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NA OSLAVÁCH V ROSdORfu
Letos slavil spolek mladých hasičů z Ros- 

dorfu 40. let od svého založení. U této příleži-
tosti obdržely oba Sbory dobrovolných hasičů 
ze Zubří pozvání k účasti na těchto oslavách. 
Pozvání jsme přijali a ve dnech 25. - 27. 2. 
2011 jsme se v Rosdorfu se svými kamarády 
mohli zúčastnit programu, který pro nás při-
pravili.

Naše malá výprava čítala 9 osob a dokázalo 
ji převézt nové hasičské auto Renault. Jako každý automobil 
i tento hasičský je potřeba „zajet“ a zde se našla ideální pří-
ležitost zkloubit příjemné s užitečným.

Přivítání nám v budově Obecního úřadu připravil sám 
starosta Rosdorfu p. Grahovac, spolu s představiteli obce. 
Ubytováni jsme byli v rodinách hasičů a byli tak blíže našim 
kamarádům. V pátek odpoledne jsme pomohli s výzdobou 
velké tělocvičny místní školy – nakoupeno bylo, mimo jiné, 
dva tisíce balónků, které jsme pomáhali instalovat – když 
oslavy, tak ve velkém... Večer bylo v klubovně hasičské 
stanice v Rosdorfu připraveno společné setkání s ostatními 
hasiči a hasičskou mládeží. Po nezbytných projevech se at-
mosféra uvolnila a s přibývajícím časem padaly i jazykové 
bariéry. Jelikož jsme cestovali přes noc a náš spánkový defi-
cit byl dosti velký, opouštěli jsme kamarády již před půlnocí.

V sobotu náš program obsahoval návštěvu 
profesionální hasičské stanice v Götingenu, 
kde jsme mimo velkého množství moderní 
zásahové techniky mohli vidět při tréninku 
i mistra evropy v hasičském sportu. Ve městě 
jsme potom měli oběd a rozchod po historic-
kém centru.

V 19 hodin započaly vlastní oslavy 40. let 
založení mladých hasičů v Rosdorfu. Zdravice 

a projevy osob z politické i hasičské sféry nebraly konce. 
I my jsme dostali prostor předat Máriovi Wieneckemu – ve-
doucímu mládeže, několik maličkostí, přednést blahopřání 
k výročí a předat všem přítomným zdravici od starosty města 
Zubří p. Randuse. Až před 21. hodinou začala hrát hudba 
a více jak 500 hostů se mohlo bavit. Přerušení způsobil jen 
krásný ohňostroj, který byl před půlnocí za školou. Plni do-
jmů jsme se rozcházeli s ostatními až nad ránem. V neděli už 
nás čekala jen společná snídaně a dojemné loučení s kama-
rády, kteří se nám po tři dny věnovali a cesta domů. Pozvání 
na několik dalších letošních setkání v Rosdorfu jsme muse-
li s poděkováním odmítnout. Přeci jen Rosdorf není někde 
za humny a necelých 1000 km dá vždy zabrat...

Všem zúčastněným zůstaly v paměti tři hezky prožité dny 
s kamarády z Rosdorfu.   

   Za hasiče ze Zubří Luděk Novák
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Narození
Adam Bejaoui
Jaroslav Jurka
Darina Krpelíková
Rozeta Amálie Pavlátová
Matyáš Randus
Michal Šimurda

Svatby
Jana Benová a Radim Vlček
Denisa Bergová a Pavel Polách
 

Jubilanti
Věra Kovářová
Jindřich Šimurda
Marie Luksová
Růžena Fabiánová
Josef Opálka
Zdenka Kokešová
Růžena Neřádová

Úmrtí
Zdeněk Kalčák
Emilie Krupová
Ludmila Jurčičková
Ludmila Porubová
Josef Vašek
Josef Hofer
Jan Lorenc
MUDr. Štěpánka Pavlíčková

Vzpomínáme

Blahopřání

Jen jednou v roce přijde den slavnější než dny jiné,
v němž se pak člověk zamýšlí, jak život rychle plyne.
Ať ještě mnohý rok se k těm Tvým létům přidá,
štěstí, zdraví a pohoda to vše ať se střídá.
Dne 3. dubna oslaví 70. narozeniny
paní Helena ulrychová.

Na svět se dívej vesele,
ať se co chce semele.
Za Tvou lásku děkujeme
a oporu slibujeme.

Rodina

Dne 3. dubna 2011 se dožívá krásných 90 let naše 
drahá maminka
 paní Jarmila Stančíková 

ze Zubří. Děkujeme Ti maminko, 
Tvoji lásku a úsměv, který rozdáváš 
po celý život. Do dalších let hodně 
zdraví, lásky od Tvých nejbližších 
a Boží požehnání Ti ze srdce přejí 
děti Irenka, Jarda a Miluška s rodi-
nami a taky vnuci a pravnuci.

Dne 14. února 2011 by se dožil 75 let 
náš tatínek a dědeček                         

pan františek Mach. 
Zároveň vzpomeneme 15. března  

23. výročí, kdy nás navždy opustil.
S láskou vzpomínají manželka 

Jarmila, dcera Jarmila, syn František, 
vnučky Lenka, Olinka, Markétka s rodinami.

Proč Tvoje srdce zlaté,
jež pro nás s láskou bilo, proč ono nás 

tak náhle opustilo?
Odešla, zhasly oči, které vždy jen  

s láskou na nás hleděly.
Umlkla ústa, jež nikdy nedovedla zranit
Dne 23. března 2011 by se dožila  

79 let naše maminka, babička,  
paní Anděla ulrychová. 

S láskou vzpomínají syn Václav, dcery Ludmila, 
Marie a Anna s rodinami.

Jedno srdce na světě jsme měli, 
Jež dovedlo nás milovat. 
Kdybychom láskou vzbudit je chtěli, 
Neozve se už vícekrát. 
Utichlo, zmlklo, šlo už spát. 

Dne 27.3.2011 by se dožil
pan Vojtěch Pernica  

71 let a zároveň 2.4.2011 uplynou 2 roky, co nás 
navždy opustil. S láskou a úctou vzpomínají manželka 
Alena, syn Vojta, snacha Romana a vnoučata Jakub 
s Lucií.

Odešla, jediná na světě.
30. března 2011 bude dnem smut-

ného 2. výročí, kdy usnula věčným 
spánkem naše drahá maminka, babič-
ka a prababička, 

paní Anna Opálková.
S láskou vzpomíná dcera Marie Valentová s rodinou.

Oči se zarosily, plakaly bolem,  
když jsme Ti maminko, dávali sbohem.
Pro Tebe hvězdy přestaly svítit 

a sluníčko hřát, ale kdo Tebe znal, 
nepřestal vzpomínat.
Tak jak Ti z očí zářila láska  

a dobrota, tak nám budeš chybět 
do konce života.

10. března jsme vzpomněli 10. smutné výročí, kdy 
nás navždy opustila naše drahá maminka, babička  
a prababička 

paní Anna Ondřejová. 
S láskou a úctou stále vzpomínají dcery s rodinami.
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Poděkování

usnesení  7. schůze Rady města Zubří  
konané dne 21. 02. 2011

RM schvaluje smlouvu o provedení stavby zasahující 
nad pozemek p. č. 45/1, zahrada, k. úz. Zubří, ve vlastnic-
tví města Zubří, se Společenství vlastníků domu č. 776 
v Zubří, Zubří, Nad Fojstvím 776, PSČ 756 54.
RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy na výkon 

autorského dozoru na stavbě „Výměna výplní otvorů, 
zateplení objektu ZŠ T. G. Masaryka” s Ing. Martinem 
Maňákem, Valašské Meziříčí, Podlesí 11, PSČ 757 01.
RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy na výkon 

autorského dozoru na stavbě „Mateřská škola Duha - 
stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu č. p. 369” 
s Ing. Josefem Bolckem, Zubří, Bořkova 1152, PSČ 
756 54.
RM schvaluje výsledky inventarizace majetku města 

Zubří za rok 2010 podle zápisu hlavní inventarizační ko-
mise (HIK) ze dne 31. 01. 2011. 
RM schvaluje poskytnutí odměny členům hlavní inven-

tarizační komise za provedení inventarizace majetku a zá-
vazků města Zubří za rok 2010 dle důvodové zprávy. 
RM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozo-

vání  VP_2011_20110 s OSA - Ochranný svaz autorský 
pro práva k dílům hudebním, o. s., Praha 6 - Bubeneč, Čs. 
armády 20, PSČ 160 56.
RM doporučuje ZM schválit koupi spoluvlastnického 

podílu 11/1800 k pozemkům: p. č. 3574/12, orná půda, 
p. č. 3575/3, ostatní plocha, vše k. úz. Zubří, od Česká 
republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majet-

kových, Praha 2 – Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, 
PSČ 128 00.
RM schvaluje přílohu č.1 ke smlouvě o dodávce tepel-

né energie č. 9004 (Cenové ujednání)  se Zásobování 
teplem, s. r. o., Blansko,  Svitavská 10, PSČ 678 01, je-
jímž předmětem je snížení ceny tepla za 1 GJ, s účinností 
od 01. 01. 2011.
RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvalu-

je uzavření kupní smlouvy na prodej cca 450 m3 dřevní 
hmoty z oddělení 1 G 9 (Zašová) s Lesnicko-dřevařská 
firma, spol. s r. o., Zubří, Hamerská 3, PSČ 756 54.
RM  odvolává z funkce člena redakční rady Zuber-

ských novin pana Ing. Petra Plevu. 
RM schvaluje použití motorového vozidla RENAULT 

MASTER, RZ: 4Z2 6685, ve vlastnictví města Zubří, 
Jednotkou sboru dobrovolných hasičů JSDH II. (Staré 
Zubří) při zahraniční cestě do partnerské obce Rosdorf – 
Německo ve dnech 24. - 27. 02. 2011 u příležitosti výročí 
40 let trvání spolku mladých hasičů „Jugendfeuerwehr 
Rosdorf“, za podmínek dle důvodové zprávy. 
RM  jmenuje pana Jiřího Křenka, Zubří, Sídliště 6. 

května 1060, PSČ 756 54 Zubří, členem Komise rozvoje 
města.

usnesení 8. schůze Rady města Zubří kona-
né dne 07. 03. 2011

RM schvaluje uzavření darovacích smluv pro depozi-
tář muzea města Zubří mezi  městem Zubří a:

a) Annou Klímovou, Zubří,  
 Sídliště 6. května 1055,  PSČ 756 54,

b) Marií Herlíkovou, Zubří,  
 Pod kostelem 53, PSČ 756 54,

c) Růženou Mikulenkovou, Zubří,  
 Převrátí 939, PSČ 756 54,

d) Marií Pyrchalovou, Zubří,  
 Nad Fojstvím 776,  PSČ 756 54.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zajištění vý-

roby a odvysílání televizního zpravodajství s TV Beskyd, 
s. r. o., Valašské Meziříčí, Králova 380, PSČ 757 01, dle 
varianty č. 1 důvodové zprávy. 
RM  schvaluje převod hospodářského výsledku pří-

spěvkových organizací města Zubří: MŠ Sídliště 6. květ-
na 1109, MŠ Duha, Na Potoku 369, a ZŠ Zubří, Hlavní 
70, za rok 2010 do fondů, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o ná-

jmu bytu č. 1, Rožnovská  419, Zubří, s paní Miroslavou 
Adámkovou, Zubří, Rožnovská 419, PSČ 756 54, kterým 
se prodlužuje doba nájmu do 31. 03. 2014.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o ná-

jmu bytu č. 2, Rožnovská 419, Zubří, s paní Annou Pav-
líčkovou, Zubří, Rožnovská 419, PSČ 756 54, kterým se 
prodlužuje doba nájmu do 31. 03. 2014.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o náj-

mu bytu č. 3, Rožnovská 419, Zubří, s manžely Martinem 
a Radkou Dvořákovými, Zubří, Rožnovská 419, PSČ 
756 54, kterým se prodlužuje doba nájmu do 31. 03. 2014.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o ná-

jmu bytu č. 8, Rožnovská 419, Zubří, s manžely Vladi-

Dne  6. dubna 2011 uplyne 5 let , kdy 
nás navždy opustil

 pan Miroslav Bill.
S láskou vzpomínáme.
Manželka a děti s rodinami.

Kdo v srdci žije,
nikdy neumírá.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se 

přišli naposledy rozloučit dne 8.3.2011 s našim milým 
manželem, tatínkem a dědečkem,  

panem Josefem Hoferem.
Upřímně děkujeme všem příbuzným, sousedům, 

přátelům a známým za projevy soustrasti a květinové 
dary.

Zvlášť děkujeme P. Karlu Janečkovi za slova útě-
chy, za nádherný zpěv Marušce Křenkové, za květiny 
Janě Jaroňové, kterými se snažili zmírnit naší bolest.

Děkuje manželka a děti

MÚ Zubří informuje
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slavem a Janou Faitovými, Zubří, Rožnovská 419, PSČ 
756 54, kterým se prodlužuje doba nájmu do 31. 03. 2014.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu 

bytu č. 9, Rožnovská 419, Zubří, s paní Marcelou Lesnou, 
Zubří, Rožnovská 419, PSČ 756 54, kterým se prodlužuje 
doba nájmu do 31. 03. 2014.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu 

bytu č.10, Rožnovská 419, Zubří, s manžely Milanem a Zu-
zanou Podmolovými, Zubří, Rožnovská 419, PSČ 756 54, 
kterým se prodlužuje doba nájmu do 31. 05. 2011.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu 

bytu č. 13, Rožnovská 419, Zubří, s panem Jiřím Kolečkem, 
Zubří, Rožnovská 419, PSČ 756 54, kterým se prodlužuje 
doba nájmu do 31. 03. 2014.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu 

bytu č. 14, Rožnovská 419, Zubří, s paní Ivetou Jurečkovou, 
Zubří, Rožnovská 419, PSČ 756 54, kterým se prodlužuje 
doba nájmu do 31. 03. 2014.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu 

bytu č. 2, Hlavní 824, Zubří, s manžely Josefem a Pavlou 
Radovými, Zubří, Hlavní 824, PSČ 756 54, kterým se pro-
dlužuje doba nájmu do 30. 09. 2011.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu 

bytu č. 5, Hlavní 824, Zubří, s paní Radmilou Krpelíkovou, 
Zubří, Hlavní 824, PSČ 756 54, kterým se prodlužuje doba 
nájmu do 31. 03. 2012.
RM  schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 14, 

Hlavní 824, Zubří, s paní Irenou Stručovskou, Zubří, Hlavní 
824, PSČ 756 54, zastoupená opatrovníkem panem Petrem 
Stručovským, Mořkov, Dolina 131, PSČ 742 72, na dobu 
určitou do 31. 03. 2014.
RM bere na vědomí ukončení nájmu bytu č. 10, Rožnov-

ská 419, Zubří, s manžely Milanem a Zuzanou Podmolový-
mi, Rožnovská 419, Zubří, PSČ 756 54, a to uplynutím doby 
nájmu k 31. 05. 2011.
RM  schvaluje ukončení nájmu bytu č. 9, Hlavní 824, 

Zubří, s panem Karlem Hronešem, Hlavní 824, PSČ 756 54, 
dohodou ke dni 31. 05. 2011.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 10, Rož-

novská 419, Zubří, s panem Karlem Hronešem,  Hlavní 824, 
PSČ 756 54, na dobu určitou od 01. 06. 2011 do 31. 05. 2014.
RM  schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových 

prostor v objektu Hlavní 49, Zubří, o výměře 197,4 m2, 
s paní Blankou Janošcovou, Zubří, Pod Kostelem 1173,  PSČ 
756 54, na dobu neurčitou s účinnosti od 01. 07. 2011pisem.
RM schvaluje uzavření smlouvy č. ILRR - 584115 o pre-

zentaci města Zubří v rámci Městského informačního a ori-
entačního systému s firmou DARUMA, spol. s r. o., Plzeň, 
Zelinářská 10, PSČ 301 64.
RM schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování projektové 

dokumentace na akci „Revitalizace zeleně Sídliště 6. květ-
na – 1. etapa“ s Envipartner, s. r. o., Brno - Štýřice, Pšeník 
376/11, PSČ 639 00.
RM schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování podkladů 

spojených s podáním žádosti o dotaci a s realizací projektu 
„Varovný systém města Zubří“ s Envipartner, s. r. o., Brno-
Štýřice, Pšeník 376/11, PSČ 639 00.
RM  doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy 

o smlouvě budoucí o převzetí stavebních objektů stavby 

„Silnice I/35 Zubří, křižovatka se silnicí III/01877 “: SO 
103 - Přeložka místní komunikace, SO 104 - Sjezdy ze 
silnice I/35, SO 105 - Chodníky podél silnice I/35, SO 
106 - Chodník na místní komunikaci, SO 107 - Chodník 
na Hlavní ulici, SO 203 - Úprava stávajících opěrných 
zdí, SO 401-Kabelová přípojka NN pro SSZ, SO 431 - 
Přeložka VO silnice I/35, SO 701 - Montovaná čekárna 
na autobusové zastávce, SO 801 - Rekultivace, SO 803 
- Vegetační úpravy město Zubří, PS 120 - SSZ stykové 
křižovatky I/35-III/01877 s Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Praha 4, Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05.
RM schvaluje zadávací dokumentaci včetně příloh pro 

veřejnou zakázku malého rozsahu „Dětské hřiště – Staré 
Zubří“ po úpravách a souhlasí s vyhlášením výzvy k po-
dání nabídky.
RM  schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 

VIWH012/2010 na přípravu a zpracování žádosti o dota-
ce na projekt „Ohřev TUV solárním systémem na budově 
víceúčelové sportovní haly“ a projekt „Ohřev TUV solár-
ním systémem pro koupaliště“, s firmou IWWA, s. r. o., 
Kroměříž, Kostelany 161, PSČ 767 01.
RM schvaluje zadávací dokumentaci včetně příloh pro 

veřejné zakázky malého rozsahu:
a) „Energetické úspory pro MŠ DUHA a Sokolovna 

Zubří - 17. Výzva“,
b) „Energetické úspory pro ZŠ - kuchyně a fotbalové 

šatny Zubří - 17. Výzva“ s firmou IWWAL consulting, s. 
r. o., Kroměříž, Kostelany 161, PSČ 767 01.
RM  souhlasí s přerušením provozu Mateřské školy 

DUHA, Zubří, Na Potoku 369, PSČ 756 54 Zubří, v obdo-
bí od 07. 03. 2011 do 31. 08. 2011 v souvislosti s akcí „Ma-
teřská škola Duha, stavební úpravy, nástavba a přístavba 
objektu č. p. 369“, za podmínek dle důvodové zprávy.
RM ruší usnesení RM 6/107 ze dne  07. 02. 2011. 

usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města 
Zubří konaného dne 24. 02. 2011

ZM schvaluje program 4. zasedání ZM podle předlo-
ženého návrhu.  
ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení: 
 Předseda: Ing. Ivo Roman
 Členové:  Vlasta Kopřivová, Josef Svák
ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 3. zase-

dání ZM ze dne 22. 12. 2010 bez připomínek. 
ZM schvaluje rozpočet města Zubří na rok 2011 dle 

předloženého návrhu ve výši 76.697.000,- Kč. 
ZM  vyhlašuje záměr na prodej pozemků: 

p. č. 3973/100, orná půda, o výměře 1686 m2, 
p. č. 3973/101, orná půda, o výměře 988 m2 (Nad Foj-
stvím), p. č. 502/1 orná půda o výměře cca 2505 m2 (Rož-
novská) vše k. úz. Zubří. 
ZM schvaluje převod pozemků - směnu pozemků: p. č. 

5485/2, ostatní plocha, o výměře 456 m2, p. č. 5351/3, 
ostatní plocha, o výměře 300 m2, p. č. 5351/1, ostatní plo-
cha, o výměře 364 m2, p. č 5347/7, orná půda, o výměře 
236 m2, p. č. 5351/2, ostatní plocha, o výměře 496 m2, p. č. 
5485/3, ostatní plocha, o výměře 768 m2, p. č. 5352/5, les-
ní pozemek, o výměře 63 m2, p. č. 5485/6, ostatní plocha 
o výměře 458 m2, p. č. 5352/3, lesní pozemek, o výměře 
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2493 m2, p. č. 5347/27, orná půda, o výměře 1602 m2, 
p. č. 5485/8, ostatní plocha, o výměře 1344 m2, p. č. 5353, 
orná půda, o výměře 1214 m2, p. č. 5354/6, ostatní plocha, 
o výměře 13 m2, p. č. 5485/9, ostatní plocha o výměře 
11 m2, p. č. 5355/3, lesní pozemek, o  výměře 279 m2 
a p. č. 5490/1, ostatní plocha, o výměře 178 m2, k. úz. 
Zubří, ve spoluvlastnictví Ing. Vojtěcha Gerla (1/3), Va-
lašské Meziříčí, Havlíčkova 1189, PSČ 757 01, Ing. Libo-
ra Dobiáše (1/3), Rožnov pod Radhoštěm, Za Hážovkou 
1817, PSČ 756 61, a manželů Mgr. Petra a JUDr. Naděž-
dy Zetkových (1/3), Vidče 509, PSČ 756 53, za pozemky: 
p. č. 3973/55, orná půda, o výměře 2283 m2, p. č. 3973/47, 
orná půda, o výměře 5628 m2 a p. č. 3973/50, orná půda, 
o výměře 2438 m2, k. úz. Zubří, ve vlastnictví města Zub-
ří, za podmínek dle důvodové zprávy.

Bližší informace ke schválenému rozpočtu na rok 2011 
budou uvedeny v dubnovém čísle.

Transformace pobytových sociálních služeb – 
domova pro osoby se zdravotním  

postižením Zašová.
Vážení spoluobčané,
v návaznosti na příspěvek, který byl prezentován v úno-

rovém čísle Zuberských novin, si Vás dovolujeme infor-
movat o výsledku jednání 4. zasedání Zastupitelstva měs-
ta Zubří, konaného dne 24. 02. 2011, k dané problematice. 
Po veřejné prezentaci projektu transformace od Mgr. Jany 
Chovancové, z Odboru sociálních věcí Oddělení sociál-
ních služeb Krajského úřadu Zlínského kraje, a Mgr. Ja-
romíra Navrátila, ředitele Sociálních služeb Vsetín, p. o., 
přijalo Zastupitelstvo města usnesení, kterým vyhlašuje 
záměr na prodej pozemků.

Úplné znění čísla usnesení ZM 4/05 zní:
ZM vyhlašuje záměr na prodej pozemků: p. č. 3973/100, 

orná půda, o výměře 1686 m2, p. č. 3973/101, orná půda, 
o výměře 988 m2 (Nad Fojstvím), p. č. 502/1, orná půda, 
o výměře cca 2505 m2 (Rožnovská), vše k. úz. Zubří.

Na níže uvedených snímcích z katastrální mapy jsou vy-
značeny (černě) pozemky, kterých se záměr na prodej týká.

Lokalita Nad 
Fojstvím                            

Lokalita 
Rožnovská                         

Výzva k dodržování čistoty a pořádku  
Udržování čistoty a pořádku ve městě Zubří je spo-

lečnou záležitostí všech občanů, fyzických a právnic-
kých osob, zařízení a institucí ve městě Zubří.

Vlastní udržování pořádku a čistoty veřejných pro-
stranství, veřejné zeleně, veřejných objektů a všech  
přilehlých okolí, sloužících občanům, fyzickým 
a právnickým osobám v Zubří, upravuje OBECNĚ 
ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.35/2000 o udržování čis-
toty a pořádku v obci, která mimo jiné stanovuje ve čl. 
V. Zvířata v bodě 1 až 8 povinnosti chovatelů psů, 
zejména dle bodu 8/c – nutnost okamžitě odstraňovat 
z veřejných prostranství a veřejné zeleně zvířetem způ-
sobenou nečistotu.

Obracíme se proto na všechny majitele psů, kteří své 
čtyřnohé přátele venčí na území města Zubří, aby dbali 
o čistotu a pořádek na těchto veřejných prostranstvích 
a veřejné zeleni a okamžitě prováděli sběr exkrementů 
po svém zvířeti.

Porušením povinností stanovených touto vyhláškou 
se osoby dopustí přestupku dle zákona č. 200/1990 Sb. 
a pro ochranu zeleně č. 114/1992 Sb. v platném znění 
a mohou být postiženi dle uvedených zákonů sankcemi 
na místě, nebo v přestupkovém řízení.

V Zubří 14. 3. 2011 MěÚ Zubří

uPOZORNĚNÍ
V souvislosti se Sčítáním lidu, domů a bytů 2011 

bude občanům zabezpečen v knihovně Klubu Zubří, 
Hamerská 10, v období od 23. 03. 2011 do 14. 04. 
2011 v pracovních dnech bezplatný přístup k veřejné-
mu internetovému připojení za účelem vyplnění sčíta-
cích formulářů v elektronické podobě.

Pracovní doba:
Po:              8:00 - 12:00
Út, St, Pá:  12:00 - 18:00
Čt.:               zavřeno 

Oznámení o výluce traťové koleje 
(Valašské Meziříčí – Rožnov pod Rad-

hoštěm) z důvodů opravných prací
Správa  železniční  dopravní  cesty  oznamuje,  že 

ve dnech 15. 04. 2011 až 05. 05. 2011 se bude konat 
nepřetržitá  výluka  traťové  koleje  mezi  železničními 
stanicemi Valašské Meziříčí – Rožnov p. R.
Výluka bude zahájena v první den výluky v 7.00 hod. 

a ukončena v poslední den výluky ve 20.00 hod.
Účel výluky: odstraňování povodňových škod.
V  době  konání  výluky  budou  vlaky mezi  výše  uve-

denými  železničními  stanicemi  nahrazeny  náhradní 
autobusovou dopravou.
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V letošním roce připadá slavení Velikonoc téměř na po-

slední možný den, což nebývá často. Jak je známo, může 
za to Měsíc, který se dostane do fáze úplňku až někdy 
v neděli 17. dubna. Velikonoce tedy připadají na neděli 
24. dubna. Díky oteplení, které se na začátku postní doby 
projevilo, můžeme už vnímat probouzení přírody. Proje-
vuje se život, který byl sice skrytý, ale byl, i když se nedal 
několik měsíců snadno postřehnout.

Letošní rok je prvním rokem tříleté přípravy na jubile-
um 1150 let příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Mo-
ravu, které si připomeneme v roce 2013. Je vyhlášen 
rokem křtu. Křest je začátkem života s Bohem a zároveň 
navázání vztahu s ním. Přátelství, které tímto začíná, se 
má také rozvíjet a růst. Mise, kterou svatí Cyril a Me-
toděj podnikli na přání knížete Rastislava, měla v první 
řadě tento cíl. Abychom poznali Boha, uvěřili mu a mohli 
prožívat život v jeho síle, s jeho požehnáním. Aby se tak 
projevil nový život milosti, který jsme přijali ve křtu. Zá-
roveň tak získáváme možnost žít s Bohem i ve věčnosti 
po své smrti. 

Ne na každém pokřtěném je tento nový život patrný. 
A i když se snažíme z Boží síly a lásky žít, nedaří se nám 
to stále úspěšně. Období, které prožíváme, je příležitos-
tí, abychom nechali Boží moc na sobě opět projevit. Ať 
nezůstane skrytá jako život v mrazu pod sněhem, ale 
je útěchou a posilou pro nás v každodenních starostech 
a úkolech a povzbuzením i pro naše okolí. Ať je slav-
nost Zmrtvýchvstání a zvláště velikonoční vigilie o Bílé 
sobotě, kterou tato slavnost začíná, důležitým vrcholem 
tohoto roku. Neboť právě o velikonoční vigilii obnovu-
jeme svůj křestní slib a znovu potvrzujeme, že chceme 
navždy Bohu patřit.

P. Karel Janečka, farář

BOHOSLuŽBY VE SVATÉM TÝdNu  
A O VELIKONOCÍCH 

Květná neděle 17. 4. – 7:45 a 11:00 hodin, 
Pondělí 18. 4. – 19:10 hodin,
Úterý 19. 4. – 6:30 hodin,
Středa 20. 4. – 19:10 hodin v kapli sv. Ducha,
Zelený čtvrtek 21. 4. – 18:00 hodin, 
Velký pátek 22. 4. – 15:00 hodin, 
Bílá sobota 23. 4. – vigilie 21:00 hodin, 
Neděle Zmrtvýchvstání 24. 4. – 7:45 a 11:00 hodin, 
Velikonoční pondělí 25. 4. – 7:45 hod. farní kostel.

Zpráva 6. kontingentu PRT Lógar pro  
Stonožku: 

18. ledna 2011  přiletěli na základnu FOB Shank první 
příslušníci 7. jednotky PRT Lógar.  Dovezli s sebou ob-
rázky, které namalovaly děti v Základní škole Zubří. Ob-
rázky jsou určeny pro výzdobu některé ze základních škol 
v Lógaru. Mezi horké kandidáty patří například Základní 
škola v Qandahari, kterou jsme spolu s paní Bělou před 
dvěma měsíci navštívili. Děti z této školy pro Stonožku 
nakreslily spoustu pěkných obrázků a bylo by symbo-
lické a hezké, kdyby obrázky Stonožkových dětí mohly 
na oplátku zdobit chodby jejich školy.
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Stonožková sbírka autolékárniček
3. března 2011 vjelo před školu (s mírnými potíže-

mi způsobenými přerostlými borovicemi, ale vojáci se 
dostanou všude) velké vojenské nákladní auto. Vojáci 
z Lipníku nad Bečvou přijeli pro autolékárničky, které 
shromáždily děti naší ZŠ. Téměř 170 ks našich lékárniček 
se připojí k velké sbírce, která poputuje do Afghánistánu. 
Děkujeme všem rodičům, kteří poslali nejen své „prošlé“ 
autolékárničky, ale také lékárničky získané od příbuzných 
a spolupracovníků. 

Je dobře, že tolik organizací zareagovalo na podivnou 
výměnu autolékárniček a dokáže je smysluplně využít 
v zemích, které nemají lékařskou péči na tak vysoké úrov-
ni jako my.

„Náš“ Afghánistán je země chudá, lékařská péče se 
jen rozvíjí a v mnoha místech je nulová. Každý obvaz je 
pomocí, každé dítě či dospělý ošetření našimi léky jsou 
větším krokem k porozumění mezi národy než vojenská 
„pomoc“. Ještě jednou děkujeme.

Vojáci nám předem nabízeli i přednášku pro naše žáky. 
Tu jsme s politováním odmítli - někteří naši žáci se účast-
nili besedy v Poslanecké sněmovně, o svém pobytu v Af-
ghánistánu nám povědí i hosté benefice pro Stonožku. 
Ale při krátkém posezení ve sborovně jsme se dozvěděli 
o současné situaci obyvatel Kosova (až sedmdesátipro-
centní nezaměstnanost, obyvatelé jsou odkázáni na svá 
políčka a pomoc příbuzných, kteří  je podporují ze svých 
nádenických platů v zahraničí) i o dalších osudech vojáků 
z 5. kontingentu PRT Lógar. Bylo to zajímavé, v médi-
ích se o těchto „prostých“ vojácích nehovoří. Zajímavější 
jsou přeci aféry Ministerstva obrany ČR a Generálního 
štábu AČR.

4. benefice pro Stonožku
15. března v 10 hodin ráno vše vypuklo. V sále Klubu 

Zubří se sešli žáci ZŠ Zubří - herci i diváci - a samozřej-
mě i vzácní hosté - paní Běla Jensen, prezidentka hnutí 
Na vlastních nohou - Stonožka, účastníci 5. kontingentu 
AČR v Afghánistánu - velitel kontingentu plk. Rudolf 
Honzák a velitel CIMIC por. Lukáš Kubiček, velitel CI-
MIC 2. kontingentu AČR v Afghánistánu mjr. Karel Kout 
a jako překvapení pro všechny i náš stonožkový kamarád 
zpěvák Pepa Vágner. Přivítali jsme také pana starostu 
Zubří Jiřího Randuse, paní místostarostku Mgr. Alenu 
Dobšovou a zástupkyně Gumáren Zubří  - paní Bc. Evu 
Farkasovou, ředitelku logistiky, a paní Alenu Kašparo-
vou, asistentku gen. ředitele.

Na jevišti se nečekaně objevili dva vetřelci don Cico 
a don Vincenzo, známí mafiáni, kteří rozvinuli velkolepý 
plán uchopení moci v naší republice. Pak ale následovala 
vlastní benefice. Pan Mgr. Stanislav Petružela krátce při-
vítal hosty a konferenciéři uvedli první čísla. Před přestáv-
kou dostali slovo naši hosté a každý odpověděl na jednu 
z otázek. Po přestávce program pokračoval dalšími scén-
kami, tanečními a pěveckými čísly, bohužel stále narušo-
vaný neodbytnými mafiány, kteří - ač neustále vykazováni 
do patřičných mezí (tedy co nejdále od jeviště) - se stále 
vraceli s nevhodnými komentáři. Ale myšlenka benefice - 
shromáždit peníze na pomoc nešťastným dětem - nakonec 
dona Cica tak udolala, že se rozhodl pověsit své řemeslo 
na hřebík, věnovat své úspory dětem a pracovat v Zubří 
jako školník na ZŠ. Když pak zazpíval pár svých písniček 
Pepa Vágner a Honzík Dvořák zakončil benefici hymnou 
Never Be Alone, v níž ho nečekaně podpořil i Pepa Vág-
ner, neodolal ani don Vincenzo a přidal se k dětem. Dopo-
lední benefice se podařila, spolužáci bouřlivě podporovali 
své kamarády a hosté nešetřili chválou. Hlavně paní Běla, 
která dětem poslala děkovnou SMS, a pan plk. Honzák, 
který prohlásil, že se tak dobře už dlouho necítil.

Podvečerní benefice pro rodiče proběhla v trochu jiné 
režii, protože hosté odjeli a Pepa Vágner přesunul své vy-
stoupení do první poloviny, aby také dojel v rozumných 
hodinách do Prahy. Každopádně si děti svá vystoupení 
užívaly, benefice byla ještě lepší než ráno. Všechna čísla 
se líbila, ale největší potlesk a salvy smíchu sklidili (již 
tradičně) naši bývalí žáci (Pepa Malina, Honza a Tomáš 
Petruželovi, Aleš Měrka, Danek  Krupa, Jirka Drda, Mi-
chal Hub a Jiří Gazda) se svou taneční kreací a zcela ne-
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čekaně i mladí Beskyďáci, kteří poklidný lidový taneček 
proložili bláznivou kreací na Macarenu, Pomádu a další 
známé melodie. K tanci se dal strhnout i nejmladší zuber-
ský Valach Péťa Dvořák. Honzík Dvořák za pomoci sboru 
zuberských žáků zazpíval stonožkovou hymnu a všichni 
účinkující nastoupili za zpěvu písně We are the Champi-
ons k rozloučení s diváky. 

Ve vestibulu na všechny čekal prodejní stánek s výrob-
ky žáků I. a II. stupně ZŠ.

Podle ohlasů rodičů a kamarádů soudíme, že se i tato 
benefice povedla, a velmi děkujeme za slova chvály 
i za finanční podporu našich snah. Po odečtení nezbyt-
ných výloh posíláme na konto hnutí Na vlastních nohou 
- Stonožka krásných 12 000 Kč. Ještě jednou moc díky.

Maškarní karneval školní družiny  
při ZŠ Zubří

Dne 25. 2. 2011 proběhl maškarní karneval dětí ze škol-
ní družiny při ZŠ Zubří.

Děti se na tento slavnostní den připravovaly ve všech 
odděleních celý týden pod dohledem svých vychovatelek.

Děti kreslily, malovaly a zdobily si své masky a kos-
týmy.

Maškarní karneval byl zahájen přehlídkou masek a kos-
týmů. Po promenádě za hudebního doprovodu jsme dětem 
připravily překvapení v podobě soutěživých her. 

Děti soutěžily v hodu na cíl, ve skákání v pytli, ve zdo-
lávání překážek s lžicí, na které byl míček, v chůzi na chů-
dách a v mnoha dalších disciplínách, za které byly oceně-
ny sladkou odměnou a hlavně potleskem svých kamarádů.

Největší radost děti projevily ve volné disciplíně a zá-
bavě, děvčata dokonce vyzvala své kamarády k tanci. 

Na závěr děti vyhodnotily nejoriginálnější kostým vel-
kým potleskem a společnou písní jsme ukončili maškarní 
karneval.

kolektiv vychovatelek při ZŠ Zubří, I. stupeň   

Lyžařský výcvik žáků 5. a 7. tříd naší školy
Od 7. do 11. února  se konal na Horní Bečvě v lyžař-

ském areálu Sachova studánka lyžařský výcvik 5. a 7. 
tříd ZŠ Zubří. Výcviku se zúčastnilo 61 žáků tříd: 5.A, B 
a 7.B. První den výcviku byli žáci rozděleni do 4 družstev 
podle výkonnosti a hned v pondělí si každé družstvo vy-
myslelo pro sebe také název. Družstvo pod vedením p. uč. 
M. Šíry mělo výmluvný název „Šírovci“, družstvo p. uč. 
S. Palátové lyžovalo celý týden jako „Palačinky“, celé 
družstvo p. uč. G. Cábové bylo „Ledově ostří“ a p. uč. 
P. Ondřejová každé ráno vyvedla na svah družstvo „Tuč-
ňáků“. Všichni žáci se na tento týden proměnili ve zdatné 
lyžaře a  celý týden pilně trénovali a zdokonalovali se 
v lyžařském umění. Poslední páteční den všechny čekal  
„Velký závod ve slalomu“. I když nám počasí nepřálo 
a trošku nám zapršelo, nikomu to neubralo vůli závodit 
a projet brankami. Cílovou brankou projeli všichni žáci 
kursu, a proto si zasluhují velkou pochvalu. Nejlepší sla-
lomáři byli ihned za potlesku na místě  oceněni diplomy 
a sladkými prémiemi. Nechyběla ani odměna - svezení 
se na sněžném skútru s vlekařem - pro 2 lyžařky, které 
v pondělí stály poprvé na lyžích, svahu a lyží se nezalekly 
a svou vůlí zdolaly i slalomové branky. 

Fotografie z lyžařského výcviku naleznete na stránkách 
školy www.zszubri.cz. 
Vyhodnocení slalomu:

Kategorie 5. tříd:
1. místo: Tomáš Vlk (V.A) Tereza Kamencová (V.B)
2. místo: Honza Petřvalský (V.A)  Eliška Konvičná (V.A)  
3. místo: Jirka Bondyuk (V.A) Michaela Juříčková (V.A) 
Kategorie 7. tříd:
1. místo: Táňa Jurčíčková (VII.B) Giordano Haas (VII.B)
2. místo: Sára Vančurová (VII.B) Petr Švec (VII.B)
3. místo: Lucka Pernicová (VII.B) Standa Ondřej (VII.B)
  Mgr. Gabriela Cábová za celý tým lyžařských 

instruktorů

Rozloučení se starou školkou
Jak lépe se rozloučit se starou školkou než tím, že 

děti předvedou pro své rodiče, prarodiče a sourozence to 
všechno, co se v této školce naučily. Spolu s námi uči-
telkami přichystaly pro své milé krásnou besídku s velmi 
bohatým programem. Za doprovodu klavíru, harmoniky 
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a flétny zazpívaly oblíbené písničky a zarecitovaly bás-
ničky. Společně ukázaly, že jsou nejen velmi šikovné, 
ale také že jsou spolu všichni kamarádi. Nejen blízkým, 
ale i bývalé paní ředitelce, která nás poctila svou návště-
vou, se vystoupení dětí velice líbilo. Také za to děti byly 
po právu odměněny velkým potleskem.

Po velmi náročném výkonu vyhládlo nejen dětem. Spo-
lečně s rodiči na ně čekalo pohoštění v podobě dobrot, 
které doma sami připravili - napečené koláče, muffiny, 
bábovky, chlebíčky. A za to rodičům velice děkujeme. 

Jak už to tak bývá, aby to bylo to pravé a velkolepé 
rozloučení, chtěli jsme využít každé minuty, kterou jsme 
ještě ve školce mohli strávit. Proto jsme se rozhodli, že 
s dětmi ve školce přespíme. Děti samy ohromily a pře-
kvapily rodiče tím, že ve školce na noc opravdu zůstaly. 
Nejen děti předškolního věku, ale také děti úplně nejmen-
ší, které např. nikdy ještě mimo domov nespaly. Samotní 
rodiče celou noc očekávali, že zazvoní telefon a budou 
muset pro své dítě přijít. To se ale nestalo. Děti byly na-
prosto báječné a poslední noc ve školce a mimo domov si 
užívaly plnými doušky. Bezpochyby je to pro nás velkou 
odměnou, že s námi děti zůstaly. Lze tedy říct, že jsou to 
pro nás malí hrdinové, kteří se nebáli zůstat přes noc bez 
svých rodičů.

Po probuzení na děti čekalo velké překvapení, které mu-
sely samy objevit - zdi ve školce byly pomalované obráz-
ky a vzkazy, které jim tu rodiče nechali. Děti nemeškaly, 
vzaly křídy, pastelky, voskovky a nenechaly jedinou zeď 
bílou. Vůbec se jim ze školky nechtělo a nastávalo dlouhé 
loučení. Samotní rodiče měli co dělat, aby ze školky děti 
odvedli. Ale pak už jsme se naposled ohlédli, naposled 
cítili vůni staré školky a naposled za námi zaklaply dveře.

Naše krásná školička
Z důvodu rekonstrukce naší mateřské školy Duha 

na Starém Zubří musel náš kolektiv a zejména paní ředi-
telka Janošková během velmi krátké doby řešit problémy, 
které nastanou s vyklízením, stěhováním a hlavně umístě-
ním našich dětí do náhradních prostor. 

Mysleli jsme, že žijeme v městečku, kde by snad každý 
řekl, že nebude problém nalézt náhradní prostory. Bo-
hužel, opak byl pravdou. V úzké spolupráci s městským 
úřadem zastoupeným panem starostou Randusem se jen 
velmi těžko hledalo zázemí, které by odpovídalo jak bez-

pečnostním, ale především hygienickým normám. Jedním 
z řešení se ukázal prostor malého sálu v Klubu Zubří. 
Podmínky zde však nebyly ideální, jelikož z hygienic-
kých důvodů by se obědy musely dovážet z MŠ Sídliště. 

Při projednávání naší nelehké situace nám pomocnou 
ruku nabídla ředitelka MŠ Sídliště, paní Hana Kučerko-
vá. Ta nám byla ochotna poskytnout nejen stravování, ale 
i útočiště v jedné třídě, kterou by nám uvolnila pro naše 
starozuberské děti. Sama se tak ovšem dostala do pozi-
ce, kdy bylo třeba vysvětlit tuto mimořádnou situaci ne-
jen paním učitelkám, kterým by takto přibylo do třídy 6 
dětí, ale hlavně rodičům dětí, jejichž třída se takto měla 
uvolnit. Proto byla svolána schůzka, které se zúčastnili 
rodiče a zástupci obou mateřských škol a pan starosta Jiří 
Randus. Setkání však mělo od začátku nepříjemnou a po-
někud nepřátelskou atmosféru, která i po dvou hodinách 
jednání nepřinesla konečné rozhodnutí, kam s dětmi ze 
Starého Zubří.

To padlo až druhý den na Městském úřadě, kde za pří-
tomnosti ředitelek obou mateřských škol, starosty města, 
právničky a zároveň místostarostky, Mgr. Dobšové, bylo 
rozhodnuto, že i přes nesouhlas některých rodičů MŠ Síd-
liště mohou děti z MŠ Duha docházet na sídliště.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní ředitelce 
Haně Kučerkové, učitelkám, všem nepedagogickým pra-
covníkům a také některým rodičům na sídlišti za to, že po-
chopili, že v Zubří jsou jen jedny děti, ať už žijí na Starém 
nebo novém Zubří. Proto doufáme, že jim jejich ochotu 
budeme moci v budoucnosti oplatit.

Rovněž bychom chtěli poděkovat i rodičům dětí MŠ 
Duha na Starém Zubří, kteří nám pomáhali při vyklízení 
a stěhování a byli ochotni si své děti ponechat doma až 
do znovuotevření naší školky. 

Velký podíl na hladkém průběhu vystěhování MŠ měla 
i parta našich „zlatých“ hochů, takzvané „Rychlé roty“, 
pracující pro naše město. Zaslouží si od nás velké uznání 
a poděkování za skvělou spolupráci, ochotu a bezvadně 
odvedenou práci, která nám, slabým ženám, ušetřila mno-
ho námahy. Ještě jednou všem velký dík a na shledanou 
v září, v naší nové, krásné školičce.

kolektiv MŠ Duha, Staré Zubří

LYŽuJEME SE SLuNÍČKEM
Již tradičně se děti z MŠ Sídliště zúčastnily od 7. 2. 

do 11. 2. lyžařského kurzu na Bílé, který organizuje lyžař-
ská škola SUN Ski & Board School. Každé ráno pro malé 
lyžaře přijel autobus, který děti dovezl až před lyžařský 
areál, kde byla pro děti připravena výuka za pomoci mi-
lých a kvalifikovaných instruktorů. Děti byly rozděleny 
do skupin dle dovedností. Každá skupina měla svůj název 
a pokřik. Skupina Tučňáků a Borců již samostatně zvláda-
la jízdu na kotvě, a proto již na třetí den jezdili na veřejné 
sjezdovce.  Rakeťáci si během týdne osvojili  základní  
lyžařské dovednosti v dětském lyžařském parku. Zde vy-
užívali pojízdný koberec, lanový vlek a kolotoč na sněhu. 
V průběhu výuky se děti posilňovaly dobrou svačinkou, 
kterou jim připravovala naše hodná paní kuchařka Jar-
ka. Děti si také užily hodně legrace při hrách na sněhu 
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a na trampolíně. Týden utekl  jako voda a v pátek se 
uskutečnily závody. Rodiče přijeli fandit, což byla vel-
ká podpora pro děti. Ze skupiny Tučňáků se umístil na 2. 
místě Hynek Lajšner a ze skupiny Rakeťáků  se umístil 
na 3. místě Benjamin Klich. Všechny děti  si za svou píli 
a snahu zasloužily medaili, diplom a sladkou odměnu. 
Našim malým lyžařům přeji hodně lyžařských úspěchů 
a co nejméně pádů. 

Dukátová Irena
MŠ Sídliště

Návštěva knihovny

Děti mají knihy rády,
však jsou pro ně kamarády.
Knihovnu jsme navštívili,
s knížkami se potěšili.

Však je jich tu na tisíce 
a paní Lenka, knihovnice,
vše nám o nich vyprávěla, 
i pohoštění připravila.

Patří jí od dětí poděkování
a těšíme se na další setkání.

  
MŠ Sídliště „Světošlápci“

Zpěváček 2011
Dne 12. 3. 2011 se v aule Střední zemědělské a přírodo-

vědné škole  v Rožnově pod Radhoštěm konal 12. ročník ce-
lostátní soutěže ve zpěvu lidových písní ,,Zpěváček 2011“. 

Tuto soutěž pravidelně pořádá Folklórní sdružení ČR, 
Valašské folklórní sdružení a Středisko volného času 
v Rožnově pod Radhoštěm. 

Byla sobota, po zimě nastalo příjemné teplo a naši 
malí i větší zpěváčci vstávali do soutěžního dne. Příprava 
na ,,Zpěváčka“ není vůbec  jednoduchá, už jenom samotný 
výběr písně je hodně důležitý. Soutěžící musí jednu píseň 
zazpívat s doprovodem a druhou bez hudebního doprovo-
du.  Sraz jsme si dali před ,,Zemědělkou“, vylosovali si 
pořadová čísla a po důkladném rozezpívání usedli do hle-
diště a čekali na svůj vstup. Všem dětem se výkony poved-
ly a jedním z důvodů byl i jejich poctivý přístup k práci. 

Letošního zpěváčka se účastnily tyto děti: Karolínka 
Holčáková, Helenka Adámková, Deniska Dukátová, Na-
tálka Ondřejová a Jan Dvořák. 

A jak jsme dopadli? 
I přes veliký počet soutěžících jsme dosáhli úspěchu!  
V mladší kategorii se na třetím místě umístila Natálka 

Ondřejová a v kategorii starších dětí obsadil čtvrté místo 
Honza Dvořák.

Všem dětem bych chtěla poděkovat za skvělou repre-
zentaci souboru Beskyd a popřát jim, aby si zpívali s ta-
kovou chutí i nadále. 

Dále bych chtěla poděkovat rodičům, kteří je podporují 
v jejich zpívání. 

Za Beskyďáčky                                                                                                                                         
 Zuzka Ondřejová

Končinová zábava
Dne 5. 3. 2011 v Kulturním domě na Starém Zubří 

pořádala místní skupina ČČK tradiční „Končinovou zá-
bavu“ s programem. Po 19. hod. se začal sál naplňovat 
a k dobré pohodě přispěla hudba Duo Andy. Všichni, co 
přišli, si mohli pochutnat na guláši, domácích koblihách 
či si dát chlebíček. Po 22. hod. se už všichni těšili na sli-
bovaný program. Vystoupení nazvané „Staré Zubří hledá 
talent“ moderoval Leoš Bereš. Na hodnocení všech čísel 
dohlížela tříčlenná porota, která vtipně hodnotila vystou-
pení. Přítomní se tak mohli podívat na taneční, pěvecké 
a jiné talenty. Po programu následovala bohatá tombo-
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Zprávy ze sportu

Ocenění RS ČSTV Vsetín
RS ČSTV Vsetín jako již tradičně vyhlásilo nejúspěš-

nější sportovce, sportovní kolektivy a trenéry okresu 
Vsetín za rok 2010. Tentokrát v osmi kategoriích bylo 
vyhodnoceno celkem devatenáct osobností, z toho ve čty-
řech kategoriích uspěli i zuberští sportovci. V kategorii 
nejlepších kolektivů se na nejvyšších příčkách umístily 
moderní gymnastky z TJ Gumárny Zubří,  muži z HC Gu-
márny Zubří, v jednotlivcích byl oceněn Miroslav Jurka 
z HC Zubří a Jiří Mika v kategorii trenér dospělých. 

Všem za tato ocenění gratulujeme.
Eva Gazdíková

la, za kterou patří dík jak sponzorům, členům ČČK, tak 
i anonymním dárcům. Hudba hrála až do ranních hodin, 
takže z parketu se málokomu chtělo domů. 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří si našli čas 
a přišli se za námi pobavit.

ČČK Staré Zubří

Z házené Old boys Lesana Zubří 2011
15. 1. 2011 turnaj v Hranicích n. M.  

/4 účastníci - 3.místo/.
Výsledky:   LZ - FM               8 : 12
                    LZ - Hranice       6 : 6
                    LZ - Hlohovec    10 : 8
M. Malina /LZ/ - vyhlášen nejlepším brankářem turnaje.
I. Hrachovec /LZ/ - vyhlášen nejsympatičtějším hráčem turnaje.

29. 1. 2011 turnaj v Rožnově p.R. 
/6 účastníků  - 3.místo/.

Výsledky ve skupině:   LZ - FM            15 : 14
                                      LZ - Martin         7 : 12
O 3. místo                     LZ - Stupava      16 : 10
M. Malina /LZ/ - vyhlášen nejlepším brankářem turnaje.

26. 2. 2011 turnaj v Nitře  
/9 účastníků - 2.místo/.

Výsledky ve skupině:   LZ - Stupava  12 : 11
 LZ - Vajnory      11 : 5
Finálová skupina 1 - 3  LZ-Hlohovec    8 : 11
 LZ-Kolárovo    11 : 10
M.Malina /LZ/ - vyhlášen nejlepším brankářem turnaje.
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Zprávy z kultury

Zuberským gymnastkám začala  
jarní závodní sezóna

V neděli 6. března 2011 začala moderním gymnastkám 
z oddílu TJ Gumárny Zubří opět jarní závodní sezóna. 
V Břeclavi proběhl první z pěti pohárových závodů ESG 
Cup I., kterého se zúčastnila 2 závodní zuberská družstva, 
a to kategorie 10 – 12 let a 12 – 14 let.

První závod sezóny byl plný nervozity, trémy a oče-
kávání, jak nové nacvičené sestavy obstojí v konkurenci 
ostatních družstev.

Děvčata 10 – 12 
let ve složení Adéla 
Lojkásková, Barbo-
ra Cábová, Sabina 
Jurajdová, Sára 
Bambuchová, Pav-
la Pšenicová, Ester 
Konkoľová a Lenka 
Fryšová, které na-
cvičila svou společ-
nou skladbu na hud-
bu z filmu „Byl jednou jeden polda“, se v konkurenci 7 
družstev neztratila a obsadila pěkné 4. místo. Družstvo star-
ších děvčat Tereza Hrachovcová, Dominika Chudáčková, 
Daniela Martinková, Sabina Holišová, Valentina Havlová, 
Karolína Davidová 
a Klára Chlápko-
vá svou skladbou 
na hudbu z filmu 
„Stmívání“ obsadilo 
2. příčku a z Břecla-
vi si dovezlo stříbr-
né medaile. Oběma 
družstvům blaho-
přejeme za pěknou 
reprezentaci.

Příští závod ESG 
Cup II. se koná 27. 
března ve Vyškově, 
kde proběhne záro-
veň oblastní přebor 
v estetické skupinové gymnastice. Tohoto závodu se zú-
častní nejen děvčata kategorie 10 – 12 let, 12 – 14 let, ale 
také  nejmladší družstvo 8 let a ml.

Za oddíl moderní gymnastiky 
TJ Gumárny Zubří Mgr. Gabriela Cábová 

OČIMA VALAŠSKÝCH MALÍŘŮ II.
Město Zubří 

a Muzejní rada  
otevře letošní vý- 
stavní činnost 
výstavou obrazů 
pod názvem Oči-
ma valašských 
malířů II., která 
navazuje na vel-
mi úspěšnou vý- 
stavu děl valašských umělců, která proběhla v březnu 
a dubnu loňského roku. Díla zapůjčená ze soukromé 
sbírky představí 49 obrazů od 25 autorů, například Jana 
Hrnčárka, Antonína Kaderky, Marie Parmové – Knězko-
vé, Antonína Strnadela, Jany Ulrichové, Libuše Žilinské, 
Olgy Friedrichové - Steinzové a mnoha dalších. Zastou-
peny budou jak oleje, tak pastely, dřevoryty, akvarely, 
kresby uhlem, ale také litografie či kresby tuší.

Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 
28. dubna v 16.00 hodin v Muzeu na Petrohradě v Zub-
ří. Otevřena bude mimo pondělí denně od 9.00 do 11.30 
a od 14.00 do 17.00 hodin, a to do neděle 29. května 2011.

 
ZH-OK

ModelKlub Zubří pořádá ve dnech  
5. 5 – 8. 5. 2011

VÝSTAVU MODELŮ
letadla – lodě – auta – vrtulníky

ve velkém sále Klubu Zubří
v provozu autodráha pro RC modely 1:24 a 1:28

V sobotu 7. 5.
 celodenní MODELÁŘSKÁ BURZA 

mezinárodní soutěž RC automobilů

Plán turistických akcí  -  duben  2011 
i pro příznivce turistiky

So.  2. dubna 
• Zubří  -  Val. Meziříčí  -  Hranice, město  -  Týn n/B -  Helfš-
týn  -  Lipník n/B, 17 km
vlak:  Zubří nádr.     6.45  -  Val. Meziříčí, 
vlak.  Val. Meziříčí   7.00  -  Hranice, město.

So.  9. dubna
• Zubří  -  Krhová  -  Helštýn  -  Jehličná  -  Trojačka  -  Huš-
týn  -  Zubří, 15 km
vlak:  Zubří nádr.   8.51  -  Krhová.

Stř. 13. dubna
• Zubří  -  Rožnov p/R  -  Pustevny  -  Martiňák  -  Valaška,  
Horní Bečva, 16 km
vlak:  Zubří nádr.    7.28  -  Rožnov p/R, 
aut:   Rožnov p/R   8.15  -  Pustevny .

So. 30. dubna
• AuTOTuRISTIKA  -  francova Lhota  -  rozhledna Čubův 
kopec, Javorníky, nebo  Lačnov  -  krokusy,
odjezd  z  parkoviště  u  TESCA  v  Zubří  v  7.00.
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OSEVA PRO, s.r.o., 
Výzkumná stanice travinářská

Zubří, Hamerská 698
	 	 zahajuje	23.	3.	2011	prodej
	 	 Po	–	Pá		 8.	00	–	16.00	hod
	 	 mobil	 739	321	334					
		 	 (p.	Smočková)

nabízí k prodeji sazenice 
 balkonových	rostlin	(pelargonie,	surfinie,		 	
	 fuchsie,	bacopa	…)
 přísady	zeleniny	(salát,	kedluben,	celer,		 	
	 rajčata,	paprika…)
 a	bylinek	(bazalka,	máta,	šalvěj,	oregano,	
	 rozmarýn...)
 jahody	dále	nabízí
 travní	směsi	(parková,	hřišťová,	luční)
 netkanou	textilii	(bílá,	černá) 
 zahradnický	substrát,	rašelina
 hnojiva
 a	jiné

placená inzerceplacená inzerce

Kino Klub Zubří
Středa 13. dubna v 17.30 hod.
fIMfÁRuM
 - do třetice všeho dobrého 
Závěrečná část loutkových adaptací pohádek Jana We-
richa „O kloboučku s pérkem sojčím aneb Král měl tři 
syny,  Jak na Šumavě obři vyhynuli, Rozum a štěstí.“                               
Vedle Jana Wericha tentokrát uslyšíte např. Otu Jiráka, 
J. Macháčka, M. Krobota, R. Říčaře nebo M. Vladyku.
Mládeži přístupný, délka filmu: 75 min.
Vstupné 60 Kč. 

středa 20. dubna v 18.30 hodin.
HEZKÉ VSTÁVÁNÍ
 K vysněné práci dostala dvě noční můry! Mladá, krásná, 
ambiciózní právě získala vysněnou práci televizní pro-
dukční. Přesto se její život řítí do pekel...  
Režie: Roger Michell                   
Hrají: R. McAdams, H. ford, d. Keaton, P. Wilson                        
Žánr: komedie drama, přístupný od 12 let.
Film je s titulky.                     
Vstupné 60 Kč.         

Úterý 26. dubna v 9.30 hodin.
Kino pro nejmenší
KAMARÁdI Z TELEVIZE
Pásmo pohádek pro nejmenší diváčky.
Délka filmu 66 min.
Vstupné 12 Kč

Prodám brojlerové králíky chovné  
i na dokrmení. Samice i samce.

Informace na tel. 737 974 750
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rada se nemusí ztotožňovat s názory pisatelů příspěvků • příspěvek doručit na Odbor kultury MÚ Zubří (Klub Zubří) • uzávěrka 12. každého měsíce.
Počítačová sazba a tisk GRAFIA NOVA s.r.o., Lesní 2331, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm • náklad 950 výtisků • cena 5,- Kč

Vážení občané, 
 

dne 1.2.2011 byla ve Vašem městě otevřena kancelář obchodního zastoupení 
ČSOB Pojišťovny. Rádi poskytneme své služby nejširší občanské veřejnosti, podnikatelům 
i firmám. Připravíme odpovídající řešení v oblasti životního a neživotního pojištění           
a dalších finančních služeb. 
 
 SJEDNÁVÁME: 
 
ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 

• investiční životní pojištění pro celou rodinu 
• pojištění dětí a rodičů 
• kapitálové a úrazové pojištění 

 
POJIŠTĚNÍ VOZIDEL MOBILITY 

• pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
• havarijní pojištění 
• doplňková pojištění – odcizení, okenních skel, přepravovaných osob, zavazadel, 

nákladů na půjčovné náhradního vozidla, nadstandardních asistenčních služeb 
 
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ 

• pojištění nemovitostí a domácností 
• pojištění odpovědnosti za škodu   
• možnost připojištění zahradní architektury, skel 

 
POJIŠTĚNÍ PRO PODNIKATELE A ORGANIZACE 

• živelní pojištění budov, staveb, strojů, zařízení a zásob 
• pojištění proti krádeži vloupáním, loupežnému přepadení 
• pojištění vozidel 
• pojištění přepravovaného zboží 
• pojištění strojů a elektronických zařízení 
• pojištění odpovědnosti za škodu 
• stavebně montážní pojištění 
• a další… 

 
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ 

 
  

Adresa kanceláře: 
 

                              Hlavní 823 
                              756 54 Zubří 
                              tel.:    571613125 
                              mobil: 777646780 

 
Pracovní doba: 

 
Po  8.00–12.30,  13.30- 17.00 
Út  8.00–12.30,  13.30- 17.00 
St  8.00–12.30,  13.30- 17.00 
Čt  8.00–12.30,  13.30- 17.00 
Pá  8.00–12.30,  13.30- 15.00 

  
Těšíme se na Vaši návštěvu, máme pro Vás připraveny praktické reklamní dárky. 

placená inzerce


