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Partnerství Zubří - Palárikovo
V pátek dne 8. 4. 2011 se uskutečnilo v Zubří setkání zá-

stupců města Zubří a obce Palárikovo. 
Delegace z Palárikova včele se starostou panem RSDr. 

Bernardem Rošteckým byla přijata na MěÚ v Zubří panem 
starostou Jiřím Randusem, místostarostkou Mgr. Alenou 
Dobšovou a tajemníkem Bc. Tomášem Jochcem. Z Palári-
kova spolu se starostou přicestovali dále zástupce starosty 
Ing. Vít Drgon a poslanci obecního zastupitelstva Paed-
Dr. Miroslava Tóthová a pan Jaroslav Bujaček.

V rámci přátelského posezení jak na MěÚ, tak následně 
i v průběhu společného oběda byly diskutovány i aktuální 
otázky veřejné správy a samosprávy, byly vzájemně sdě-
lovány zkušenosti z oblasti veřejných financí a rozpočtů, 

chystaných a probíhajících investičních akcí a další  
aktuální informace z činnosti úřadů i volených orgánů (rady 
a zastupitelstva). 

Součástí návštěvy byla také společná prohlídka města 
Zubří včetně návštěvy sportovního areálu u ZŠ Zubří a spor-
tovní víceúčelové haly Zubří. 

Byly dohodnuty také termíny pro nejbližší aktivity v rámci 
partnerské spolupráce - plánované návštěvy spolků a zájmo-
vých organizací, byly zmíněny i nové možnosti a oblasti pro 
další spolupráci.Setkání s „Palárikovci“ byla vždycky přátel-
ská, upřímná a přínosná, proto tomu bylo tak i nyní, a jistě 
v to můžeme doufat i do budoucna!

Mgr. Alena Dobšová, místostarostka

V tomto vydání se dále dočtete: 
transformace pobytových sociálních služeb  str. 6
výstavní depozitář nabízí prohlídku  str. 13
Zuberští střelci opět úspěšní  str. 16
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narození
Tobiáš Bechný
Michal Bílek
Daniel Klimo
David Macháček
Lukáš Nohavica
Ondřej Petružela
Klaudie Šochová
Ondřej Vodárek
 

Jubilanti
Marie Fluksová
Marta Divínová
Františka Tovaryšová
Zdenka Opálková
Josef Zeman
Jarmila Stančíková
Adolf Fabian
Jiřinka Mičkalová
Božena Tovaryšová
Jaroslav Krupa
Anna Špůrková

Úmrtí
Vladimír Stančík

vzpomínáme

Tvůj život byla starost a práce, pro vše dobré měl jsi 
cit. Dobré srdce utichlo a přece nezemřelo, v paměti 
bude stále žít. 

Dne 9. května 2011 vzpomeneme 3. smutné výročí 
úmrtí manžela, tatínka, tchána a dědečka,   

pana Josefa Jurky. 
Kdo jste znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Za vzpomínku děkují rodiče, manželka a děti s rodinami. 

Utichlo srdce, zůstal jen žal,  
kdo Tě měl rád, vzpomíná dál.

Dne 13. 4. 2011 jsme vzpomněli 20. 
smutné výročí, kdy nás navždy opustil 
náš drahý manžel, tatínek a bratr, 

pan ladislav Pavelka.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Jarmila s dětmi 

a sestry s rodinami. Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.

Prázdný je domov, smutno je v něm, 
scházíš nám, tatínku, scházíš nám všem.

Dne 9. 4. 2011 uplynul rok, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný tatínek, 
bratr a dědeček  

pan František koleček.
S láskou a úctou vzpomínají dcera s rodinou, syn 

s rodinou a ostatní příbuzní.

Odešel jsi cestou, kterou jde každý 
sám, jen vzpomínky zůstaly nám.

Dne 18. dubna 2011 jsme vzpomněli 
2. výročí, kdy nás opustil manžel, tatí-
nek, dědeček, syn, bratr, švagr, strýc, 

pan Josef Maléř. 
S láskou vzpomínají manželka, syn s rodinou, dcera 

s rodinou, rodiče, sestry a ostatní rodina. 

Roky plynou jak tiché řeky proud, jen 
bolest trvá a nedá zapomenout. Až jed-
nou naplní se čas, my všichni sejdeme 
se zas.

Dne 16. dubna 2011 jsme vzpomněli 
12. smutné výročí úmrtí 

pana václava ulrycha.  
S láskou vzpomínají syn Václav, dcery Ludmila, 

Marie a Anna s rodinami. 

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí,
navždy tě budeme v srdci mít.
Dne 18. května uplyne 15 let 

od úmrtí našeho drahého manžela, 
tatínka, dědečka a pradědečka, , 

pana Josefa ondřeje.

Dne 1. dubna 2011 jsme vzpomněli 
20. výročí úmrtí  

pana bohuslava volného. 
S láskou vzpomíná manželka a syn  

s rodinou.

Umlkla ústa, oči se zavřely, srdce Tvé přestalo bít.
Vzpomínky na Tebe zůstaly a stále v nás budou žít. 
Kytičku květů jen na hrob dnes můžeme dát a tiše 

vzpomínat. 
Dne 9. dubna 2011 jsme vzpomněli 

5. výročí, kdy nás opustila navždy naše 
milovaná manželka, maminka, babička 
a prababička,  

paní anna Hrstková.  
S láskou vzpomíná manžel a syn Jan s rodinou. 

Roky utíkají, ale vzpomínky zůstávají.
Dne 2. 4. 2011 by se dožil 100 

let náš tatínek, dědeček,
 pan Jan Pavelka. 

Dne 8. 5. 2011 si připomeneme 
nedožité 96. narozeniny naší 
maminky, babičky,

paní Žofie Pavelkové. 
S láskou vzpomínají děti, vnoučata a ostatní příbuzní.
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noví vedoucí zaměstnanci  
na MěÚ Zubří

na základě výsledků výběrových řízení podle zákona 
č. 312/2002Sb., o úřednících územních samosprávných 
celků a o změně některých zákonů, v platném znění, 
a dále v souladu se zákonem č. 262/2006Sb., zákoník prá-
ce, v platném znění, a zákonem č.128/2000Sb., o obcích, 
v platném znění, byli vybráni a jmenováni do funkcí ve-
doucích úředníků dva noví zaměstnanci města Zubří, a to 
bc. tomáš Jochec - do funkce tajemníka MěÚ Zubří, 
a ing. Milan Palacký - do funkce vedoucího ekono-
mického odboru MěÚ Zubří.

Vedoucí Ekonomického odboru pan Ing. Milan Palacký 
z Rožnova pod Radhoštěm byl vybrán na základě výběro-
vého řízení vyhlášeného dne 16. 11. 2010 poté, co skončil 
pracovní poměr paní Ing. Jaroslavy Kretkové. Na návrh ta-
jemníka pak Rada města Zubří na své 5. schůzi dne 24. 01. 
2011 usnesením RM 5/94 jmenovala pana ing. Palackého 
do funkce vedoucího Ekonomického odboru Městského 
úřadu v Zubří s účinností od 01. 03. 2011. Pana ing. Palac-
kého mnozí z občanů Zubří budou znát z jeho předchozího 
působiště - Finančního úřadu v Rožnově pod Radhoštěm.

Nový tajemník MěÚ Zubří pan Bc. Tomáš Jochec z Ka-
rolinky byl vybrán na základě výběrového řízení vyhláše-
ného dne 10. 02. 2011 poté, co se vzdal funkce dosavadní 
tajemník Ing. Petr Pleva. Na základě souhlasu ředitele 
Krajského úřadu Zlínského kraje ing. Vladimíra Kutého, 
uděleného dne 22. 3. 2011, jmenoval starosta města Zubří 
pan Jiří Randus pana Bc. Tomáše Jochce do funkce tajem-
níka Městského úřadu v Zubří s účinností od 01. 04. 2011. 
Pan Bc. Tomáš Jochec před jmenováním na MěÚ Zubří 
vykonával funkci tajemníka MěÚ v Karolince.

Stávající kompletní obsazení MěÚ Zubří je uvedeno 
na internetových stránkách města Zubří http://www.
mesto-zubri.cz/cs/kontakty (v sekci „občan na úřadě“ - 
kontakty).

Mgr. Alena Dobšová, místostarostka

Z usnesení 9. schůze rady města Zubří
konané dne 21. 03.2011

rM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Zubří na rok 2011 s  jednotlivými sub-
jekty za podmínek dle důvodové zprávy po úpravě.

rM schvaluje Smlouvu o spolufinancování - poskyt-
nutí příspěvku na inženýrské sítě v lokalitě Nad Fojstvím 
pro stavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 3973/152 
v k. ú. Zubří s panem Pavlem Pernicou, Rožnov pod Rad-
hoštěm, 5. května 1548, PSČ 756 61.

rM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o ná-
jmu služebního bytu, Sídliště 6. května 1109, Zubří, s pa-
nem Jiřím Poláškem, Zubří, Sídliště 6. května 1109, PSČ 
756 54, kterým se prodlužuje doba nájmu do 31. 03. 2014.

rM bere na vědomí odstoupení pana Milana Zemana, 
Zemánky 1170, PSČ 756 54 Zubří, z funkce člena Správní 
rady Hala Zubří, o. p. s., ke dni 03. 03. 2011.

rM jmenuje pana Ladislava Brokeše, Na Hůrce 769, 
Zubří PSČ 756 54, členem Komise rozvoje města.

Z usnesení z 10. schůze rady města Zubří
konané dne 04. 04. 2011

rM schvaluje smlouvu o dílo na vypracování archi-
tektonické studie pro akci  „Rekonstrukce Dinner“ - 
bytové jednotky s Architektonická kancelář – Ing. Svatava 
Fišarová, Valašské Meziříčí, Havlíčkova 484, PSČ 757 01.

rM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 9, 
Hlavní 824, Zubří, s panem Zdeňkem Křenkem, Sídliště 
6. května 1075, PSČ 756 54, na dobu určitou od 01. 06. 
2011 do 31. 12. 2011.

rM souhlasí s podnájmem části nebytových prostor 
Domu služeb, Zubří, Hlavní 79, PSČ 756 54, pronajatých 
paní Barboře Bolckové, Zubří, Bořkova 1152.

rM akceptuje žádost paní Hany Debnárové, Zubří, 
Sídliště 6. května 1062, PSČ 756 54, o uvolnění z Re-
dakční rady Zuberských novin a odvolává ji z funkce 
členky a předsedkyně Redakční rady Zuberských novin.

rM jmenuje paní Elišku Divínovou, Zubří, ThDr. Me-
toděje Mičoly 56, PSČ 756 54, členkou a předsedkyní 
Redakční rady Zuberských novin.

rM jmenuje členem správní rady Haly Zubří, o. p. s., 
pana Petra Cába, Zubří, Pod Javorníkem 591, na funkční 
období od 4. 4. 2011 do 3. 4. 2014.

rM souhlasí s úhradou členského příspěvku ve výši 
1.000,- Kč ve Sdružení tajemníků městských a obecních 
úřadů ČR, o. s., z rozpočtu města. 

Z usnesení 5. zasedání Zastupitelstva města 
Zubří konaného dne 07. 04. 2011

ZM pověřuje kontrolní výbor prověřením výběru 
nového dodavatele tisku Zuberských novin.

ZM schvaluje koupi spoluvlastnického podílu 
ve výši 11/1800 k pozemkům p. č. 3574/12, orná půda, 
a p. č. 3575/3, ostatní plocha, vše v k. ú. Zubří, od Čes-
ká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Praha 2 – Nové Město, Rašínovo nábřeží 
390/42, PSČ 128 00.

ZM schvaluje smlouvu o budoucí darovací smlouvě 
o bezúplatném předání a převzetí stavebních objektů 
a přeložek inženýrských sítí a pozemků stavby „Silnice 
I/35 Zubří, křižovatka se silnicí III/01877“ s Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, Praha 4, Na Pankráci 546/56, PSČ 
145 05. 

ZM schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí dotace 
z Programu rozvoje venkova ČR na projekt „Vybavení 
nových prostor MŠ DUHA Zubří“ se Státní zeměděl-
ský intervenční fond, Praha 1, Ve Smečkách 33, PSČ 
110 00.

ZM podle schváleného rozpočtu města Zubří (ZM 
4/04 ze dne 24. 2. 2011) schvaluje uzavření smlouvy 

MÚ Zubří informuje



ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz 4

04 2011

o dotaci - o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu 
města Zubří s:
a)  Valašský soubor písní a tanců Beskyd ve výši 
  60.000,- Kč
b)  Římskokatolická farnost Zubří ve výši  120.000,- Kč
c)  Hala Zubří, o.,p.,s., ve výši  900.000,- Kč
d)  HANDBALL CLUB ZUBŘÍ ve výši  850.000,- Kč
e)  Tělovýchovná jednota Gumárny Zubří ve výši   
  250.000,- Kč
f)  Nadační fond Talent házená - šance pro všechny  
ve výši  120.000,- Kč
g)  T. J. Lesana Staré Zubří ve výši  140.000,- Kč
h)  FC ZUBŘÍ ve výši  180.000,- Kč
i)  Pečovatelská služba, o. p. s., ve výši  80.000,- Kč

ZM deleguje na řádnou valnou hromadu společnosti 
Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., která se koná dne 
09. 06. 2011, starostu města pana Jiřího Randuse a jako 
náhradníka místostarostku města Mgr. Alenu Dobšovou.

ZM schvaluje rozpočtové opatření ZM – RO č. 1, kte-
rým se upravují příjmy, výdaje a financování.

roZPočet Města Zubří
schválené poskytnuté dotace v r. 2011  

(v tis. kč) :                                           2 982
§ 3319 Neinvestiční dotace na kulturní činnost 115
 Valašský soubor písní a tanců Beskyd Zubří  60
 Dechová hudba Zubřanka  20
 Římskokatolická farnost Zubří – Schola 15
 Swing Band 20
§ 3326 Pořízení hodnot místního významu 120
§ 3419 Neinvestiční dotace na tělovýchovnou činnost  
  2 440
 Hala Zubří o.p.s 900
 Handball club Zubří  850
 TJ Gumárny Zubří (včetně oddílů)  250
 Nadační fond talent házená 120
 TJ Lesana Zubří 140
 Football club Zubří 180
§ 4329 Sociální pomoc dětem a mládeži 15
§ 4351 Pečovatelská služba 105
 Pečovatelská služba, o.p.s.  80
 Podané ruce, s. d. 20
 Farní charita Rožnov 5
§ 4358 Sociální hospitalizace 50
§ 6409 Ostatní dary a příspěvky neziskovým  
 organizacím 137

investiční výdaje
v rozpočtu města na rok 2011 jsou zahrnuty tyto 
investiční akce v celkové výši                 28 570 tis. kč.
§ 2212 Silnice 800
 MK a chodník Pod Lipůvkou 700

 Výkup pozemků 100
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 300
 Projektová dokumentace  
 - chodník Horní konec 100
 Projektová dokumentace  
 - chodník ul.ThDr.Mičoly 150
 Výkup pozemků 50
§ 2310 Vodovody 100 
 Projektová dokumentace  
 - vodovod Hamerská ul. 100 
§ 2321 Kanalizace 1 518
 Čistá řeka Bečva 1 518
§ 2412 TKR 40
 Přípojky 40
§ 3111 MŠ Duha 11 540
 Rekonstrukce+vybavení prostor 10 890
 Solární panely 650
§ 3113 Základní škola 6 100
 Zateplení ZŠ T.G.Masaryka 5 500
 Solární panely – kuchyň ZŠ nová 600
§3315 Muzeum 300
 Projektová dokumentace 
 - rekonstrukce objektu  300
§ 3392 Klub 700
 Projektová dokumentace 
 - rekonstrukce objektu 400
 Energetický audit 300
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku města 1 650
 Sokolovna – solární panely 1050
 Polyfunkční centrum – vstupy na ovál,
 povrch pod relaxační prvky 600
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže 640
 Dětské hřiště Staré Zubří 600
 Dětské hřiště Sídliště – hrací prvek 40
§ 3612  Bytové hospodářství 1000
 Výměna oken bytový dům čp. 824 1000
§ 3613 Nebytové hospodářství 100
 Studie KD Staré Zubří 100
§ 3632 Pohřebnictví 200
 Projektová dokumentace – rozšíření hřbitova,
 rekonstrukce smuteční síňě  200
§ 3635 Územní plánování 100
 Nový územní plán 100
§ 3636 Územní rozvoj 145
 Projektová dokumentace – Regenerace
 Sídliště 6.května 145
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj 50
 Výkup pozemků 50
§ 3745 Veřejná zeleň 2 957
 Regenerace zeleně v Sídlišti 6.května 457
 Komunální stroj 2 200
 Prameniště Pod Obecníkem 300
§ 5512 Požární ochrana 130
 SDH 2 – zásahové vozidlo vestavba 130
§ 6171 Místní správa 200
 Projektová dokumentace - budova MěÚ 200



ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz 5

04 2011



ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz 6

04 2011

transformační změny v Domově pro osoby 
se zdravotním postižením Zašová

Zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Zašová (DZP Zašová) je v současné době „typickým 
ústavem sociální péče“, jaké vznikaly v první polovině 
let minulého století. Sídlí v bývalém klášteře, kde jsou  
vícelůžkové  pokoje skýtající osobám, které v nich žijí 
minimum soukromí.  Je to odkaz doby dávno minulé, kdy 
bylo žádoucí skrývat osoby se zdravotním postižením 
do velkých objektů s neprostupným oplocením bez ohle-
du na to, jací ti lidé jsou, co si přejí a co potřebují. 

DZP Zašová byla zařazena do procesu transformace 
zejména proto, že dispozičně a kapacitně nevyhovuje 
požadavkům poskytování kvalitní sociální služby. V 19 
pokojích (z nichž  5 je více jak sedmilůžkových) žije cel-
kem 113 klientů, samí muži. Na pokoji nemohou mít ani 
všechny své osobní věci, protože není dostatek místa pro 
skříňky či jiné úložné prostory. Část klientů má uloženo 
své oblečení v jiných místnostech, příp. na chodbách. Ta-
ková situace nemůže být v moderní době běžná a dlouho-
době tolerovaná. 

V DZP Zašová žijí klienti s různou mírou postižení 
a s různou potřebou pomoci  jiné osoby. Kromě klientů 
s vysokou mírou podpory jsou zde také klienti, kteří dlou-
há léta žili ve svých domovech a s podporou rodiny vše 
zvládali – připravit jídlo, osobní hygienu, běžný úklid. Ně-
kteří dokonce chodili do zaměstnání a okolní společnost je 
běžně přijímala. Do domova v Zašové se dostali po úmrtí 
rodičů či blízkých, několik z nich je i z města Zubří.

Veškeré aktivity klientů jsou v DZP Zašová plánované 
a organizované  - podávání jídla, hygiena, denní aktivity, 
doba spánku. Z tohoto důvodu i původně soběstační kli-
enti v ústavu své schopnosti postupně ztrácejí. Prostředí 
zařízení a organizování denních aktivit na ně přímo či 
nepřímo vytváří tlak, aby svůj životní rytmus, potřeby 
a zájmy podřídili chodu zařízení.

Cílem transformace DZP Zašová je tento stav změnit. 
Změnit kvalitu bydlení a především způsob života. Sna-
hou je přemístit klienty do běžného prostředí a podporo-
vat je v normálním způsobu života se stejnými kvalitami 
a rovnými šancemi jako mají jejich vrstevníci, kteří měli 

transformace pobytových sociálních služeb 
- Domova pro osoby se zdravotním  

postižením Zašová (iii.)
Vážení spoluobčané, 
Tak jako v únorovém a březnovém vydání Zuberských 

novin, i nyní přinášíme informace v souvislosti s projek-
tem transformace pobytových sociálních služeb - Domo-
va pro osoby se zdravotním postižení Zašová. 

1) Dne 24. 2. 2011 se konalo v restauraci Pod Lipův-
kou 4. zasedání Zastupitelstva města Zubří, kde zástupci 
Krajského úřadu Zlínského kraje (Mgr. Jana Chovancová) 
a Sociálních služeb Vsetín (Mgr. Jaromír Navrátil) v sou-
ladu se zveřejněným programem zasedání svou osobní 
návštěvou a prezentací přiblížili danou problematiku 
a zodpověděli dotazy - bohužel jen zastupitelů a nikoliv 
z řad veřejnosti a občanů, neboť jejich účast nebyla za-
znamenána. Město (zastupitelé) byli osloveni ve smyslu 
spolupráce, resp. žádosti o zapojení do projektu formou 
vytipování a následně případného úplatného převodu 
vhodných pozemků ve vlastnictví města pro případné 
vybudování 1 - 2 domků pro část klientů z Domova v Za-
šové, které splňují požadavky tzv. chráněného bydlení 
pro max. 24 klientů. Jako možné vhodné pozemky byly 
nakonec odsouhlaseny pozemky v lokalitě Nad Fojstvím 
a Rožnovská, když usnesením ZM 4/05 byl vyhlášen 
záměr na prodej pozemků  p. č. 3973/100, p. č. 3973/101, 
(Nad Fojstvím), a p. č. 502/1 (Rožnovská) vše k.úz. Zubří. 
Tímto krokem byla projevena vůle města, jakožto vlastní-
ka vytipovaných pozemků, zapojit se ve smyslu žádosti 
kraje do projektu transformace. Vyhlášením záměru obec-
ně, tedy nejen v tomto případě, se nejedná o schválení 
nebo rozhodnutí ve věci samé, tedy nejde o rozhodnutí 
o převodu vlastnictví k pozemkům - je dáno najevo sta-
novisko města, je dán prostor nejen faktický, ale i právní, 
k dalším jednáním o podmínkách. Pokud podmínky ne-
jsou nakonec dohodnuty tak, aby byly (v případě jakého-
koliv záměru) akceptovatelné pro obě strany, nenastane 
další fáze po vyhlášení záměru, kterou je jednání a rozho-
dování o právu - o nájmu nebo o převodu vlastnictví.

2) Dne 6. 4. 2011 na základě žádosti proběhlo na MěÚ 
Zubří setkání za účasti starosty a místostarostky a něko-
lika obyvatel Zubří bydlících v lokalitě Nad Fojstvím. 
Občané sdělili své názory a stanoviska k projektu trans-
formace a následně byla podána na MěÚ žádost o zřízení 
osadního výboru „Nad Fojstvím“ v Zubří.

3) Dne 7. 4. 2011 se konalo v restauraci Pod Lipůvkou 
5. zasedání Zastupitelstva města Zubří, kde po projednání 
bodů programu v rámci „Diskuse“ bylo za velké účasti 
obyvatel lokality Nad Fojstvím jednáno o projektu trans-
formace, a to ve smyslu jejich zamítavých stanovisek 
a reakcí na vyhlášený záměr ve věci pozemků, jakož i za-
mítavých názorů na možnou realizaci výstavby domků 
chráněného bydlení. Občané předali zastupitelům a pre-
zentovali svou výzvu, ve které mimo jiné uvedli, že s vy-
budováním domova pro osoby s mentálním postižením 
nesouhlasí, a to z důvodů např. nevratné změny charakte-
ru bydlení v lokalitě, snížení kvality života, znehodnocení 
jejich investic, nevhodnost a nepřijatelnost bezprostřední 
blízkosti centra města a základní školy.

4) Dne 13. 4. 2011 proběhlo jednání a návštěva starosty, 
místostarostky a tajemníka MěÚ Zubří přímo v Domově 
v Zašové, kde byly mimo jiné i předány všechny infor-
mace a závěry jednání, jakož i další návrhy, stanoviska, 
žádosti občanů. 

5) Dne 14. 4. 2011 proběhlo další jednání přímo na MěÚ 
Zubří, a to i se zástupci Krajského úřadu Zlínského kraje, 
kde bylo dohodnuto, že proběhne v Zubří veřejná dis-
kuse, a to dne 19.05.2011 v klubu Zubří, od 16.00 
hodin, aby byl projekt transformace v Zubří 
náležitě představen občanům i zastupitelům ze 
strany odborníků, krajského úřadu, sociálních 
služeb vsetín.

Mgr. Alena Dobšová, místostarostka
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Pátý ročník Maškarního karnevalu  
v Zubří

Letos jsme se již po páté zúčastnili dětského maškar-
ního karnevalu v Zubří, pořádaného Mateřskou školou 
Sídliště 6. května. Již při v stupu nás přivítaly slavnostně 
naladěné paní učitelky, kuchařky a ostatní personál mateř-
ské školy. Všechny hosty při vstupu do sálu vítala dvojice 
klaunů. I my, kteří jsme našim pohádkovým postavičkám 
dělali pouhý doprovod, jsme byli vtaženi do víru karneva-
lu. Jedni dostávali při vstupu od dvojice vítajících klaunů 
veselé barevné kravaty, druzí parádní klaunské klobouč-
ky nebo korunky. Tyto doplňky byly opravdu precizně 
zpracovány a úroveň karnevalu určitě pozdvihly. Další 
dvojice klaunů nás čekala uvnitř sálu. Na děti byli velice 
dobře připraveni. Program zaujal všechny děti, které se 
s radostí zúčastnily všech připravených soutěží a tanečků. 
Potom následovalo vyhlášení čtyř nejlepších masek, které 
vybrala nezávislá porota. Odměnou pro vítězné masky 
byly nádherné dorty (klobouk dolů před šikovností toho, 
kdo je připravil). Následovala bohatá tombola, na kterou 
se všichni těšili. Snad každý, kdo si koupil los, vyhrál ně-

více štěstí a narodili se bez zdravotního handicapu.  Vrátit 
je do prostředí, kde měli své rodiny a případně zde mají 
ještě zachované sociální vazby. Někteří klienti si svůj ži-
vot v rodině pamatují a rádi by se k němu v rámci mož-
ností  vrátili.

Klienti jsou na tuto zásadní změnu životního stylu per-
sonálem zařízení průběžně připravováni. Prostřednictvím 
různých forem podpory jsou vedeni k samostatnosti v čin-
nostech, které jsou schopni zvládnout. Učí se vykonávat 
drobné domácí práce, nakupovat, orientovat se ve městě, 
využívat městskou dopravu, zapojovat se do různých ak-
tivit  mimo zařízení. 

Proces transformace DZP Zašová bude probíhat do roku 
2015. Během nadcházejících let budou klienti postupně 
opouštět nevyhovující zařízení a přecházet do nových 
typů bydlení, kde ale nezůstanou sami bez nezbytné po-
moci. Současně s klienty budou do nových typů sociálních 
služeb přecházet i zaměstnanci zařízení, aby klientům zů-
stala v novém prostředí zachována celodenní podpora.

Veřejnost obecně o sociálních službách nemá dostatek 
informací. Jsou šířeny mýty o osobách s mentálním po-
stižením - že jsou hluční, neposlušní, nebezpeční, nezvla-
datelní. Mezi lidmi pak zákonitě panují obavy a nejistota.  
Lidé s mentálním postižením dokážou žít normální život, 
je jim třeba jen občas pomoci s tím, co už je nad jejich 
síly. Společnost v současné době je orientována na vý-
kon, úspěch, zvládání organizačních a manažerských do-
vedností, konkurenční boj. Tyto  schopnosti v sobě lidé 
s mentálním postižením nemají, obtížně si proto prosazují 
svá běžná přání a zájmy. Prokažme proto trochu tolerance 
a pojďme jim s jejich touhami trochu pomoci.

Oddělení sociálních služeb  
Zlínského kraje

Den mezi puntíky
aneb neštovice to nebyly

1. dubna mají svátek všichni blouznivci, snílci a blázín-
ci, ale po ránu to vypadalo, že se stará škola stala azylem 
pro nemocné s neštovicemi. Letos se totiž všichni osla-
venci rozhodli přijít do školy oděni v puntíky a někteří 
se ke svému svátku přihlásili s takovou razancí, že měli 
kolečka i na obličeji.

Okolnosti vybí-
zely k módním pře-
hlídkám se strhují-
cím komentářem, 
k soutěžím různě 
zbarvených sku-
pin o Zlatý puntík 
i k výtvarným kre-
acím, v nichž je-
diným povoleným 
tvarem bylo kolečko; je k nevíře, že výsledkem mohly být 
ovečky, žirafa, dům se zahradou, had i ježek. 

Během dne došlo i k zázračnému úkazu. Některé třídy 
najednou zmizely a místo nich se zčista jasna zjevova-
ly jiné, přičemž nebylo možné odhadnout, kdy a kde se 
skupiny s poťouchlými úsměvy vynoří. Počet naštěstí 
nakonec souhlasil a všichni dokonce našli  cestu do jídel-
ny. Mnozí puntíkáři za dopoledne ale došli tak daleko, 
že požadovali k obědu placky, koláče, pizzu nebo aspoň 
palačinky.

P.S.: Zapřísáhlí slavíčci a oslavenci nosí kruhy pod oči-
ma ještě dnes... a není to určitě z únavy…..

S. Bludná

Zprávy ze školy

jakou tu drobnost nebo sladkost. Na úplném závěru kar-
nevalu vypukla balónková „šou“, která byla zcela v rukou 
moderujících klaunů. Fronta dětí čekajících na svoje ba-
lónkové zvířátko snad neměla konce. Na všechny, kteří 
vydrželi, se dostalo. Karneval Mateřské školy ze Sídliště 
6. května v Zubří byl ze všech námi navštívených ten nej-
povedenější. Všem, kteří se na přípravě karnevalu podíle-
li, patří velký dík. Už teď se těšíme na jeho pokračování 
v příštím roce.

Markéta Kruntorádová
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Školní skřivánek 2011 
Dnem ptactva se letos uzavřelo finále poslední katego-

rie skřivánčích zpěvů. Od 1. dubna tedy víme, kdo má 
v naší škole nejvíce zlata v hrdle, rytmus v těle a umí si 
vybrat strhující melodii.

 1. ročníky – sólisté:
  1. Štěpánka Štejfová, 1.b 

 2. Adélka Mizerová, 1.A
  Katka Vrátilová, 1. B
 3. Jana Smilková, 1.A  

  Lukáš Goláň, 1.A

skupinky:
 1.  Dominik Mareda, tomáš randýsek  

  a Jakub staňo, 1.b
 2. Terezie Románková a Julie Višinková, 1.B
 3. Iva Kruntorádová, Barbora Machová, 

  Veronika Matznerová a Ellen Randusová, 1.B
 2. - 3. ročníky - sólisté:
 1.  David Martinek, 3.a                                                                                                                       
 2.  Natálka Ondřejová, 3.B                                                                                                                     
  Magda Urbanová, 3.A                                                                                                                           
 3. Štěpán Janošek, 2.B                                                                                                                                   
  Karin Křesalová, 2.A

skupinky:
 1.  bětka Pupíková, Magda urbanová  

  a Jolana Zemanová
 2.  Petr Škrobák, David Martinek  a  Michal Opálka 
     Sabina Svaková a Kája Macháčková
 3. Hanka Fryšová, Barča Petřeková  a Eva Stružková 

4.  – 5. ročníky - sólisté:
 1.  Míša valchařová, 5.b                                                                                                                               
 2.  Patrik Vašek, 4.A                                                                                                                                         
     Klára Frýdecká, 4.B                                                                                                                                            

 3. Katka Holčáková, 4.A                                                                                                                                
    Barča Cábová, 5.A

skupinky: 
 1. Míša Polášková a Míša vrátná,  5.a           
 2.  Ester Konkoľová a Gabriela Kaňáková,  4.A                                                                                           
 2.  Anna Divínová a Tereza Kamencová, 5.B                                                                                          
 3.  Katka Dobešová, Kamila Trojáková,  

  Zuzka Kubelová a Natálka Vrátná, 4.B                                      
 3.  Katka Holčáková, Pavla Pšenicová,  

  Sabina Jurajdová a Verča Poláchová, 4.A                          
 Cena diváků – robert Šupola, Marek kantor 

 a Matěj urban,  5.b

Poděkování
První čtvrtletí tohoto roku bylo velmi bohaté na aktivity 

školy podporující hnutí Na vlastních nohou – Stonožka.
Jak už bylo uvedeno v minulém čísle Zuberských novin, 

v lednu to byly obrázky žáků naší školy určené k výzdobě 
školy v Lógaru, v březnu odvoz 170 kusů „prošlých“ autolé-
kárniček určených na pomoc v Afgánistánu, které shromáž-
dily naše školní děti.

Vyvrcholením byla Benefice pro Stonožku, v pořadí již 
4., kterou na 15. března připravili jak současní, tak i bývalí 
žáci naší školy. Ve dvou dvouhodinových představeních, 
před sálem zaplněným do posledního místečka, ukázali, co 
všechno dokáží, jaký talent v sobě skrývají. Bylo se vskutku 
na co dívat, co obdivovat. Kromě toho si mohli návštěvníci 
ve vestibulu Klubu zakoupit výrobky žáků.

O tom, že to byla akce zdařilá a jejich snažení nebylo 
marné, svědčí pochvaly hostí, spokojení návštěvníci a v ne-
poslední řadě finanční částka 12 000 Kč odeslaná na konto 
hnutí Na vlastních nohou  - Stonožka.

Jsem ráda, že naše škola má takové žáky, kteří nemyslí 
pouze na sebe, kterým není lhostejný osud dětí v chudých 
rozvojových zemích a snaží se jim pomoci, a že jsou v naší 
škole pedagogičtí pracovníci, kteří dovedou žáky zaujmout, 
nasměrovat a probudit v nich nadšení pro tu správnou věc.

Proto chci všem poděkovat za krásný zážitek, který jsem 
si odnesla z benefičního vystoupení (věřím, že jsem nebyla 
sama), za snahu a ochotu pomoci tam, kde je jí potřeba.

Do další práce Vám přeji hodně elánu, vytrvalosti, dob-
rých nápadů a úspěchů. Vždyť stále je mnoho dětí, které 
Vaši pomoc potřebují.

Zdeňka Janošková



ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz 9

04 2011

Milí hosté u „sluníček“
V úterý 22. března nás navštívila vzácná návštěva. Už 

ve dveřích děti poznávaly našeho milého pana MUDr. Po-
spíšila, který si přivedl i na pomoc sestřičku Marušku. 
Cílem poznávací besedy bylo seznámení s prací lékaře 
a nemít strach z návštěvy v ordinaci. Pan doktor Pospíšil 
měl pro děti připravené krátké povídání o dětských ne-
mocech. Povídali jsme si, jak nemocem předcházet a jak 
je důležité dbát na své zdraví. Zazpívali jsme i písničky, 

kniha je náš kamarád
Nejen školáci, ale i menší děti měly možnost navštívit 

místo, kde se nachází neskutečně mnoho knih a v nich 
spousta písmen, obrázků a informací - zuberskou knihov-
nu. Tady nás mile uvítala knihovnice paní Cabáková, kte-
ré tímto děkujeme za krásné povídání.

které jsme se naučili v rámci výchovného tématu „Lidské 
tělo“. Za hezké povídaní, za milou návštěvu a pro vzpo-
mínku na mateřskou školu jsme věnovali panu doktorovi 
a sestřičce obrázek, který namalovala Nelinka Nováková.

Přejeme Vám hodně úspěchů ve Vaší práci a ještě jed-
nou moc děkujeme.

MŠ Sídliště,  
třída Sluníček, Dukátová

Vyprávění o knihách a o tom, co vše v nich můžeme 
najít, jak si je smíme půjčit a jak se k nim máme chovat, 
prolínal zpěv našich dětí, to zpívaly paní Cabákové za od-
měnu. Musely však také nejen poslouchat, ale i odpoví-
dat na otázky. Jaké knihy mají rády? Zda jim maminky 
a tatínci pohádky čtou? A zda vůbec ví, jak se říká tomu, 
kdo knihu napsal a ilustroval. Děti byly velice pohotové 
a všechny otázky zodpověděly správně, což mile překva-
pilo i paní knihovnici.

Poté se už při čtení pohádky děti ponořily do světa 
fantazie. Zavřely své oči a představovaly si, jak asi ten 
skřítek v pohádce vypadá, jak vypadá pejsek Dášeňka. 
Protože fantazie, ta do světa knih patří.

Po pěkné besedě bylo pro děti přichystáno i občerstvení 
a také se na památku s paní Cabákovou vyfotily. Zcela 
jistě to pro ně nebyla poslední návštěva knihovny, děti 
velice rády přijdou znovu.

Děkujeme za krásně strávené dopoledne.
MŠ DUHA

17. METLÁŘSKÝ JARMARK  
se blíží!

V  pořadí  17.  Metlářský  jarmark  pořádaný  městem 
Zubří ve spolupráci s Valašským souborem písní a tanců 
Beskyd se uskuteční v sobotu 21. května 2011.

Jarmark  je  již  tradičně  spojen 
s  dětskou  folklorní  přehlídkou,  kul-
turním  programem,  kácením  máje 
a stánkovým prodejem. 

Program  začne  v  10.00 hodin, 
kdy  vystoupí  Dechová  hudba  Zub-
řanka,  poté  ji  vystřídá  Cimbálová 

muzika  souboru  Beskyd.  Po  poledni  bude  v  sále  Klubu 
Zubří  zahájena  Přehlídka  dětských  folklorních  souborů. 
Odpoledne patří kácení máje v podání souboru Beskyd.

Na večer pak bude připravena pro tancechtivé dis-
kotéka ve stylu 80. a 90. let a rockové pecky.

Zprávy ze školky

Zprávy z kultury
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„není krásnějších pohádek než ty,  
které píše život sám.“ 

Hans Christian Andersen
V pátek 01. 04. 2011 propukla nejen na území České 

republiky, ale i na dalších místech naší planety akce po-
řádaná na podporu dětského čtenářství „Noc s Anderse-
nem“. Také naše zuberská knihovna uspořádala pro děti tu 
kouzelnou noc a naši malí nocležníci měli možnost zjistit, 
jak to vypadá v knihovně večer, když odejdou poslední 
návštěvníci…

Aby děti měly na tento den hezkou vzpomínku, snažili 
jsme se pro ně vymyslet program, který by splnil očekává-
ní i u „náročnějších“ nocležníků.

Po krátkém přivítání se všechny děti občerstvily dob-
rotami z rautu. Pak jsme se všichni zapojili do her a sou-
těží. Děti tedy luštily všelijaké kvízy, vyplňovaly zábavné 
testy, soutěžily a malovaly. Nechyběla ani pěvecká soutěž 
„Knihovna hledá superstar“. Nikdo ze „spáčů“ neměl 
ostych a všichni nám zazpívali krásné písničky, někteří pro 
změnu recitovali básničky. 

Navečer jsme se všichni za záře lampionů, baterek a růz-
ných jiných svítilek vydali na procházku večerním městem. 

Po návratu byl čas na večerní jídlo. Avšak před tím, než 
jsme ulehli do svých spacáků, roztančili jsme se při dis-
kotéce, která děti obzvláště bavila. Při taneční hudbě se 
všechny děti, které byly již oblečeny do svých pyžámek, 
zúčastnily volby „Miss a Missák pyžámko“, při které ne-
mohla chybět promenáda – jak jinak než v pyžamkách!!!

Kolem půlnoci jsme zalehli do pelíšků a paní knihovni-
ce Eliška dětem předčítala pohádky jimi zvolené. 

Děti brzo ráno štěbetaly jako ptáčata, takže o nějakém 
vyspávání jsme si my starší mohli nechat jen zdát. Posnída-
li jsme a dojedli všechny ty dobroty, které nám šikovné ma-
minky nachystaly (tímto patří všem maminkám velký dík).

Dopoledne jsme se sice unavení, ale plní dojmů a zážit-
ků rozešli do svých domovů.

Pevně doufám, že se dětem spaní v knihovně líbilo, a už 
teď vím a mohu slíbit, že tato noc nebyla v naší knihovně 
poslední.

Velké poděkování patří celému organizačnímu týmu: 
Míši Wrobelové a Adámkovi, Gábince Kociánové a Elišce 
díky nimž vše klapalo tak, jak mělo.

Podle krásné pohlednice Miloše Kratochvíla a s úžasnou 
ilustrací Markéty Vydrové jsme si skutečně přišli na své při 
letošním nočním letu linky 01-04-2011 čr – svět.

Ze Zubří přímo do dalekého Japonska  
Ve  čtvrtek  03.  03.  2011  pořádala  knihovna  a Odbor 

kultury cestovatelskou besedu, a tak nás již potřetí na-
vštívil velký cestovatel, autor několika cestopisných knih 
a  tvůrce  dokumentárních  filmů,  pan  Jirka Mára,  kte-
rý  se přišel podělit  se  svými  zážitky  z  cest –  tentokráte 
po Japonsku.

Na pomoc si opět přivezl svou ve-
lice milou a příjemnou paní, která se 
aktivně k vyprávění připojovala, ale 
samozřejmě i Jirku, který by nesměl 
chybět. Mladý Jirka je již několik let 
připoután na invalidní vozík. Máro-
vi svým příkladem chtějí dokázat, že 
zdravotním handicapem život nekon-
čí, a také motivovat vozíčkáře v boji 

za naplnění vlastních snů. Mladý Jirka je nejen nadšený 
cestovatel, ale on sám si ke všem cestám plánuje itinerář. 

Všichni posluchači besedy ocenili zejména nevšední 
zážitky a zajímavosti z rozmanitosti a krás celého Japon-
ska. Jsem přesvědčena, že všichni „účastníci zájezdu“ se 
mohli alespoň na chvíli oprostit od starostí všedních dní, 
zapomenout na svá trápení a prožít s Márovými úžasnou 
cestu po krajích nám ne až tak známých. Vyprávění bylo 
po všech stránkách naučné, ale chvílemi i poučné. 

Vždyť jak píší ve své knize, která z této cesty vzešla 
– projeli Márovi „Japonskem s otevřenou pusou“, také 
i my jsme sledovali všechnu tu nádheru s téměř otevřenou 
pusou.

Tak víte například, že japonská svatba stojí na naše pe-
níze až milión korun? A že pravé kimono může stát až sto 
tisíc korun?

O těchto, ale i dalších zajímavostech se můžete dočíst 
v knize, kterou najdete ve fondu naší knihovny. Samo-
zřejmě máme pro Vás v knihovně další, nejnovější knihu 
pana Máry ve stopách vikingů.

Tak jako v loňském roce, tak i letos byl pan Mára po-
těšen hojnou účastí posluchačů.S rodinou Márových jsme 
se ale ani letos neviděli naposled.

Takže příště nás zcela jistě uchvátí – vZPoMínkY 
na aFriku…

a na Co se MůŽete těŠit v květnu? V rám-
ci akademie 3. věku proběhne 12. 5. 2011 určitě velice 
zajímavá literární beseda se spisovatelkou paní Jaro-
slavou Grobcovou a nakladatelkou Věrou Burgetovou, 
která bude rovněž hostem čtvrtečního podvečera.

Čeká nás hudebně poetické vyprávění o životě, du-
chovnu a etice našich předků z časů předcírkevní doby. 
To, co nám bylo celé tisíciletí tajeno. Vyprávění o utajené 
historii Velké Moravy, která byla ve své době ve velikém 
rozkvětu a byla Římany nazývána Převeliký národ. To 
ona je vlastně ta historická země, rozpadem které pak 
byly vytvořeny další, a mezi nimi i Čechy… Ve svých 
knihách autorka kromě studánek a pramenů obrací pozor-
nost i k moravským posvátným místům, kamenům a ska-
lám, zasvěceným hájům v míře a obsahu, v jakém dosud 
nebyly publikovány. 

ZPrávY Z kniHovnY
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Úplně nakonec, jako třešničku na dortu, přidávám 
upoutávky na nové knihy. Tak tedy - jarní menu pro Vás:

Jan balabán – Zeptej se táty 
Smrt zpozorní naše životy. Ústřední událostí poslední-

ho románu Jana Balabána je umírání a smrt člověka, jeho 
vlastním vnitřním dějem je ovšem náročné hledání života. 
Tato kniha se na desátém ročníku knižních cen Magnesia 
litera stala Knihou roku.

ilona borská – Doktorka z domu trubačů
Literární zpracování životního příběhu doktorky Vlasty 

Kálalové - Di Lottiové, rodačky z Bernartic u Tábora, která 
se ve dvacátých letech minulého století vydala sama do Ori-
entu a založila v Bagdádu československou nemocnici.

Jan svěrák – kuky se vrací
Nejoblíbenější hračkou šestiletého Ondry je plyšový 

Kuky. A právě toho mu maminka vyhodí do popelnice. 
Z Kukyho se totiž sype dřevitá vlna, a to není dobré pro 
Ondrovo astma. Večer před spaním si Ondra představuje, 
jak se Kuky chce vrátit domů, jak uteče ze skládky a setká 
se v lese s malými bůžky, kteří si stavějí domky pod koře-
ny stromů a prohánějí se mezi pařezy ve vozítkách vlastní 
výroby. V téhle divočině nejsou na mazlení zvyklí a nikdo 
tu Kukymu nepomůže. Musí se postavit na své plyšové 
nohy, naučit se překonávat strach, získat si přátele a poro-
zumět lesní moudrosti. Teprve pak se mu snad podaří najít 
cestu domů a možná se stane i hrdinou…

Příjemně strávené jarní dny s dobrou knihou ….

Lenka Cabáková, knihovnice 

kino klub Zubří 
Filmová pozvánka na květen 2011

Středa 11. května 2011 v 17.30 hodin
autoPoHáDkY 
O princezně, která se nesmála, Účetní a víla, Příběh 

o rybáři, jeho ženě a zlaté rybce, Pan Vincent.
Co mají společné princezna, víla, zlatá rybka a vy-

nálezce?
Celovečerní povíd-

kový animovaný film je 
sestaven ze čtyř animo-
vaných epizod a hrané 
části, která vše spojuje 
a vytváří rámec příběhu. 
Každá z pohádek je zpra-
cována jinou technikou 
a jiným tvůrčím týmem. 

První epizoda, inspirovaná Pohádkou o princezně, 
která se nesmála, je animována poloplastickou techno-
logií. Režisérem této povídky je Břetislav Pojar a vý-
tvarníkem Pavel Koutský.

Druhý příběh využívá klasickou animaci loutek. Vý-
tvarníkem a režisérem je Michal Žabka a příběh o Víle 
a účetním je zábavný pro děti a poučný pro tatínky.

Třetí část je animovaná velmi neobvyklou technologií 
papírové ploché loutky v reálném prostoru. Výtvarníkem 
je Bára Dlouhá a režisérem František Váša. Příběh o rybá-
ři, jeho ženě a zlaté rybce je známý, jeho nová interpretace 
ve světě kol a motorů je však naprosto nová.

Čtvrtá epizoda se ode-
hrává v nedaleké budouc-
nosti. Režisér a výtvar-
ník Libor Pixa doufá, že 
zdravý rozum zvítězí nad 
chamtivostí a touhou být 
za každých okolností prv-
ní. 

Režisérem hraných 
předělů je Jakub Kohák. Vypravěčem je zpěvák skupiny 
Chinaski.

Celovečerní povídkový animovaný, rodinný film.
Hrají a mluví: Ondřej Vetchý, Petr Nárožný, Eva Ho-

lubová, Jan Hraběta, Pavel Liška, Miroslav Táborský, 
Michal Malátný, Viktor Preiss a další…

Tvůrci: Břetislav Pojar, Michal Žabka, František Váša, 
Libor Pixa.

Hudba: CHINASKI.
Mládeži přístupný, délka filmu: 87 min.
Vstupné 70 Kč.
Více info na : www.autopohadky.cz

Úterý 17. května 2011 v 9.30 hodin
Cvrček a sPol.
Pásmo pohádek pro nejmenší diváčky.  

Délka filmu 66 min.
Vstupné 12 Kč.

Středa 25. května 2011 v 18.30 hodin
králova řeč
„Oscar za nejlepší film 2010 mluví za vše!“
Vystrašená země potřebuje pravého vůdce. Vystrašený 

člověk potřebuje pravého přítele.
Po smrti svého otce, anglického krá-

le Jiřího V., a skandální abdikaci krále 
Eduarda VIII., je Bertie, který celý ži-
vot trpí vadou řeči, nečekaně korunován 
králem Jiřím VI. Británie stojí na prahu 
2. světové války a zoufale potřebuje sil-
ného vůdce, kterého ale jen těžko vidí 
v koktavém králi...

Režie: Tom Hooper, Hrají: Colin Fir-
th, Geoffrey Rush, Helena Bohman Car-
ter, Guy Pearce, Jennifer Ehle a další.

Mládeži přístupný od 12 let, délka 
filmu: 118 min.

Žánr: drama, film je s titulky. 
Vstupné 70 Kč.
Více info na: http://www.bontonfilm.cz/kralova-rec.html

Zuzana Krupová, Kino Klub Zubří 
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Průvodu se vedle Beskyďáků a jejich přátel, převleče-
ných za typické masopustní maškary, účastnili i zuberští 
hasiči, oblečení do historických uniforem, kteří vytáhli 
i starou hasičskou stříkačku, taženou párem koní.

Na každé zastávce pak byla paní domácí vytančena 
medvědem, maškary zazpívaly typické masopustní 
písně a samozřejmě „slamáci“ sbírali výslužky na své 
dřevěné meče a do košíků. Jedna ze zastávek musela 
být i u pana starosty, který počastoval maškary nejen 
koblihami a dalšími dobrotami, ale i výbornou slivovi-
cí. A právě zde došlo k největšímu neštěstí celého dne 
– jedna láhev slivovice se rozbila! 

Hasiči se účastnili průvodu i jako jeho zabezpečení, 
protože přeci jen se celý průvod ubíral i po silnicích, 
kde jinak probíhal normální provoz.

Po návratu do Klubu proběhla soutěž o nejlepší 
koblihu, které se zúčastnilo 6 soutěžících. Porota byla 
vybrána z návštěvníků, takže její nezávislost byla za-
ručena. 

Nadále hrála cimbálová muzika souboru Beskyd. 
Beskyďáci zajišťovali také další občerstvení – ova-
rovou polévku, tlačenku, škvarky a další masopustní 
dobroty. 

Celá akce se Beskyďákům podařila, návštěvníků 
u Klubu bylo velké množství a zájem o průvod byl 
po celé trase také značný. Mnoho obyvatel pozorovalo 
průvod ze svých domů a bytů a věříme, že příští rok se 
i oni zúčastní průvodu mnohem aktivněji. 

Dá se říct, že letošním rokem byla tradice masopust-
ních průvodů v Zubří obnovena.

Beskyďáci

Masopust v Zubří
Tradice masopustů je v mnoha vesnicích a městech 

udržována již velmi dlouho a každá obec k masopustu 
přistupuje po svém. V Zubří se koná v místní části Sta-
ré Zubří tzv. Pochovávání basy střídavě s Končinovou 
zábavou.

Beskyd se rozhodl obnovit masopustní průvod tak, 
jak jej pamatují jen nejstarší pamětníci, takováto akce 
se v Zubří nekonala již několik desítek let.

Z toho vyplývá, že letos byl masopust v Zubří pre-
miérový.

Celou organizaci včetně zajištění potřebných ma-
sopustních masek realizoval Valašský soubor písní 
a tanců Beskyd, konkrétně pak největší kus organizační 
práce zajistil Jirka Krčma.

Před samotným „vykročením“ průvodu hrála před 
Klubem dechová hudba Zubřanka a ve vestibulu pak 
cimbálová muzika souboru Beskyd. V okolí Klubu byly 
prodejní stánky, kde si návštěvníci mohli zakoupit něco 
k zakousnutí i k zapití.

Průvodu předcházelo požádání starosty, pana Jiří-
ho Randuse, o povolení konat tento průvod v Zubří. 
A když bylo povolení uděleno, průvod vyrazil za do-
provodu beskyďáckých muzikantů směrem ke Gumár-
nám, následně přes sídliště až k rozcestí na Staré Zubří, 
což byl nejvzdálenější bod. Následovalo putování zpět 
po hlavní silnici ke Klubu. 
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vÝstavní DePoZitář  
nabíZí ProHlíDku

Vážení občané,
Muzejní rada chce navázat na loňské velmi úspěšné 

zpřístupnění prostor Výstavního depozitáře v budově 
bývalých jeslí na Sídlišti 6. května veřejnosti. Den 
otevřených dveří je připraven na sobotu 7. května 
2011, kdy si návštěvníci mohou prohlédnout nejen vy-
stavené exponáty zuberských výšivek, ale také sbírku 
mineralogie, archeologie, předměty kdysi používané 
v domácnostech, na poli i v běžném životě. Pro mnohé 
návštěvníky je zajímavá ta část expozice, která nabízí 
ohlédnutí za I. a II. světovou válkou, to vše umocněné 
vyprávěním členů Muzejní rady, kteří se s návštěvní-
ky mohou podělit o mnoho zajímavostí, především 
z historie Zubří.

Depozitář bude otevřen v sobotu 7. května 
v době od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 17. 00 hodin. 

vstup je volný.
Přijďte se i vy přesvědčit, jaké poklady tyto prosto-

ry ukrývají pro další generace.

Muzejní rada

Pozvánka do divadla

Pozvánka na výstavu
očiMa valaŠskÝCH Malířů ii.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 28. dubna v 16 
hodin v Muzeu na Petrohradě.

Výstava bude otevřena: mimo pondělí denně od 9.00 
do 11.30 a od 14.00 do 17.00.
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různé
Zubří nebo bobří?

Pozorovací talent mé sestry je natolik dobře vyvinutý, 
že je schopna při cestě z Rožnova do Val. Meziříčí sledo-

vat krajinu a postřehnout 
v ní i takové věci, kterých 
si ani lidé v ní žijící ne-
všimnou. Proto mne kdysi 
večer volala, ať se zajdu 
podívat v Zubří na jednu 
lokalitu, kde se jí zdálo, že 
viděla stromy, které přišly 

do cesty bobrovi. Udělala jsem si proto hned následující 
den vycházku se svými dětmi a musela jsem sestře dát 
za pravdu. Huňáče s placatým ocáskem, tak jsem dětem 
zvířátko popisovala, jsme sice nepotkali, ale stromy, 
na kterých byla vidět síla hlodavcových zubů, se neda-
ly přehlednout. Tento evropský hlodavec (druhý největší 
na světě), kterého lidé kvůli jeho kvalitní kožešině má-
lem vyhubili, se opět vrací. Bobr evropský (Castor fiber) 
je zákonem chráněné zvíře a je potřeba s k němu i takto 
chovat. Pokud byste jej náhodně spatřili, buďte tiše a vy-
chutnávejte si toto vzácné setkání.

Asi se nám už nikdy nepoštěstí, abychom v zuberských 
lesích narazili na zubra evropského, díky němuž se zřejmě 
jmenujeme Zubří, proto se nám přímo nabízí, zda bychom 
neměli uvažovat o změně názvu na Bobří  !!

  
Eliška Divínová

Potřebujete chodit do práce a přitom se 
staráte o někoho blízkého? 

Může jít o staré a nemohoucí rodiče nebo 
dítě se zdravotním postižením. Takové dilema 
řeší v dnešní době spousta lidí. Lidé chtějí, 
aby jejich blízcí mohli zůstat doma, kde je jim 
dobře, ale nemají nikoho, kdo by se o ně mohl 
postarat delší dobu.

Nabízíme službu osobní asistence, která tuto situaci 
řeší. Zatímco pečující pracují, obstarávají spoustu běž-
ných domácích záležitostí nebo si prostě potřebují odpo-
činout, věnujeme se jejich blízkým.

Pro koho tu jsme?
Pro osoby od 6 let, které samy nezvládnou dělat to, co 

by rády, vzhledem k tělesnému nebo mentálnímu omeze-
ní, ale jsou alespoň trochu soběstačné.

Co je naším cílem?
Podpora klienta směrem k posílení jeho soběstačnos-

ti, nezávislosti a začlenění se do společnosti s ohledem 
na jeho možnosti.

Co přesně nabízíme?
- pomáháme se vším, co je doma potřeba,
- pomáháme při doprovodech do školy,   

 do kina, za zábavou, do společnosti,
- pomáháme také s doprovody na úřady,  

 na poštu, nebo k doktorovi,
- pomáháme při osobní hygieně,

- pomáháme při podávání jídla,
- pomáháme starat se o vlastní osobu.
Naše práce spočívá v asistování při jakýchkoli činnos-

tech. Může to být asistence doma, kdy nabízíme klientům 
pomoc s běžnými záležitostmi, trávíme s nimi čas, po-
vídáme si. Nebo jde o asistenci ve škole, na úřadě, v zá-
jmovém kroužku, stacionáři či zaměstnání. Snažíme se, 
aby klient udržoval nebo rozvíjel vztahy se svým okolím 
a nezůstal izolovaný doma.

Osobní asistence může být poskytována až 24 hodin 
denně. Doplňuje tedy například pečovatelskou nebo jinou 
sociální službou, která má pevně danou pracovní dobu. 
Vždy vycházíme z aktuálních potřeb klienta a snažíme se 
mu ušít službu na míru.

Osobní asistenci poskytujeme ve Valašském Meziříčí, 
Kelči a jejich spádových oblastech. Od ledna 2011 jsme 
rozšířili naši službu také na oblast Rožnovska.

kontakt
Charita Valašské Meziříčí
Centrum osobní asistence
koordinátor služby 
- Mgr. Alena Holešovská
telefon 776 243 674
e-mail oasistence@valmez.charita.cz
Kpt. Zavadila 1345
757 01 Valašské Meziříčí
www.valmez.charita.cz

Přátelské setkání
Každoročně pořádá naše ZO SPCCH, o. s. Zubří, 

soutěž ve shazování kolků v místní kuželně. Pozvánka 
na tuto akci byla vyvěšena v informační skříňce „U Cen-
tra“. Přátelé z družební „Základnej organizácie zdravot-
ne postihnutých“ z Púchova naše pozvání přijali. Dne 8. 
dubna 2011 se vše odehrálo. Během odpoledne jsme si 
zasoutěžili, popovídali o dění u nás i v Púchově, o tom, co 
nás těší i trápí, a o svém zdraví. Nechybělo ani pohoštění, 
jak ze slovenské strany, tak i od nás. 

A jak dopadla soutěž? Přestože se Púchované od minula 
velmi zlepšili, vyhrálo Zubří v poměru 414 : 372. Nejlepší 
hráči byli odměněni medailemi, které zhotovila Dana Tr-
tíková. Nejlepšími hráči z Púchova byli Lydie Žiaková, 
Emil Pagáč a Anna Hlavčová. Ze Zubří to byli Alois Ča-
prnka, Stanislav Vlk, Antonín Krupa a nejmladší účastník 
soutěže Jakub Mičkal, žák 1. třídy základní školy. 

Je třeba poděkovat členům výboru, kteří se postarali 
o zdárný průběh celé akce. Jednak zapisovatelům, pánům 
Václavu Zemanovi a Antonínu Krupovi, a jednak paní 
Evě Porubové, Stanislavu Vlkovi, manželům Válkovým 
a Aničce Gazdové za zajištění pohoštění a obsluhu. Podě-
kování si zaslouží i pan Jiří Křenek, který s námi vydržel 
celé odpoledne a svými radami nám pomáhal. 

Přišel i čas loučení. Po hezky prožitém odpoledni v ku-
želně byli hosté pozváni do restaurace „Gól“. Po menším 
občerstvení se i oni rozjeli do svých domovů.

Za výbor ZO SPCCH 
Františka Pavlíčková

(ilustrační foto)
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rekonstrukce MŠ Duha
Na začátku tohoto článku bychom chtěli upozornit na to, 

že reagujeme na články zveřejněné v ZN č. 3 podepsané 
kolektivem MŠ Duha proto, že se z okolí doslýcháme po-
divné zvěsti. Své stanovisko k situaci v MŠ Sídliště jsme 
měli přichystané po uskutečněné schůzce, ale rozhodli 
jsme se, že nebudeme vířit poklidnou hladinu zuberské 
pospolitosti, a proto jsme ho nezveřejnili.

Děti z MŠ Duha měly možnost přichystat pro své blízké 
program k rozloučení se se starou školkou. Některé z nich 
se do školky v nové podobě již nevrátí a pro ty zbývají-
cí bude školka změněná k nepoznání. Děti z 5. třídy MŠ 
Sídliště neměly možnost se rozloučit se svojí třídou Světo-
šlápků, protože na vystěhování měly dva dny, a přitom se 
některé z nich také do své třídy již nevrátí a marně se ptají, 
kdy už budou zase chodit do své třídy.

Kolektiv MŠ Duha neví, že rodičům MŠ Sídliště bylo 
ústy paní ředitelky slíbeno, že bude „stát za svými dětmi 
a že nikdo z  jejích dětí se dělit nebude“. Rodiče těmto sli-
bům uvěřili a na schůzku 8. 3. šli v domnění, že pomůžou 
hledat prostory pro děti z MŠ Duha. Proto se této schůzky 
zúčastnilo 18 rodičů z 24, jejichž děti navštěvují 5. třídu 
MŠ Sídliště. Byli jsme překvapení vystupováním vystu-
dovaných pedagogů, kteří by měli zvládnout psychicky 
náročnou výchovu dětí, ale situaci na schůzce nedokázali 
psychicky zvládnout a vystupovali velice emotivně!! Není 
pravdou, že dvouhodinové jednání nepřineslo konečné 
rozhodnutí. Přece jsme se rozešli s tím, že paní ředitelka 
MŠ Sídliště spolu s panem starostou prověří na krajské hy-
gieně možnost využití 6. třídy MŠ Sídliště, kde je momen-
tálně umístěný depozitář, jako náhradní prostor pro děti 
z Duhy. To byl závěr jednání a přítomní rodiče přislíbili 
svoji pomoc při vyklizení prostor depozitáře a při úpravě 
této místnosti.

Velké rozčarování nás čekalo hned na druhý den, kdy 
jsme se dozvěděli, že přece jenom děti z 5. třídy půjdou 
do hlavní budovy, jiná třída bude rozdělena mezi zbývající 
třídy a tak bude nově fungovat školka se čtyřmi třídami 
a s 30 až 35 dětmi ve třídě.

Když rodiče telefonicky na krajské hygieně prověřovali, 
zda skutečně zakázala rozdělit děti z jedné MŠ mezi děti 
z druhé MŠ (jak nám bylo sděleno na schůzce) byli ujiště-
ni, že hygiena nic takového nezakázala!! Proč se nám lha-
lo?? Jakákoliv další naše aktivita už byla zbytečná a mar-
ná. To, že nám na hygieně slíbili urychleně přijet do Zubří 
a prověřit, zda je 6. třída vhodná pro děti z MŠ Duha, bylo 
zbytečné, protože ta samá paní se z úst paní ředitelky MŠ 
Sídliště dozvěděla, že „situace je již vyřešená ke spokoje-
nosti všech rodičů a tudíž není důvod do Zubří jezdit“?!

My jsme pouze chtěli, aby všechny děti (jak ze Starého, 
tak i z nového Zubří) byly spokojené. Dokonce ani posled-
ní slib paní ředitelky nevydržel moc dlouho, a sice ten, že 
děti ze Světošlápků budou v každém případě se svými mi-
lovanými učitelkami. Bohužel i ony dnes putují po školce 
jako jejich děti.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem jmenovaným 
v článcích kolektivu MŠ Duha za vzniklé nedorozumění 
a za to, že rozhodli o nás bez nás.

Rodiče Světošlápků

Jak nám šlape „nová koalice“?
Tak nám uplynul takřka půlrok od komunálních voleb 

2011. Na radnici usedlo staronové vedení radnice v čele se 
starostou Jiřím Randusem. 

Častokrát jsem dotazován: „Jak je to možné, že jste vy-
hráli volby a nemáte ani starostu, místostarostu ani nikoho 
v radě města? Vždyť to nové, před a povolební, uskupení 
lidovců s odeeskou a takzvanými nezávislými nezískalo 
ani nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů?“

Ano, je to možné a není to protizákonné. Je pravdou, 
že do nadpoloviční většiny jim chybělo 94 hlasů, ale co 
do počtu zvolených zastupitelů získali 11 mandátů, a to je 
větší polovina z celkového počtu 21 zastupitelů. 

Zdálo by se, že převaha jednoho mandátu je vratká a ne-
bude mít dlouhého trvání. Proběhnuvší jednání Zastupi-
telstva za prvního půl roku ukazují, že nová koalice je 
pevná. Dalo se očekávat, že jeden z hlavních, a jistě dů-
ležitých, bodů jednání zastupitelstva, schválení rozpočtu 
města pro rok 2011, odhlasují jednotně. Jednota se však 
projevuje i u takových bodů, kde by se předpokládalo, 
že osobní názor zvítězí nad koaliční jednotou. Ta se ještě 
v plné míře neprojevila u hlasování (resp. nehlasování) 
o navýšení dotace pro podporu házené v závěru loňského 
roku. Projevila se však již u hlasování o výši dotace pro 
tělovýchovnou jednotu při projednávání rozpočtu pro rok 
2011. Tělovýchovné jednotě, jako jedinému ze sportov-
ních subjektů v Zubří, byla dotace, oproti roku 2010, sní-
žená o 100 tis. Kč, což jistě v současných ekonomických 
podmínkách není zanedbatelná částka. A jednota koalice 
se projevila i u hlasování o navýšení částky dotace z roz-
počtu pro fotbalisty. 

Pokud jsem v nadpise uvedl otázku: Jak nám šlape 
„Nová koalice“?, tak odpověď zní, že jednotně. Další 
otázkou je, zda dobře a ve prospěch občanů Zubří. 
Myslím, že sportovci už po půl roce od voleb mají jasno…

Ing. Lubomír Vaculín
předseda MO ČSSD Zubří 

Zuberský fotbal ve výsledcích
Neděle 3. 4. 2011 dorost 

sokol brankY n/M - FC Zubří 0 : 4 (pol.: 0 : 2)
Branky: Marek Mičkal, Patrik Rada, Miroslav Škro-

bák, Petr Polách
Neděle 3. 4. 2011 muži 

sk viZoviCe - FC Zubří 1 : 3 (pol.: 1 : 1)
Branky : 2 x Robert Jurajda, Karel Drda
Sobota 9. 4. 2011 dorost 

FC Zubří - sokol PoDlesí 1 : 1 (pol.: 1 : 0)
Branka: Marek Mičkal
Neděle 10. 4. 2011 muži 

FC Zubří - FC Dolní bečva 4 : 1 (pol.: 2 : 0)
Branky:  Robert Jurajda, Jiří Raždík, Viktor Frňka, 

Karel Drda
M. Bartoň

Zprávy ze sportu
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Zuberští střelci opět úspěšní
V měsíci březnu vy-

vrcholila zimní příprava 
střelců ve střelbě ze vzdu-
chových pistolí. Tým 
dorostenců Sportovní- 
ho střeleckého klubu 
Rožnov (dále jen SSK 
Rožnov), kteří trénují 
na střelnici v Zubří, re-
prezentují i mladí střelci 
ze Zubří Jakub Petřek 
a Martin Chovančík. 
Jako první se zúčastnili 
Mistrovství České re-
publiky, které se konalo 
ve dnech 19. - 20. 3. 
2011 v Chomutově. Oba 
dorostenci střílí ve dvou 
kategoriích: standardní a rychlopalná pistole. Největšího 
úspěchu dosáhli jako družstvo SSK Rožnov (ve složení 
Chovančík, Petřek a Šemnický) v rychlopalné pistoli 2 
x 30 ran. V tomto složení získali titul mistra České re-
publiky pro rok 2011. Ve standardní pistoli 40 ran pak 
jako družstvo (ve složení Petřek, Chovančík, Janošťák) 
obsadili místo druhé. V jednotlivcích se umístili v rych-
lopalné pistoli Martin Chovančík na místě 4. s 552 body 
a Jakub Petřek na 5. místě s 549 body. Standardní pistole 
pak dopadla lépe pro Jakuba, který získal krásné 2. mís-
to se 344 body, a Martin skončil na místě pátém s 336 
body. Dalším vyvrcholením zimní přípravy bylo finále 
V. ročníku Zimní oblastní střelecké ligy v Kopřivnici 
26. 3. 2011, kde se střílelo opět ve dvou disciplínách. 
V rychlopalné pistoli obsadili Kuba 3. a Martin 4. mís-
to a ve standardní pistoli Kuba místo 1. a Martin místo 
4. Do nastávající letní sezony, kdy oba dorostenci střílí 
z malorážní pistole, jim i jejich trenéru Karlu Málkovi 
přejeme hodně dalších úspěchů.

Pavla Petřeková

Družstvo získalo titul Mistra ČR ve složení: zleva Martin 
Chovančík, Jakub Petřek, Radek Šemnický. Za nimi trenér 
Karel Málek.

Titul Mistra ČR pro rok 2011 pro 
družstvo  dorostenců SSK Rožnov.

Úspěch zuberských automodelářů
Malebné městečko Polná u Jihlavy je již několik let 

pořadatelem mistrovství České republiky automodelářů 
v kategoriích malých měřítek modelů 1:18. V letošním 
roce měly premiéru nové kategorie a to 1:28 mini Z a 1:24 
expert včetně nové kategorie formule 1:18. Formule mají 
těch premiér více, to že se zrodily u nás v ČR a nikde 
na světě se zatím nejezdí. Mistrovství se jelo jako mezi-
národní, s účastí slovenských a polských reprezentantů, 
tradičně v zámku Polná, kde na technické, ale rychlé trati 
trénovalo už od pátku cca 90 závodníků. Na místo jsme 
dorazili mezi prvními, jelikož jsme se chtěli zúčastnit 
workshopu o seřizování a ladění podvozků závodních 
speciálů a také jsme museli nainstalovat naše elektronické 
měření pro auta 1:28 a 1:24. 

Sobotní mistrovství, díky zkušeným pořadatelům, pro-
bíhalo bez problémů a zuberský tým ve složení Radek 
Šimurda, Kuba Šimurda, David Maňák, matador Zdeněk 
Janoš, Tomáš Juřica absolvoval postupně rozjížďky a fi-
nálové jízdy. Síla tohoto zuberského týmu se projevila při 
závěrečném vyhodnocení, kdy členové MK Zubří stáli 
sedmkrát na bedně a ziskem sedmi pohárů patřili k nejú-
spěšnějším účastníkům. 

Celkové umístění: kuba Šimurda třikrát 1. místo, 
jedenkrát 2. místo, zisk absolutního vítěze a titul Mistra 
čr pro rok 2011 v kategorii modelů 1:18. tomáš Ju-
řica 2. místo v kategorii 1:18. Zdeněk Janoš 3. místo 
v kategorii 1:18, David Maňák 3. místo v kategorii 1:24 
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Jubilejní 10. ročník závodu v estetické  
skupinové gymnastice

 „o pohár starosty města Zubří“ 
Ve druhém dubnovém týdnu, a to v sobotu 9. dubna, 

pořádal oddíl moderní gymnastiky TJ Gumárny Zubří ju-
bilejní 10. ročník závodu O pohár starosty města Zubří 
a zároveň proběhl třetí závod pohárové soutěže ESG Cup 
2011 v estetické skupinové gymnastice. Kdo se přišel po-
dívat na společné skladby gymnastek, určitě byl odměněn 
pěknými zážitky. Závodilo se v 5 kategoriích: 8 let a ml., 
8 – 10 let, 10 – 12 let, 12 – 14 let a juniorky. Do Zubří se 
sjelo přes 200 závodnic z těchto oddílů: TJ Sokol Velký 
Týnec, SK MG Mantila Brno, GK TJ Sokol Opava, SK 
MG Zlín, SK MG Černovice, SK MG Břeclav, TJ Sokol 
Židenice, SK Trasko Vyškov a domácí oddíl  TJ Gumár-
ny Zubří. Ještě než začala děvčata závodit, bylo na panu 
starostovi, aby přivítal všechny závodnice, rozhodčí a di-
váky na našem závodu v Zubří. A pak už začala přehlídka 
společných skladeb.

výsledky závodu:

kategorie 8 let a mladší:  kategorie 8 – 10 let
1. TJ Sokol Velký Týnec  1. TJ Sokol Velký Týnec
2. SK MG Mantila Brno  2. SK MG Mantila Brno
3. tJ Gumárny Zubří  3. GK Sokol Opava
4. SK Trasko Vyškov  4. SK Trasko Vyškov
5. SK MG Břeclav  5. SK MG Břeclav
6. SK MG Zlín  6. SK MG Zlín
7. SK MG Černovice  7. TJ Sokol Židenice

kategorie 10 – 12 let  kategorie 12 – 14 let
1. SK MG Mantila Brno           1. TJ Sokol Velký Týnec
2. TJ Sokol Velký Týnec  2. tJ Gumárny Zubří
3. SK MG Břeclav  3. SK MG Mantila Brno
4. tJ Gumárny Zubří  4. GK Sokol Opava
5. SK MG Zlín
6. TJ Sokol Židenice

Juniorky
1.  TJ Sokol Velký Týnec

oddíl MG TJ Gumárny Zubří , Gabriela Cábová

Zuberská děvčata soutěžila ve 3 kategoriích.  Nejmlad-
ší družstvo kategorie 8 let a mladší ve složení Eliška Ju-
rajdová, Denisa Mikulenková, Karin Křesalová, Halina 
Bellová, Eva Stružková, Denisa Vaculínová, Hana Fryšo-
vá a Veronika Klimková obsadily v konkurenci 7 družstev 
3. místo a odnesly si bronzové medaile a pohár. Děvčata 
10 – 12 let, kde závodilo 6 družstev, bojovala ze všech 
sil, ale na umístění na medailových stupních to nestači-
lo. Na pěkném 4. místě se umístilo družstvo TJ Gumárny 
Zubří ve složení: Adéla Lojkásková, Barbora Cábová, Sa-
bina Jurajdová, Sára Bambuchová, Pavla Pšenicová, Ester 
Konkoľová a Gabriela Kaňáková. V kategorii  12 – 14 
let zuberská děvčata bojovala se svým velkým soupeřem, 
děvčaty z Velkého Týnce. A přesto, že děvčata předvedla 
dobrý výkon, na nejvyšší stupínek to nestačilo. Družstvo 
Daniela Martinková, Klára Chlápková, Tereza Hrachov-
cová, Karolína Davidová, Barbora Bergová, Sabina Holi-
šová, Valentina Havlová vystoupalo na 2. stupínek a zís-
kalo stříbrné medaile. 

Tento pěkný jarní závod by se nemohl uskutečnit bez po-
moci obětavých rodičů  závodnic a všech členů oddílu. Pro-
to děkuji všem, kteří 
se jakoukoli měrou 
podíleli na organi-
zaci závodu.

Poděkování patří 
také všem spon-
zorům 10. ročníku 
závodu O pohár 
starosty města Zubří, a to: Město Zubří, Billa Rožnov, 
Brano, a .s. Zubří, FP Technologies group Val. Meziříčí, 
Matuschka – vlasová kosmetika,  Sklenářství Bambuši  
Rožnov,  Květiny Pavelková Zubří, On – Semiconductor, 
Pavel Kaňák – stavební práce, paní Kateřina Stružková, 
Robe.

expert. K těmto úspěchům je třeba vyzvednout vynikající 
práci mechanika Radka Šimurdy, který seřizoval a ladil 
soutěžní speciály nejen našim závodníkům, ale i soupe-
řům, hlavně z řad mládeže. 

Účast na mistrovství České republiky je třeba zhodnotit 
jako velmi úspěšnou a poděkovat modelářům za vzornou 
reprezentaci města Zubří. soutěžní modely bude možno 
zhlédnout na výstavě modelářského klubu, která se 
koná 5. – 8. května 2011 ve velkém sále klubu Zubří.

Jaroslav Janošek

ModelKlub Zubří pořádá ve dnech 5.5.  – 8.5. 2011

VÝSTAVU MODELŮ
letadla – lodě – auta – vrtulníky

velký sál Klubu Zubří
v provozu autodráha pro RC modely 1:24 a 1:28

V sobotu 7.5.
celodenní MODELÁŘSKÁ BURZA mezinárodní  

soutěž RC automobilů
Prodejní plocha zdarma!

Otevřeno: čtvrtek – sobota od 10:00 do 19:00, neděle od 10:00 do 16:00
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OSEVA PRO, s.r.o., 
Výzkumná stanice travinářská

Zubří, Hamerská 698

	 	 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

Plán turistických akcí  -  květen 2011 
i pro příznivce turistiky

So 7. května: 
• Zubří - val. Meziříčí - Mořkov, turistika ,,okolo 

Mořkova“, 14 km
vlak: Zubří  nádr., odj. 8.51  -  Val. Meziříčí, 
vlak: Val. Meziříčí, odj. 9.15  -  Mořkov.

Stř. 11. května
• Zubří - rožnov p/r - val. bystřice, Hajdušky - santov 

- bystřička, přehrada - Zubří, 15 km
vlak: Zubří nádr., odj. 7.28 - Rožnov p/R, 
aut.: Rožnov, odj  8.15 - Valašská Bystřice, Hajdušky.

So 21. května:
• Zubří - rožnov p/r - Horní Paseky, Pindula - rázto-

ka, lanovka - Pustevny - radhošť, 15 km
vlak: Zubří nádr., odj. 7.28 - Rožnov p/R, 
aut.: Rožnov p/R, odj.8.15 - Horní Paseky, Pindula.

So 28. května: 
• autoturistika - Zubří - Štramberk - bílá hora, 

rozhledna - arboretum
odjezd z parkoviště u TESCA v Zubří v 8.00 hod.

placená inzerce

placená inzerce


