Sargon a Unima s kočím Ladi-
slavem Jirgalou startující za domácí JK Zubří.

V malých dvojspřežích velmi rychlou jízdou zvítězil Zde-
něk Žákovčík s Lunou a Lukasem z Býškovic.

Nejvíce vyrovnanou soutěží byla soutěž teplokrevných 
jednospřeží, kde nejen o vítězi, ale i o dalších umístěných 
rozhodovaly setiny sekundy (ještěže zde byla elektronická 

časomíra :o)). Nako-
nec setiny sekundy 
rozhodly ve prospěch 
vítěze Jana Minarčí-
ka s Magnátem z JK 
Loučka u Nového 
Jičína před  druhým 
domácím závodní-
kem Jaroslavem 
Petřekem s Lullymo-
rem.

Do ovladatelnosti 
s kládou nastoupilo 

7 soutěžících. Nejrychleji a bez trestných bodů zdolal trať 
Steiman se svým kočím Mojmírem Kubíčkem ze Staměřic. 
Těžký tah byl pojat poněkud netradičním způsobem, kdy 
místo saní koně potahovali klády, jejichž počet se v každém 
kole navyšoval. Vítězem se z pětičlenného startovního pole 
stal Mojmír Štefík, také ze Staměřic.

Celodenní soutěžní klání pak zakončily rychlostní wester-
nové disciplíny, v nichž se sešla téměř dvacítka účastníků.

Tisícovka diváků, kteří během celého dne dorazili na tuto 
akci, tak měla možnost vidět velmi pestrý program a krásné 
počasí, které nikdo nečekal, pak jen doladilo pohodu celého 
dne i večera :o)

Zbývá jen poděkovat všem, kteří přijeli, všem, kteří přišli, 
a hlavně všem, kteří jakkoli přispěli a pomohli tak uspořádat 
celou tuto akci.                            Linda Janebová – JK Zubří

foto Jiří Jurečka
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Ze sportu



Zuberští modeláři stále aktivní
Dalším příspěvkem Modelářského klubu k sedmistému 

výročí založení města Zubří bylo uspořádání 4. závodu 
Mezinárodního mistrovství ČR v kategorii obřích akro-
batických modelů letadel. 

Soutěž proběhla 14. srpna 2010 na letišti firmy ZDZ v Po-
ličné u Valašského Meziříčí. 
Soutěže se zúčastnili mode-
láři z ČR, Polska a Rakous-
ka. Soutěžní modely mají 
rozpětí křídel cca 3 metry, 
váha do 20 kg, poháněny 
jsou benzinovými motory 
o obsahu 170 ccm. 

Soutěž zahájil starosta 
města Ing. Lubomír Vaculín 

a poté absolvovali soutěžící povinné a tajné sestavy. Vyvr-
cholením byla soutěž Free style, což je akrobatické létání 
na hudební doprovod, doplněný kouřovými efekty. Vítězem 
soutěže se stal v kategorii F3M reprezentant MK Zubří 
Dan Hrachovec před rakouským reprezentantem Martinem 
Brandmüllerem a dalším českým závodníkem Martinem Pa-
sáčkem. V kategorii Sportsman zvítězil Jakub Nečesánek 
před Jiřím Hronem, oba ČR a 3. místo obsadil polský repre-
zentant Robert Fabjanski. 

Za bezvadný průběh celé soutěže je třeba poděkovat všem 
organizátorům, vedení měst Zubří a Valašské Meziříčí, spon-
zorům, kterými byli: Město Zubří, KSK System Zubří, H – Ti-
pol Zašová, VA – models, a firmě ZDZ za zapůjčení letiště. 
Všichni účastníci soutěže se pochvalně vyjadřovali k průbě-
hu celé akce.
Členové modelářského klubu reprezentovali město Zubří 

také na velkých modelářských akcích jak v ČR, tak v za-
hraničí. 

A to: na oslavách 10. výročí vzniku prestižního časopisu 
RC revue ve Westernovém městečku Šiklův mlýn ve Zvole 
nad Pernštejnem, ve Frýdku-Místku na sletu obřích mo-
delů, na 10. International RC model picnic-Žar v Polsku, 
JETI model meetingu v Hranicích a  největší modelářské 
akci v ČR v Praze-Lipencích, kterou navštívilo více než čtyři 
tisíce diváků. Na všech těchto akcích členové úspěšně repre-
zentovali nejen modelářský klub, ale hlavně město Zubří.

V současné době se členové modelářského klubu připravu-
jí na zahájení dalšího ročníku činností kroužků mládeže 
a 25. září 2010 pořádají další mezinárodní závod RC auto-
mobilů malých měřítek na dráze v Klubu Zubří.

Věřím, že i v nadcházejícím období se bude Modelářský 
klub Zubří úspěšně prezentovat na akcích jak doma, tak 
v zahraničí.

Jaroslav Janošek, předseda MK Zubří 
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HOLIDAY CUP 2010
mladší žačky sbíraly zkušenosti a zuberský mini mix 

slavil úspěch

Ve dnech 20. 8. – 22. 8. 2010 se konal ve Zlíně turnaj 
Holiday Cup, kterého se zúčastnila dvě naše družstva; 
žačky mladší a mini.

Družstvo mladších žaček zde jelo především na zkušenou, 
neboť většina hráček tohoto týmu ještě loni nastupovala v 
kategorii mini, kde se hraje na menším hřišti a systémem 4 + 
1. V konečném zúčtování jsme obsadili 8. příčku z 15 druž-
stvev, což na první turnaj není špatné. K oporám týmu patřily 
Jolča Mizerová a Ivetka Mikulenková, kterým však na hřišti 
proti zkušenějším soupeřům chybí ještě trochu více hráčské-
ho sebevědomí. Důležité pro nás je, že se všechny hráčky 
zapsaly do listiny střelců.

Branky: Jolana Mizerová  25, Iveta Mikulenková  21, Ka-
teřina Pšenicová  9, Eliška Konvičná  3, Míša Mičková  3, 
Verča Zytková  1, Iva Ulrychová  1.   

Družstvo mini jsme z důvodu nemocnosti na poslední 
chvíli improvizovaně sestavili z děvčat a chlapců. Společný-
mi silami vybojovali krásné 1. místo, když pouze v jediném 
zápase z deseti okusili hořkost porážky. Našim třem chlap-
cům Šimonu a Bohdanu Mizerovým a Dušanu Palátovi se 
podařilo vklínit do tzv. All Stars týmu turnaje, kterého se v 
kategorii mini zúčastnila více jak stovka hráčů.  Kluky skvě-
le doplňovala také naše děvčata Bětka Krůpová a Terka Ber-
gová nejen brankami, ale zejména výbornou obrannou hrou. 
Vyzdvihnout musíme také Míšu Poláškovou, která nejenže 
v zápasech mladších žaček hájila naši branku, ale v zápasech 
mini zatížila konto soupeře svými góly a občas výrazně vy-
pomohla i na postu brankáře.

Branky: Bohdan Mizera 52, Dušan Palát  35, Bětka Krů-
pová  17, Míša Polášková  13, Terka Bergová  8,  Šimon 
Mizera  7,  Zuzka  Pavlíčková  2, Eliška  Benová.  

Simona Palátová
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Sportovní pozvánky

Výsledky mezinárodního turnaje 
starých gard v házené v Zubří 

- sportovní hala  28. 8. 2010

Při příležitosti 700 výročí založení Zubří, 42. ročník od 
založení TJ Lesana Zubří, zároveň jako 17. ročník memo-
riálu Zd. Krůpy v házené mužů a 2. ročník turnaje žen
MUŽI 
skupina ,,A“ - Rožnov, N. Jičín, Hlohovec
skupina ,,B“ -  Zubří, Kolárovo, Čachtice
ŽENY 
skupina ,,C“ - Nitra, Hlohovec, Šaľa, Zubří
Hrálo se 1x 25 minut, poté o umístění /muži/.
               1x 20 minut ženy
VÝSLEDKY UTKÁNÍ:
10.00 ,,A“  Rožnov - N. Jičín     M 12:12
10.30 ,,B“  Zubří - Čachtice    M  10:7
11.00 ,,C“  Zubří - Hlohovec      Ž     9:6
11.30 ,,A“  Rožnov - Hlohovec  M       9:7
12.00 ,,C“  Nitra - Šaľa                  Ž    7:13
12.30 ,,B“  Kolárovo - Čachtice   M    11:12
13.00 ,,A“  N. Jičín - Hlohovec          M    7:14     
13.30 ,,C“  Zubří - Nitra                    Ž       6:15
14.00 ,,B“  Zubří - Kolárovo       M   11:11
14.30 ,,C“  Hlohovec - Šaľa                  Ž        6:7  
15.00 o 5. místo muži  N. Jičín - Kolárovo         11:19
15.30 o 3.místo muži  Hlohovec - Čachtice     16: 5
16.00 ,,C“  Šaľa - Zubří                     Ž     8:10
16.30 ,,C“  Nitra-Hlohovec         Ž        14:4
17.00  finále muži Zubří - Rožnov         10:10 
                       (na sedmimetrové hody 3 : 2)    

KONEČNÉ POŘADÍ
muži   1. Zubří,  2. Rožnov  3. Hlohovec 
 4. Čachtice  5. Kolárovo  6. N. Jičín

ženy 1. Šaľa   2. Nitra   3 Zubří 
 4. Hlohovec
nejlepší hráči - V. Krůpa (Rožnov), L. Černá (Zubří).
nejlepší střelci - Š. Dadík (Čachtice) - 13 br.,
                           J. Vykoukalová (Nitra) - 10 br.
nejlepší brankáři - J. Holiš (Zubří), D. Dobošová (Šaľa)

Zuberský  fotbal  ve  výsledcích
Úterý 27. 7. 2010     muži     
Sokol  CHORYNĚ  -  FC  ZUBŘÍ       2 : 3     (pol.: 0:1)
(předkolo poháru KFS)       
Branky: 2x Viktor Frňka, vlastní

Neděle 1. 8. 2010    muži     
FC  ZUBŘÍ  -  TV  VIGANTICE        2 : 2     (pol.: 1 : 0)
(1. kolo poháru KFS)       Na pokutové kopy: 4 : 2
Branky: 2x Karel Drda
                                              
Neděle 8. 8. 2010    muži     
Sokol  PODK.LHOTA  -  FC  ZUBŘÍ   1 : 0  (pol.: 1 : 0)

Neděle 15. 8. 2010  muži     
FC  ZUBŘÍ  -  FC  BRUMOV “B“      6 : 0     (pol.: 2 : 0)
Branky: Petr Hejný, Robert Jurajda, Karel Drda, Petr Berka, 
Viktor Frňka, Ondřej Šustáček

Středa 18. 8. 2010  muži      
Sokol  PODLESÍ  -  FC  ZUBŘÍ        4 : 2      (pol.: 3 : 2)
(2. kolo poháru KFS)          
Branky: Robert Jurajda, Karel Drda

Pátek 20. 8. 2010   muži      
SK  HRACHOVEC  -  FC  ZUBŘÍ      2 : 4      (pol.: 0 : 2)
Branky: 2x Robert Jurajda, Viktor Frňka, Petr Berka

Sobota 28. 8. 2010 ml. žáci 
FC  ZUBŘÍ  -  SK  HRACHOVEC      8 : 3      (pol.: 4 : 1)
Branky: 2x Lukáš Hybner, 2 x  Bruno Kulčák, Jiří Polášek, 
Pavel Vala, Dušan Palát

Sobota 28. 8. 2010 dorost   
FC  ZUBŘÍ  -  Sokol  BRANKY  n/M    7 : 0  (pol.: 4 : 0)
Branky: 4x Václav Krupa, Miroslav Škrobák, Vojtěch Dla-
baja, Petr Majer

Neděle 29. 8. 2010  muži    
FC  ZUBŘÍ  -  SK  VIZOVICE       2 : 1     (pol.: 1 : 1)
Branky: 2x Robert Jurajda

Sobota 4. 9. 2010  ml. žáci  
Sokol  PODLESÍ  -  FC  ZUBŘÍ        2 : 3      (pol.: 0 : 1)
Branky: 2x  Lukáš Hybner, Dušan Palát

Sobota 4. 9. 2010  st. žáci    
Sokol  CHORYNÉ  -  FC  ZUBŘÍ      0 : 0

Sobota 4. 9. 2010  dorost     
Sokol  PODLESÍ  -  FC  ZUBŘÍ     2 : 3      (pol.: 0 : 2)
Branky: Petr Majer, Patrik Rada, Václav Krupa

Neděle 5. 9. 2010  muži      
FC  DOLNÍ  BEČVA  -  FC  ZUBŘÍ     2 : 2   (pol.: 1 : 2)
Branky: Karel Drda, Viktor Frňka

M. Bartoň

V neděli 26. září 2010 v 10.30 hodin začíná 
prvním domácím zápasem extraligy v házené. 

HC ZUBŘÍ se utká s obhájcem titulu HCB OKD KARVINÁ.
Zveme všechny fanoušky zuberské házené.
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Kino Klub Zubří, Hamerská 10

Středa 1. října 2010 v 17.30 hodin
SHREK ZVONEC A KONEC „POSLEDNÍ KAPITOLA“
Vstupné 59 Kč, délka filmu 92 minut.

REŽIE: Mike Mitchell, ŽÁNR: anim. ko-
medie, český dabing
Co nás čeká ve čtvrtém díle Shreka? Mno-

hem drsnější Fiona, otylý Kocour v botách a mnohem zma-
tenější Oslík. A království Za sedmero horami vzhůru noha-
ma. Na svědomí to má Shrek, který vypustil do světa jedno 
velmi nerozumné přání. Shrek totiž na vlastní kůži poznal, 
jaké to je, když se žije šťastně až do smrti, a vůbec se mu to 
nelíbí. Je to strašná nuda. A navíc honička, protože pečovat 
o tři zelená Shrečata je nadzlobří úkol. Není divu, že vy-
čerpaný otec na prahu zhroucení začne vzpomínat na doby, 
kdy žil sám v bažině, lidé se ho báli a Fiona hnila ve věži 
pod dračím dohledem. A kacířsky si pohrává s myšlenkou, 
jak krásné by bylo, kdyby se zlaté časy aspoň na jeden den 
vrátily. Vyslyší ho nesympatický skřet jménem Rampelník, 
kterému není radno věřit, jenže Shrek mu s vidinou jednoho 
dne staromládenecké pohody skočí na vějičku a podepíše 
velmi nevýhodnou smlouvu. Sotva v podpisu dotáhne husím 
brkem cancour za písmenem „k“, ocitne se doma v baži-
ně. Jenže rodná hrouda zdaleka nevypadá tak útulně jako 
kdysi. Shrek se nechal napálit. Rampelník v jeho minulosti 
vymazal den, kdy se narodil, což odstartovalo přímo kata-
strofální sérii událostí, jež vyústily v dosazení Rampelníka 
na trůn v království Za sedmero horami. Šance na nápravu 
sice existuje, ale půjde o mnohem složitější úkol, než jsou 
záchrana Fiony, získání přízně jejího otce a umlčení Oslíka 
aspoň na pět minut. Samozřejmě, to všechno dohromady. 
V šibeničním termínu musí zlobr v postapokalyptické verzi 
pohádkové říše najít Fionu a přimět ji, aby mu dala polibek 
z pravé lásky. To půjde jen těžko, protože z Fiony se mezitím 
stala drsná Amazonka, která v čele armády zlobrů plánuje 
svržení Rampelníka z trůnu, a pro blázna, jenž tvrdí, že je 
jejím manželem a má s ní tři děti, nemá pochopení. Více na:
www.shrekinternational.com/intl/cz

Úterý 12. října v 9.30 hodin
PŘÍBĚHY ZVÍŘÁTEK
Pásmo pohádek pro nejmenší diváčky.
Vstupné 12 Kč, délka filmu 62 minut.

Středa 27. října v 18.30 hodin
SAMA V AFRICE
Vstupné 59 Kč, délka filmu 102 minut.

Naléhavý příběh Sama v Africe 
zdařile zobrazuje drsnou reali-
tu černého kontinentu.
Hlavní hrdinkou nového filmu 
francouzské filmařky Claire 
Denis je bílá farmářka, kte-
rá odmítá opustit svou půdu i 

poté, co je území bezprostředně ohroženo občanskou vál-
kou. Režisérka zde rozehrává drama, které nabývá fantask-
ně hrůzných rozměrů.
Francouzská režisérka Claire Denis patří k hvězdám sou-
časného autorského filmu prezentovaného především na 
velkých festivalech. Rok po jejím předchozím snímku 35 pa-
náků rumu se do české distribuce dostává i novinka Sama v 
Africe s Isabelle Huppertovou v hlavní roli. 

Zprávy z knihovny

„Dílo mluví samo za sebe, má-li ke komu“. 
Stanislaw Jerzy Lec

Milí čtenáři,
prázdniny utekly jako voda a dětem začal nový školní rok. 

A jak to vypadalo v knihovně o prázdninách? Jak víte, v měsíci 
červenci proběhla revize knihovního fondu. Ta by měla proběh-
nout pravidelně jednou za pět let. V těchto dnech jede knihovna 
již na plné obrátky a já se na vás, milí čtenáři, těším a věřte, že 
mám pro všechny nachystáno plno knižních novinek. 

A na co se kromě jiného těšit? V říjnu proběhne celo-
státní akce „Týden knihoven“. K této příležitosti chystáme 
již nyní pro všechny zajímavý program a opět budeme na 
malém sále v Klubu prodávat knihy, které jsme právě při 
revizi vyřadili. 
A nakonec malá ochutnávka ....
Cizinka – Diana Gabaldan 

Jsme v roce 1945 a armádní zdravotní sestra Claire Ran-
dallová přijíždí se svým mužem Frankem na skotský venkov. 
Při jedné ze svých vycházek objeví Claire megalitickou stav-
bu. Je to kamenný kruh podobný proslulému Stonehenge v 
jižní Anglii. Dotkne se jednoho z menhirů a pak se to stane. 
Ve změti zvuků a neurčitých představ se přenese o dvě stě let 
zpátky. Do časů kapitána Randalla, který bojoval se skotský-
mi klany a krutě hájil zájmy anglické koruny na Skotské vy-
sočině. Claire je moderní racionální žena a zprvu nechápe, 
co se vlastně stalo. Je zajata skupinou skotských mužů, od-
vezena na nedobytnou tvrz a konfrontována se životem a pri-
mitivními způsoby tamějších obyvatel. Spolu s ní prožíváme 
situace běžné i absurdní, hrůzné i humorné, kruté i něžné.
Gejša se smaragdovýma očima - Bacarr Jina

Mladičká Kathlene se ocitne ve vážném ohrožení, protože 
její otec je obviněn v souvislosti se smrtí japonského prince. 
Má-li nevinná dívka přežít, musí okamžitě zmizet beze stopy. 
Jedinou nadějí je ukrýt se ve škole pro budoucí gejši. Tam se 
Kathlene pod černou parukou učí umění dokonalé slasti. Její 
výjimečná krása však vzbudí ...

zdroj: internetové stránky 
Najděte si cestu k nám, dobrou knížku vybereme Vám…

Lenka Cabáková, knihovnice
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Klenoty české hudby zazní v Zubří

Čtvrtek 28. října bude ve znamení státního svátku, kdy si 
znovu připomeneme Den vzniku samostatného českosloven-
ského státu. 

U příležitosti tohoto výročí připravil Odbor kultury na 
úterý 26. října v 18.00 hodin koncert vážné hudby, na 
kterém se posluchačům představí špičkový soubor MU-
SICA DOLCE VITA. 

Soubor uvedl v roce 2009 program „Klenoty české hud-
by“, který se setkal s tak obrovským ohlasem, že jej do svého 
repertoáru soubor zařadil i pro letošní rok.

Soubor se věnuje interpretaci skladeb pro flétnu a harfu 
všech stylových období a ve spojení s písněmi a áriemi v 
podání mezzosopranistky Daniely Demuthové prezentuje ši-
rokou škálu tematických koncertů. Trio doplňuje harfenistka 
Zbyňka Šolcová a špičková sólová flétnistka Žofie Vokálková.

Na koncertě zazní skladby věhlasných skladatelů, jako Le-
oše Janáčka, Bohuslava Martinů, Antonína Dvořáka, Josefa 
Myslivečka, Petra Ebena a mnoha dalších. Věříme, že tento 
koktejl nejkrásnějších skladeb českých skladatelů potěší i 
naše posluchače. 

Předprodej vstupenek v Klubu Zubří od 11. října, vstupné 
120 Kč.

Sobota 6. listopadu 2010 v 18.00 hodin 
JIŘÍ ZMOŽEK – koncert hitů
UŽ MI, LÁSKO, NENÍ 20. LET
Předprodej vstupenek od 18. října, vstupné 200 Kč. 

Pátek 12. listopadu v 18.00 hodin
Florimond Hervé, Henri Meilhac, Albert Millaud
MAMZELLE NITOUCHE
Opereta v provedení Těšínského divadla, která zdomácněla 
snad na všech světových scénách.
Vstupné 200 Kč.

KULTURNÍ POZVÁNKY
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