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Den Města
V sobotu 8. září zažilo Zubří svůj velký den. slavilo se desetileté 
výročí získání statutu města. V bohatém kulturním programu se 
představily místní spolky, sportovci, vzácní hudební hosté a nechy-
běl ani pořádný narozeninový dort. 

První návštěvníci se začali trousit již před desátou hodinou dopolední  
a začali nahlížet do tradičních řemeslnických stánků a okukovat bo-
hatou nabídku občerstvení. Pavel Novák na svých stránkách napsal: 
„Ukázky řemesel byly nádherné a konečně akce, kde se nepro-
dávají všelijaké blikající ptákoviny z Číny, není zde 20 stánků  
s cukrovinkami a perníkovými srdci, žádné střelnice. Prostě vkus 
valašského kraje.“ My rádi doplníme, že prim mezi řemeslníky opět 
sehrála pověstná zuberská výšivka, kterou předváděly přímo na místě 
Maruška Pyrchalová s Irenou Španihelovou.

Pro děti zde vyrostlo malé dřevěné hřiště. A paní učitelky z obou mateř-
ských škol jim připravily drobné úkoly a soutěže, kterých si děti mohly 
užívat v průběhu celého dne.
V 10 hodin se také otevřela pomyslná vrátka do zuberské minulosti. 
V Muzeu Zubří zde byla v tento den poprvé otevřena expozice výsta-
vy „Jak se žilo? Jak se žije?“, kterou pro vás připravila Muzejní rada 
města Zubří a která se po celou dobu těšila vaší velké pozornosti. 
Úderem 10. hodiny začalo žít i hlavní pódium. Po krátkém přivítání 
konferenciérem celého dne Pavlem Novákem nastoupila oblíbená de-
chová hudba Zubřanka, která předvedla to nejlepší ze svého repertoá-
ru. Jen na krátko pak byly tóny žesťů přerušeny několika slovy na přiví-
tání, která zazněla z úst starosty města Zubří.  

Po náloži parádní dechové muziky pódium opanovali žáci i absolventi 
ZŠ Zubří pod vedením Kateřiny Gazdové. Slyšeli jsme sólová pěvecká 
vystoupení Anety Kovářové a Kláry Mynarčíkové, takřka precizní Mon-
tyho čardáš v podání houslisty Dominika Orsága, vystoupení několi-
ka skupin estetické moderní gymnastiky včetně vítězné skladby z jarní-
ho Mistrovství ČR v kategorii 12 - 14 let či ukázku tréningu kickboxu, 
kterou předvedly reprezentantky ČR Táňa Jurčíčková a Simča Titková.  
V programu „Mládí má zelenou“ nemohli chybět ani nejmladší čle-
nové souboru Beskyd a Malá muzika. Závěr pak patřil starším žákům 
dramatického kroužku, kteří zahráli svou autorskou scénku z benefice  
s názvem Olympijské hry.  Ačkoliv naši mladí vyplňovali nepříjemný 
obědový čas, o spokojené diváky nebyla nouze. Na vystoupení školy 
pak navázaly ukázky mysliveckých signálů, které předvedli místní mys-
livci.  

(pokračování na str. 9)
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Společenská kronika občanů v Zubří

MÚ Zubří informuje

Vzpomínáme

Jarmila Frňková

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě navždy budeme mít.

Dne 2. srpna 2012 jsme si připomněli 20. smutné výročí úmr-
tí paní Jarmily Frňkové. S láskou vzpomínají manžel, maminka,  
synové s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Miroslav Pšenica

Kdo žije v našich srdcích,
žije navždy v našich vzpomínkách.

Dne 3. září 2012 uplynulo první smutné  
výročí, kdy nás navždy opustil manžel, ta-
tínek, dědeček, pan Miroslav Pšenica. Kdo 
jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.

Manželka Anna a děti.

Josef Kotulek

Až se dnes, milá, vrátíš domů,
já už se s Tebou nevrátím,
nepočkám na Tě - spadlo listí stromů,
které tu kvetly nedávno tomu,
odešel podzim, já odešel s ním.
Pak jizbu naši ticho zahalí
a v oknech zbudou jenom muškáty,
vzpomínat budu na Tě v Boží dáli,
jak jsme spolu těžce budovali
náš milý domov - já a ty.
Kde jsi, tatínku náš,
proč odletěl jsi do nebeské dáli,
proč už s námi u jednoho stolu nesedáváš,
čekáme, že se vrátíš v našich snách
a s láskou nás znova objímáš,
vždyť jsme Tě tolik milovali.

Chtěli bychom ze srdce poděkovat všem, kdo přišli doprovodit  
našeho milovaného manžela a tatínka, pana  Josefa Kotulka,  
na jeho poslední životní cestě v pátek 10. srpna 2012. Zvláště  
děkujeme hasičům ze Zubří, Starého Zubří, Valašské Bystřice  
a Zašové.

Rodina Kotulkova od Tisu

Marie Kolečková

Odešla, ale v našich srdcích zůstává.

Dne 4. října 2012 by se dožila 59 let naše 
milovaná manželka, maminka a babička, 
paní Marie Kolečková. S láskou vzpomína-
jí manžel a děti s rodinami. Kdo jste ji znali  
a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Z usnesení 46. schůze Rady města Zubří 
konané dne 20. 08. 2012

RM schvaluje ukončení nájmu bytu č. 1 na ulici Hlavní 824, Zubří,  
s Mgr. Šárkou Ulrychovou, Zubří, dohodou ke dni 31. 08. 2012.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu spojeném s výkonem prá-
ce „Správce domu Hlavní 824, Zubří“ s Mgr. Šárkou Ulrychovou, Zub-
ří, na dobu výkonu práce pro pronajímatele město Zubří, tj. na dobu od 
01. 09. 2012 do 31. 08. 2013, za podmínek dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1, Hlavní 824, Zubří, 
s paní Kateřinou Petruželovou, Zubří, na dobu určitou od 01. 09. 2012 
do 31. 08. 2013, za podmínek dle důvodové zprávy.
 

Zlatou svatbu oslavili manželé 
Vladimír a Blažena Dobešovi.

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

Václav Holiš   85 let
Ludvík Petřek  75 let

nejstarší občanka našeho města
Marie Cibulcová   105 let
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RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4, Hlav-
ní 62, Zubří, s paní Jaroslavou Černou, kterým se prodlužuje doba náj-
mu na dobu určitou od 01. 09. 2012 do 31. 08. 2015, za podmínek dle 
důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku p. č. 377, zahrada, 
o výměře 159 m2,  k. úz. Zubří, s manžely Milanem a Petrou Smetano-
vými, na dobu neurčitou, s účinnosti od 01. 09. 2012, za podmínek dle 
důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na těžební práce v oddělení  
1 C 10 v lokalitě „Ostrý“ o objemu cca 500 m3 s firmou: Miroslav Hala-
míček, Rožnov p. R., za podmínek dle důvodové zprávy

RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje uzavření kupní 
smlouvy na prodej cca 300 m3 dřevní hmoty z nahodilé těžby s firmou  
DŘEVO Rakov, s. r. o., za podmínek dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru elektroza-
řízení s ELEKTROVIN, a. s., Praha, za podmínek dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného od-
běru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů s ASE-
KOL, s. r. o., Praha, za podmínek dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové doku-
mentace akce „Chodník na ul. Horní“ s Ing. Václav Šafář, Nový Jičín, za 
podmínek dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové doku-
mentace akce „Chodník na ul. ThDr. Metoděje Mičoly“ s Ing. Václav 
Šafář, Nový Jičín, za podmínek dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a vedení 
STL plynovodu v délce 17 m na pozemcích parc. č. 360 a 5398 v k. ú. 
Zubří, ve vlastnictví města Zubří, s SMP Net, s. r. o., Ostrava, Morav-
ská Ostrava, za podmínek dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 200901 ze dne 
15. 2. 2009 na zpracování projektové dokumentace pro akci „Revitali-
zace Sídliště 6. května v Zubří“ s Ing. Stanislavem Julíčkem – JUSTAV, 
Holešov, kterým se mění předmět a cena díla, za podmínek dle důvodo-
vé zprávy.

RM schvaluje uzavření darovací smlouvy o bezúplatném převodu stav-
by – prodloužení vodovodního řadu v lokalitě ul. Bořkova na pozemku 
parc. č. 1734/1 a 1743 v k. úz. Zubří, s manžely Jiřím a Martinou Bílko-
vými, Zubří, za podmínek dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2012 
Handball Club Zubří, občanské sdružení, Zubří, ve výši 20.000,- Kč, za 
podmínek dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2012 
Jezdecký klub Zubří, ve výši 15.000,- Kč, za podmínek dle důvodové 
zprávy.

RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2012 
Tělovýchovná jednota Lesana Staré Zubří ve výši 8.000,- Kč, za podmí-
nek dle důvodové zprávy.

RM schvaluje v souladu s § 102, odst. (3), zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení) v platném znění, poskytnutí peněžitého daru 
fyzické osobě z rozpočtu města Zubří na rok 2012 panu Oldřichu Pobo-
řilovi, Zubří, ve výši 2.000,- Kč.

RM schvaluje rozpočtové opatření RM RO č. 4/2012, kterým se prová-
dí změna rozpočtu dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyřazení nepotřebného majetku neprodaného v „aukci“ 
konané dne 14. 08. 2012, a to formou přímého prodeje zájemci, za pod-
mínek dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vnitřní předpis č. 005/2012 „Organizační řád Městského 
úřadu v Zubří“ s účinností od 01. 01. 2013 a ukládá tajemníkovi MěÚ 
Zubří zajistit potřebné organizační změny spojené s novými činnostmi 
Odboru kultury a sportu MěÚ Zubří.

Z usnesení 47. schůze Rady města Zubří 
konané dne 03. 09. 2012

RM revokuje usnesení RM 46/642 ze dne 20. 08. 2012 (uzavření 
smlouvy o nájmu bytu č. 1, Hlavní 824, Zubří, s paní Kateřinou Petru-
želovou, Zubří, na dobu určitou od 01. 09. 2012 do 31. 08. 2013).

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1, Hlavní 824, Zubří,  
s panem Dominikem Losem, Zubří, na dobu určitou od 10. 09. 2012 
do 30. 09. 2013.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, Hlav-
ní 824, Zubří, s manžely Josefem a Pavlou Radovými, Zubří, kterým 
se prodlužuje doba nájmu na dobu určitou od 01. 10. 2012 do 30. 09. 
2013.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu spojeném s výkonem 
práce „Správce nebytového objektu Klub Zubří, Hamerská 10“ s pa-
nem Jiřím Krčmou, Zubří, na dobu výkonu práce pro pronajímatele 
město Zubří, tj. na dobu od 01. 10. 2012 do 30. 09. 2013.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 09. 07. 
2012 (výměna střešní krytiny na budově hasičské zbrojnice Staré Zub-
ří, Starozuberská 352, Zubří) s panem Petrem Ondryášem, Hutisko-
Solanec, týkajícího se nové izolace střechy, za podmínek dle důvodo-
vé zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu místa pro umístění reklam-
ní tabule s DENDROS Bohemia, s. r. o., Zubří, za podmínek dle dů-
vodové zprávy.

RM Zubří rozhodla na základě doporučení hodnotící komise v soula-
du s § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, o výběru 
nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního hodnotícího kritéria 
– nejnižší nabídková cena – zadané dle § 38 zákona č. 137/2006  Sb.,  
v platném znění, na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky: „Opra-
va a přemístění veřejného osvětlení MK U Trati a části MK Hlavní a Ha-
merská“ a schvaluje uzavření smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla 
vybrána jako nejvhodnější, a to „EMPESORT, s. r. o.“, Valašské Meziří-
čí, v souladu s nabídkou uchazeče.
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RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 10. 07. 2012 
na akci „Oprava chodníku v ul. Pod Hůrkou v Zubří“ s firmou BS Vse-
tín, s. r. o., Vsetín, týkajícího se změny předmětu a termínu díla, za pod-
mínek dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o spolufinancování – poskytnutí pří-
spěvku na inženýrské sítě v lokalitě ul. Starozuberská s manžely Janem 
a Ivanou Stodůlkovými, Prostřední Bečva, za podmínek dle důvodové 
zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o spolufinancování – poskytnutí pří-
spěvku na inženýrské sítě v lokalitě ul. Starozuberská s panem Davi-
dem Gašparem, Zubří, za podmínek dle důvodové zprávy.

RM souhlasí se záměrem odstranění stavby - povrchu komunikace 
umístěné na pozemku p. č. 2250, k. úz. Zubří, dle žádosti vlastníka po-
zemku pana Libora Štůska, Zubří, a pověřuje starostu města podpisem 
a podáním ohlášení záměru příslušnému stavebnímu úřadu. 

RM schvaluje prodloužení termínovaného vkladu u Artesa, spořitelní 
družstvo, Praha, ve výši 2.500.000,- Kč se splatností 6 měsíců, za pod-
mínek dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje prodloužení termínovaného vkladu u Evropsko-ruská 
banka, a. s., Praha, ve výši 2.500.000,- Kč se splatností 6 měsíců, za 
podmínek dle důvodové zprávy. 

Z usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města 
Zubří konaného dne 05. 09. 2012

ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 10. zasedání ZM ze dne 
06. 06. 2012  bez připomínek. 

ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 1756, ostatní plocha, o vý-
měře 8 m2, k. úz. Zubří (Bořkova), panu Mojmíru Porubovi, Zubří, za 
podmínek dle důvodové zprávy. 

ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 1756, ostatní plocha, o výmě-
ře 29 m2, k. úz. Zubří (Bořkova), manželům Milanu a Libuši Konkoľo-
vým, Zubří, za podmínek dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 1763, ostatní plocha, o výmě-
ře 5 m2, k. úz. Zubří (Bořkova), manželům Jiřímu a Veronice Porubo-
vým, Zubří, za podmínek dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 1763, ostatní plocha, o výmě-
ře 25 m2, k. úz. Zubří (Bořkova), panu Květoslavu Němcovi, Zubří, za 
podmínek dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 2307/2, zastavěná plocha a nádvo-
ří, o výměře 1 m2 a části pozemku p. č. 2307/1, ostatní plocha, o výmě-
ře 6 m2, k. úz. Zubří (Pod Javorníkem), panu Petru Němcovi, Zubří, za 
podmínek dle důvodové zprávy. 

ZM vyhlašuje záměr na směnu pozemků: část pozemku p. č. 1636/5, 
ostatní plocha, o výměře 549 m2, k. úz. Zubří, ve vlastnictví paní Ire-
ny Stromské, Frenštát pod Radhoštěm, za část pozemku p. č. 1636/2, 
ostatní plocha, o výměře 549 m2, k. úz. Zubří, ve vlastnictví města Zub-
ří (Pod Lipůvkou).

Odpočinkové prostranství Pod Obecníkem 

V červnu byl v horní části Zubří dokončen projekt „Prameniště 
Pod Obecníkem – voda pro lidi i pro přírodu“. Cílem tohoto 
projektu je nabídnout v krásném prostředí beskydské přírody 
občanům Zubří a také turistům příjemné místo k odpočinku  
s pramenem kvalitní přírodní vody. Současně s tím se zde podařilo 
nejen zachovat, ale i zlepšit přírodní prostředí, což je důležité právě  
s ohledem na polohu této lokality v Chráněné krajinné oblasti Beskydy 
– kromě jiného zde žije mlok skvrnitý a roste vzácný šafrán karpatský. 
Aby byl naplněn stručný obsah předchozích vět, předcházelo tomu 
kromě zápalu pro dobrou věc také mnoho úsilí a přemýšlení, jak splnit 
tuto vizi hezkého místa k odpočinku v dříve zapomenutém koutu Zubří 
a současně nenarušit okolní přírodu. A protože to všechno nelze vtěsnat 
do jednoho článku, bude v tomto vydání Zuberských novin stručná 

ZM souhlasí se záměrem a projektem „Stadion FC Zubří – rekon-
strukce a přístavba šaten“ pro FC Zubří, občanské sdružení, v souladu 
s územním plánem města Zubří, Strategickým plánem rozvoje Zubří, 
formou spolufinancování a případnou úhradou:
a) realizační fáze projektu v celkové výši max. 6 mil. Kč,
b) nezpůsobilých výdajů,
c) případných provozních ztrát po dobu povinné udržitelnosti  
 projektu a ukládá vedoucímu EO zahrnout do návrhu  
 rozpočtu města Zubří na rok 2013.

ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Zubří uzavřené dne 12. 3. 2012 (ZM 9/05) s obecně 
prospěšnou společností Hala Zubří, o. p. s., týkající se změny účelu čás-
ti dotace dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje rozpočtový výhled Města Zubří na období let 2013 až 
2016 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje rozpočtové opatření ZM RO č. 2/2012, kterým se prová-
dí změna rozpočtu dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje Statut osadního výboru v lokalitě „Nad Fojstvím“ v Zub-
ří dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí dle § 39, odst. 7, zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný 
účet „Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko“ za rok 2011 včetně Zprá-
vy o výsledku přezkoumání hospodaření. 

ZM bere na vědomí dle § 39, odst. 7, zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný 
účet „Sdružení Mikroregion Rožnovsko“ za rok 2011 včetně Zprávy  
o výsledku přezkoumání hospodaření.

ZM schvaluje nabytí nemovitých věcí do majetku města Zubří od Hala 
Zubří, o. p. s. dle návrhu Darovací smlouvy o převodu nemovitých věcí,  
a to: pozemků p. č. 357/1, ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha, 
p. č. 357/2, zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 357/3, ostatní plocha, jiná 
plocha, a stavby – objekt občanské vybavenosti č. p. 492 na ulici Hlav-
ní na pozemku p. č. 357/2, zastavěná plocha a nádvoří, vše k. úz. Zubří,  
a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.

4

9 ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

2012



vody, vyloženo koryto potůčku a stěny dolní tůňky, je z lomu v Bystřičce 
(těžil se zde i pro zeď místní přehrady). Pamětní desku s kresbou mloka 
zhotovila paní Vařáková, manželka jednoho z kameníků, který pracoval 
na stavbě a přišel s návrhem na umístění takové desky. Na závěrečných 
zahradnických úpravách se opět podílelo mnoho dobrovolníků, zvláštní 
poděkování patří členkám a členům Červeného kříže. 
Celkové náklady na realizaci prostranství Pod Obecníkem zahrnující 
projekční a stavební práce činí v letech 2011 – 2012 celkem  
500 tis. Kč. Z této částky uhradí Nadace OKD 280 tis. Kč a náklady 
města Zubří budou činit 220 tis. Kč. O tom, že to jsou účelně vynaložené 
peníze, snad nepochybuje nikdo a zvláště ne ti naši spoluobčané, které 
v tomto období sucha trápí nedostatek vody. Jenom pro představu – při 
průměrné vydatnosti pramene asi 8 l/min. je hodinový průtok přibližně 
500 l/min. a denní pak 12 m 3! Pokud by z tohoto množství bylo využito 
pouze 1 000 l denně, je to při průměrné ceně balené vody 6 Kč/l užitek 
6 000 Kč denně, měsíčně pak 180 000 Kč a za rok jsme už v řádech 
miliónů. A to nepočítám úsporu plastových lahví, což opět šetří naši 
přírodu. Prostě, ani investice do zlata by se nám nevyplatila víc. Voda 
je život a dobrá voda – to je dar... Hluboké díky všem, kteří pomohli 
využít dar nabídnutý naší přírodou! 

Ing. Vladimír KRUPA, člen Rady města Zubří

rekapitulace projektu a v dalším čísle potom podrobnější informace  
k samotnému pramenu vody. 
Myšlenku na zhotovení odpočinkového prostranství převedl do 
projektu Ing. Josef Bolcek ze Zubří, který navrhl jeho celkové provedení 
včetně kříže, chodníků, příjezdové komunikace a dolní tůňky pro 
obojživelníky. Terasovitou zídku s vývěrem vody projektoval Ing. Jan 
Hanslián z Rožnova, specialista na vodní stavby. Řešení samotného 
pramene vody ve svahu kopce, asi 80 m nad současným vývěrem, je 
výsledkem tvůrčí činnosti party místních nadšenců. 

Na počátku rozhodování, zda vůbec máme šanci využít pramen vody 
z úbočí Obecníku jako zdroj pramenité vody pro občany, byla důležitá 
pomoc RNDr. Aleše Cahlíka ze Vsetína, který se zabývá hledáním 
vody v mnoha zemích světa (právě nyní v Etiopii). Po prostudování 
rozborů vody ocenil na místě její kvalitu a doporučil nám využít tuto 
šanci, kterou spousta lidí ve světě nemá. Následně pak probíhaly od r. 
2008 prvotní práce na úpravě prameniště, abychom dosáhli co nejvyšší  
a stabilní kvalitu vody. Práce probíhaly s pomocí dobrovolníků, aktivně 
se na nich podíleli především členové místní organizace Svazu včelařů 
a Občanské demokratické strany. V následujícím roce 2009 byla 
voda ze studny v místě prameniště svedena potrubím do údolí, opět 
pomohli členové Svazu včelařů a také členky Červeného kříže – Horní 
a další obětaví spoluobčané. Současně jsme pod místem horní studny 
vyhloubili tůňku s vodou pro lesní zvěř, aby uzavřením pramene do 
studny a svedením vody do potrubí okolní příroda nepřišla o zdroj 
životadárné vody. Nad dolní vývěr byla umístěna dřevěná stříška  
a tím získalo údolí malebnější ráz, ale především se voda stala pro lidi 
dostupnější. 
Dalším důležitým momentem úpravy prostranství Pod Obecníkem 
bylo získání dotace od Nadace OKD na jaře r. 2011. Na zpracování 
žádosti o dotaci se přitom významně podílela Ing. Veronika Zátorská ze 
Zubří. Získání dotace nebylo samozřejmostí, na přelomu r. 2010/2011 
jsme o tutéž dotaci neúspěšně žádali Nadaci ČEZ. Dle informací jsme  
u Nadace OKD uspěli především díky umístění projektu v beskydské 
přírodě, zapojení spoluobčanů a celkovému přínosu pro kvalitu života 
v Zubří. Zde je vhodné zdůraznit, že získání dotace nijak nesouvisí  
s možnou těžbou uhlí ve Frenštátě či okolí, od toho určitě Nadace není. 
Právě naopak, účelem Nadace OKD je mimo jiné podpora a rozvoj 
duchovních a humanitárních hodnot a podpora životního prostředí. 
Naše dotace je poskytnuta z programu Pro budoucnost. 
Vzhledem k průtahům při získávání stavebního povolení se stavební 
práce posunuly do r. 2012. Ve výběrovém řízení na dodavatele stavebních 
prací podala nejlepší nabídku společnost TM Stav ze Vsetína a skutečně 
je třeba ocenit profesionální a tvůrčí přístup jejich zaměstnanců při 
provádění stavebních prací. Kámen, kterým je vyzděna zídka vývěru 

Kompostéry – zapůjčeno celkem 500 kusů!

Během letošního července a srpna město Zubří bezplatně poskytlo ob-
čanům 200 kusů kompostérů o objemu 720 litrů, které byly pořízeny  
v rámci projektu „Rozšíření separace bioodpadů ve městě Zubří“. 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti  
a Státním fondem životního prostředí ČR, a to v rámci Operačního pro-
gramu Životní prostředí. Jeho realizací dochází ke zkvalitnění nakládá-
ní s bioodpady ve městě Zubří a k navýšení jejich třídění.
K uskutečnění projektu se přistoupilo hlavně kvůli pokračujícímu zá-
jmu o kompostéry, který výrazně převýšil počet 300 ks kompostérů vy-
daných občanům v roce 2010. Celkem tedy bylo od roku 2010 rozdáno 

Závěrem článku si vás dovolím pozvat na slavnostní otevření 
odpočinkového prostranství Pod Obecníkem, které se bude 

konat v neděli 30. září ve 14 hodin odpoledne. 
Za příznivého počasí a při lidové muzice můžete potěšit svou 
duši v tomto malebném koutu Zubří. A pokud počasí přinese 
blahodárný déšť, přesuneme se i s muzikou do společenské 

místnosti Horní školy. 
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Zprávy ze školy

Zprávy ze školky - MŠ Sídliště
500 ks kompostérů, které slouží k oddělnému sběru biologicky rozloži-
telného odpadu na území města Zubří. Tento bioodpad se v komposté-
rech mění na kompost, který občané mohou využít na svých pozemcích 
jako přírodní hnojivo. Zároveň se tím sníží množství odpadu ukládané-
ho bez využití na skládky odpadů.
Doufáme, že všechny kompostéry budou svým uživatelům co nejdéle 
sloužit k jejich spokojenosti a že se díky nim zvýší povědomí občanů  
o důležitosti třídění všech odpadů, nejen biologicky rozložitelných, kte-
ré každodenně vznikají v našich domácnostech.

Odbor výstavby MěÚ Zubří

1. školní noc - aneb jak nacpat 
50 lidí do stanů a stany do obalů
  
Původně to mělo být stanování prázdninové, ale indiánský šaman se 
nechal slyšet, že se v pátek rozhodně nikdo nemá vydávat do lesů, neb 
by mohl zmoknout. Proto až ve chvíli, kdy byli pár hodin třeťáky, přihr-
nuli se k vrátkům školy naši dobrodruzi (vláčejíce stany, spacáky, zbra-
ně proti vlkům i nepřátelům a jídlo). Odtud téměř tři hodiny putovali na 
dobře utajené místo uprostřed hvozdů. Místo odpočinku se vrhli lač-

soutěž – Vyfoť a vyhraj

V letošním červencovém čís-
le Zuberských novin jste byli 
informováni o vyhlášení fo-
tografické soutěže, ve které 
lze vyhrát zajímavé ceny - 
mobilní telefony, fotoapará-
ty, čtečky či iPody, které jsou  
připraveny jak pro autory fo-
tografií, tak i pro hlasující.

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo pořídí zajímavé fotografie pro-
jektu financovaného z Regionálního operačního programu Střední 
Morava v Olomouckém a Zlínském kraji. Pak už jen stačí fotku nahrát 
na www.mujprojekt.eu. Fotografie mohou být nahrávány od 1. červen-
ce do 31. října letošního roku. O tom, která z fotografií bude ta nejlepší, 
rozhodne sama veřejnost prostřednictvím hlasování na www.mujpro-
jekt.eu. Autoři nejlepších fotografií budou odměněni zajímanou cenou.
V rámci ROP Střední Morava byly zrealizovány také projekty na území 
města Zubří. Jedná se celkem o tyto tři dotační projekty, s jejichž foto-
grafiemi se můžete fotografické soutěže účastnit:

„Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy – Zubří“
(realizace cyklostezky podél Rožnovské Bečvy v Zubří)

 „Polyfunkční centrum sportovních a volnočasových aktivit Zubří“
(vybudování sportovního areálu u Základní školy v Zubří)

„Mateřská škola Duha, stavební úpravy, nástavba a přístavba 
objektu č. p. 369“ (rekonstrukce MŠ DUHA ve Starém Zubří)

Budeme rádi, když se soutěže zúčastníte, ať už jako soutěžící nebo 
jako hlasující, a podpoříte zuberské projekty. Více o soutěži, včetně je-
jích pravidel a přehledu cen, naleznete na www.mujprojekt.eu. Soutěž 
zajišťuje Úřad Regionální rady, který v Olomouckém a Zlínském kra-
ji rozděluje peníze z Regionálního operačního programu Střední Mo-
rava.

Odbor výstavby MěÚ Zubří

Úspěch MŠ sídliště 
na V. ročníku Rožnovské olympiády

Úžasné zahájení již V. ročníku Rožnovské olympiády čekalo nejen na 
všechny malé sportovce, ale i na jejich doprovod. Pozdravit je a držet 
jim palce přijela žijící legenda českého sportu paní Dana Zátopková, 
která zároveň oslavila své 90. narozeniny. Srdečný pozdrav a mnoho 
úspěchů přáli společně s ní i další čeští olympionici společně s předse-
dou Českého olympijského výboru.
10 malých lidiček z MŠ Sídliště si svůj úspěch na olympiádě zaslouži-
lo dvojnásob, protože při velmi nepříznivém čtvrtečním počasí museli 
skoro hodinu čekat, než je vláček Rožnováček dopraví z náměstí do te-
nisové haly, kam se celá akce musela přesunout.

Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: v maratonském běhu, hodu na cíl, 
štafetovém skoku do dálky a běhu přes překážky. Vyhodnocovalo se 
družstvo – školka jako celek, ale i jednotlivé výkony.
MŠ Sídliště se umístila na krásném 4. místě za MŠ Tylovice, MŠ Radost 
z Rožnova a MŠ 1. máje 1153, z celkově 13 přihlášených školek.
Jejich dvoutýdenní nácvik pod vedením p. uč. Dukátové a Pobořilové 
na fotbalovém hřišti se vyplatil a každý z deseti přispěl svou šikovností.
Mezi nejlepší maratonské běžce patřil Matěj Vašek a Radek Nový,  
z děvčat Michaela Dořičáková, ve skoku do dálky exceloval Vašek Ma-
těj a Jakub Pavlica, běh přes překážky nejlépe zvládali Filip Dimitriadis, 
Matěj Polehňák a Filip Vrátný, hod na cíl se vydařil Ivance Divínové. 
Hezké výsledky měla i děvčata Kristýna Pavlíčková a Bára Dořičáková.
Tito malí sportovci určitě budou dobrou základnou pro další úspěchy 
ZŠ Zubří, která na Rožnovské olympiádě vybojovala stříbro, a to jak I., 
tak i II. stupeň. Moc gratulujeme.
O konkrétních úspěších žáků ZŠ se dozvíte v příštím čísle.

Eliška Divínová
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Partnerství Zubří - Rosdorf

ně (někteří i krvelačně) do stavění stanů, jež se chvílemi podobalo dři-
ně při stavbě pyramid. Díky povětrnostním podmínkám se příbytky těs-
ně před ukotvením měnily ve vlající draky, kteří laškovně nadzvedáva-
li lehčí váhové kategorie.

Dospělí by asi po takovém záběru hned ulehli, ale naši táborníci byli 
ve skvělé formě, a proto začali pobíhat po lese a hledat zákony platné 
na tomto tajemném místě; každému pak už bylo jasné, že zatímco řev  
a jekot se nedoporučuje, na hlasitém mlaskání nic není a povolená hluč-
nost chrápání je přímo úměrná hloubce spánku spolunocležníka. Ale 
kručení v břiše se vzápětí ozývalo tak zoufale, že bylo potřeba ihned de-
šifrovat zprávu o ukryté večeři. Nejrychleji to zvládly holky, které se 
hnaly s  patřičnou radostí mezi stromy pro špekáčky …a galantní hoši 
z vděčnosti pak opékali, až jiskry létaly. Dokonce si rozdělili hlídky, aby 
až do rána chránili něžnou část výpravy. Po ujištění, že mohou bdít ve 
stanu se zavřenýma očima (kvůli lepšímu naslouchání a případnému 
odhalení narušitelů), nastalo veliké debatování a uhnízďování, převalo-
vání, šramocení a rachtání……
…a z čista jasna přišlo ráno, buchty, čaj a balení. Nikdo dosud nedoká-
zal vysvětlit, proč stany a spacáky přes noc rostou, ani proč si mátohy 
nevzpomínají, co ten den bylo ve školní jídelně k obědu……

S. Bludná a P. Bláhová

P. S. Proslýchá se, že se vyděšená zvěř postupně vrátila do svých 
domovů a že při zpěvu písně Mám malý stan některým ujíždějí 
koutky dozadu……a že buchty od  maminek  Cibulcové a Mičolo-
vé jsou snové………

stanOVÝ  tÁBOR  na  staRÉM  ZUBŘÍ
(ZeLtLaGeR  IM  aLten ZUBRI)
10. 8. - 19. 8. 2012

Můžeme říci, že již tradičně, a to každý pátý rok, se mění areál hasičské 
zbrojnice na Starém Zubří na stanový tábor hasičské mládeže.
Tak tomu bylo i letos v létě, kdy zde, ve dnech 10. - 19. srpna, vyrost-
ly tři obří stany a v nich našlo přechodné bydliště 30 mladých hasičů  
a hasiček z partnerské obce Rosdorf i se svými vedoucími. Dva stany na  
spaní si přivezli s sebou, ten třetí, sloužící jako zázemí, jsme jim posta-
vili my – starozuberští hasiči.

Kamarádi  z Rosdorfu si v pátek 10. 8. s sebou do Zubří přivezli taky cel-
kem chladné a pochmurné počasí, které se však od pondělí umoudřilo  
a ukázalo až do konce pobytu svou pravou letní tvář.
Díky finančnímu zastřešení této akce Městem Zubří a nemalého pří-
spěvku Česko-německého fondu budoucnosti jsme mohli pro mla-
dé hasiče z Rosdorfu připravit bohatý a zajímavý program na všech  
10 dnů jejich pobytu u nás.
Mnohé děti zde stanovaly již před pěti lety a zdejší valašský kraj jim ne-
byl cizí, ale zbylá většina mohla obdivovat Zubří a jeho okolí poprvé. 
Rosdorf leží převážně na rovině a také jeho okolí je rovinaté, a proto 
zdejší kopcovitý ráz krajiny jejich očím přímo učaroval. Hůře na tom 
byly jejich nohy, protože cokoliv chtěla hlava zhlédnout, nohy ji tam - 
kopec nekopec - musely donést...
V pátek, po ubytování a náležitém občerstvení, všechny hosty oficiál-
ně přivítal starosta města Zubří, pan Jiří Randus, a popřál jim příjemný 
pobyt plný zážitků a hezkého počasí.
Sobotní chladné a deštivé ráno neslibovalo hezký den, který jsme měli 
společně prožít v areálu HEIpark v Tošovicích u Fulneku na bobo-
vé dráze. Štěstí však přeje odvážným a připraveným a my jsme, mís-
to odvolání akce, tuto ještě zpestřili a vydali se nejprve do aquaparku  

ŽIVÝ KOUteK Ve ŠKOLe

Díky finančnímu daru Mysliveckého sdružení v Zubří a díky příspěv-
kům našich žáků jsme zřídili v učebně přírodopisu živý koutek se zají-
mavými živočichy a rostlinami. Děti, které navštěvují volitelný předmět 
EKOLOGIE, se o ně vzorně starají a všichni žáci se mohou na vlast-
ní oči (a někdy i nos) přesvědčit, jaké rozmanitosti příroda nabízí. Dě-
kujeme všem za finanční pomoc a i nadále se nebráníme jakémukoliv 
sponzorství.

Šárka Kocurková
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v Olešné u Frýdku Místku. Zde se všichni mohli po studené noci řád-
ně prohřát a okusit tobogány i divokou řeku a teprve potom nás pan 
Randýsek svým autobusem převezl do Tošovic. Již cestou deště ubývalo  
a na místě samotném po něm nebylo ani památky. Připravený oběd  
v restauraci HEIkalka byl natěšenými dětmi okamžitě zbaštěn, aby 
mohly co nejdříve nasednout do bobů a sjíždět pořád dokola příkrý 
kopec. Po nekonečné hodině jízd došlo, též mimo program, na rodeo  
a krocení umělého býka v nafukovací aréně - no, adrenalinový den jak 
se patří...
Neděle byla naplánovaná ve svátečním odpočinkovém „modu“. Nej-
prve prohlídka zdejšího architektonického skvostu - kaple sv. Ducha 
na Starém Zubří, kterou si místní občané sami postavili, poté i účast 
na samotné mši svaté, již připravil otec Karel Janečka pro vzácné hosty  
i v německém jazyce. Po návštěvě kaple jsme se přesunuli na Dolní Beč-
vu, kde probíhala výroční, již 50. soutěž „O štít Radhoště“. Soutěžilo 
se v hasičském sportu, který je u nás, oproti soutěžím v Německu, více 
akčnější a o to atraktivnější... Některé týmy dokázaly v požárním úto-
ku spojit a roztáhnout hadicové vedení, nasát vodu z připravené kádě  
a dopravit ji na terč ve vzdálenosti téměř sta metrů za méně než 15 vte-
řin. Toto němečtí kamarádi nemohli vůbec pochopit a přitom se jedna-
lo „pouze“ o soutěž neprofesionálních sborů... Akci provázela cimbá-
lová muzika a dobré občerstvení. Od pořadatelského SDH Dolní Beč-
va obdrželi upomínkové předměty na památku a pozvání na jakoukoliv 
příští akci – jen kdyby to nebylo těch tisíc kilometrů... Odpočinkový den 
se vydařil na 1000 %.

V pondělí čekala na mládežníky túra. A samozřejmě do kopce. A ne-
byl to ledajaký kopec. Cílem byla Štramberská trúba - jeden z hlásných 
bodů ve středověku, kdy na Moravu často útočili nájezdníci z východu.  
Tolik schodů - špitali si potichu německy při stoupání k věži, ale nave-
nek na sobě nenechali nic znát... Pohled na okolí však stál za tu malou 
námahu.
V úterý na všechny čekal Hasičský den. Nejprve návštěva hasičské sta-
nice profesionálních hasičů ve Valašském Meziříčí (která je zařazena do 
Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje), kde nás přivítal  
a s její historií seznámil ředitel stanice Ing. Zdeněk Hub. Technickým 

zázemím nás provedl Dušan Konečný - profesionální hasič a zároveň 
člen SDH Zubří. Zdejší technika je již srovnatelná s tou v Německu, 
takže mladí hasiči mohli najít jen nepatrné rozdíly. Po prohlídce jsme 
odjeli do vesnice Veselá, kde nám místní hasiči – naši kamarádi, připra-
vili ukázkovou soutěž mladých hasičů, do které se mohli aktivně zapojit 
i mladí hasiči z Rosdorfu. Plně toho využili a vytvořili dokonce dvě sou-
těžní družstva. 

Tato soutěž nesla název „O pohár starosty města Zubří“. Zú-
častnily se jí 4 družstva - Vigantice, Valašská Bystřice, Vese-
lá a Rosdorf. Záběry ze zápolení bylo možné vidět i v regionálním  
vysílání TV Beskyd. Po soutěži, kde spolu změřili síly i vedoucí Ro-
sdorfu - Mário Wienecke a Veselé - Vlado Šuvada, následovalo vyhod-
nocení a předání pohárů a upomínkových předmětů starostou města  
Zubří, panem Jiřím Randusem. Kolegové z Veselé pro nás připravili  
i bohaté občerstvení a promítání úspěchů svého odchovance, držitele 
titulů juniorského mistra republiky a vicemistra světa, Petra Vaculína. 
Tímto jim ještě jednou za vše děkuji.
Středa se nijak nevymykala vysoko nasazené laťce připraveného pro-
gramu. Připomenout musím, že i o nás se při návštěvách v Rosdorfu 
vždy vzorně starají. Tak tedy - dopoledne zakusili mládežníci, jak chut-
ná voda v aquaparku v Hranicích na Moravě. Opět se zde všichni vydo-
váděli do sytosti - 2 hodiny na ně bylo až moc... A to je po obědě v Gib-
on parku v Rožnově p. R. čekaly v tamním areálu další fyzicky náročné  
aktivity – lezecká trasa v korunách stromů s přilbou na hlavě pod  
dohledem profesionálních lezců, zorbing na vodní hladině nebo „boje“ 
dvojic v nafouknutém brnění – to všem ubralo spoustu sil. Ten večer 
usínali jako nemluvňata...
Čtvrtek měl být ve znaku lehké procházky přes kopec do Rožnova p. R. 
na Dolní Paseky. Slunce však svítilo jako nikdy... A to úmorné vedro... 
Hasiči však musí něco vydržet. Vybaveni lahví nápoje došli bez újmy do 
firmy Unipar, kde mohli poprvé v životě vidět manufakturu na výrobu 
svíček. Byla to velmi zajímavá a poučná exkurze a ta vůně kolem... O té 
se však nedalo mluvit na další zastávce. Biofarma u pana Horuta živo-
čišně zaváněla chovem skotu. Do stájí jsme se však nedostali, protože 
pan Horut právě sušil na louce za statkem seno, a tak jsme shlédli pou-
ze domácí výrobu sýrů s možností ochutnání. Nejvíce byl v obležení vý-
dejní automat na studené čerstvé mléko, které museli jistě po našem ná-
jezdu okamžitě doplnit...
U zvířátek zůstal i páteční program – ZOO Lešná u Zlína je jistota kva-
litních zážitků pro malé i velké. Přibrali jsme s sebou i mladé hasiče  
z Veselé, kteří rozšířili ve čtvrtek stanový tábor o 4 malé stany a zúčast-
nili se našeho dalšího programu. Při cestě domů jsme učinili  zastávku  
v obchodním centru ve Zlíně, aby si každý mohl domů koupit nějakou 
pozornost pro své blízké.
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Bobová dráha Tošovice

Požární útok družstva Rosdorfu

Pan starosta předává pohár po hasičské soutěži



Kultura

Po páteční nenáročné prohlídce zoo byla na sobotu naplánovaná  
aktivita ryze sportovní. Na házenkářském hřišti oddílu Lesana Zubří 
proběhl turnaj v malé kopané. Zúčastnilo se ho 7 týmů a při systému 
rozlosování „každý s každým“ to byl běh na dlouhou trať... Nebe bez 
mráčku, 35 stupňů Celsia ve stínu – to byly těžké podmínky – ale féro-
vě pro všechny stejné...

Odehrát 2 x 15 minut bylo maximum, co mohl lidský organismus  
v tom horku zvládnout... Ještě že jsme měli v budově šaten precizní ob-
čerstvovací zázemí, včetně výdejního automatu na chlazenou vodu. Ro-
sdorf vytvořil 3 týmy, místní mladí kluci 2, my, staří hasiči s věkovým 
průměrem nad 50 let, jsme taky museli jít do boje a jeden tým posta-
vil samotný pan starosta Randus se svými kamarády. Ti však spolu pra-
videlně trénují, takže jejich dva zápasy byly považovány jako exhibič-
ní, protože si s námi pohrávali jako kočka s myší... Hrálo se jako o život. 
Bylo zde i dost příznivců dobré zábavy z řad místního obyvatelstva, kte-
ří se sešli a povzbuzovali. Vítěz však mohl být jen jeden a to bylo překva-
pení pro všechny – byli jsme to my – staří hasiči ze Starého Zubří. Body 
sčítali nezávislí rozhodčí, takže jsme se umístili první před dvěma týmy 
starozuberských mladíků. Rosdorfští slíbili, že potrénují a příště určitě 
vyhrají... Touto cestou bych rád poděkoval vedení Lesany, že nám tento 
Fotbal Cup umožnili na jejich hřišti uspořádat.
A neděle? To už bylo jen smutné balení stanů, smažení řízků na cestu  
a loučení. Poslední společné foto, oficiální slova starosty města s přá-
ním šťastné cesty, poděkování za vše ze strany rosdorfských hasičů  
a předání drobností všem, kteří se o ně nejvíce starali...
To bylo deset dnů plných upřímných dojmů, nových kamarádství  
a spousty zážitků. Deset dnů bez úrazů, nemocí a špatných konců...
Poděkování patří městu Zubří, Česko-německému fondu budoucnos-
ti a všem, kteří se zapojili do příprav a organizování tohoto projektu  
a podpořili tím další kroky partnerské spolupráce mezi dvěma body na 
mapě vzdálenými tisíc kilometrů, ale tak blízkými svým přátelstvím...

Za SDH Staré Zubří
Luděk Novák

Po druhé hodině odpolední se město rozeznělo v rytmu swingu. Na scé-
nu přišel Jindřich Dořičák a jeho Swing Band Zubří se zpěvačkou Len-
kou Koutnou, jenž rozzářil oči a úsměvy nejen přátel z německého Ro-
sdorfu. Poté se vrátil na pódium opět Pavel Novák, tentokrát však po-
silněn o své muzikanty z kapely Family. Od prvních tónů známých hitů 
slavného Pavlova otce se lidé přidávali ve zpěvu a největší fanynky do-

konce poprvé toho dne rozvlnily svá těla v tanečním rytmu. 
Po hodince plné populárních melodických písniček se program na 
chvíli přesunul daleko od pódia. Svou velkou sportovní příležitost do-
staly především děti. Každý den se nepoštěstí vyzkoušet si střelbu na 
házenkářskou branku a pokořit zuberské mistry. Tímto posíláme ob-
rovský dík házenkářům, kteří tuto radost dětem, ale i několika dospě-
lým dopřáli.

O půl šesté oslavy oficiálně propukly přímo na jevišti, kde byl slavnost-
ně odhalen obří narozeninový dort. Akt plný symboliky, kdy malé děti 
od 0 do 10 let oděné do krojů a uniforem místních spolků reprezen-
tovaly vývoj města od jeho zrození po současnost. Děti pak předávaly  
dortové svíčky významným osobnostem města – starostovi Jiřímu Ran-
dusovi, vedoucímu souboru Beskyd Víťovi Staňovi, učitelce a propa-
gátorce zuberské výšivky Marii Pyrchalové, děkanu panu faráři Karlu  
Janečkovi, starostovi zuberských hasičů Josefu Čípovi, Lubomíru Va-
culínovi (starostovi v letech 2006 - 2010), starostům partnerských měst 
Rosdorf (Harald Grahovac) a Palárikovo (Bernard Roštecký) a před-
sedovi HC Zubří Jaroslavu Dořičákovi.  V dortu byla ukrytá oficiálně 
první občanka našeho města – Natálka Ondřejová, která po svém od-
tajnění zazpívala gratulační píseň z dílny Zdeňka Svěráka a Jaroslava 
Uhlíře „Zubří má narozeniny“. To už se na pódiu popíjelo šampaňské  
a střílely konfety a k obřímu dortu na jevišti přibyla ještě jeho menší ko-
pie, na níž si pochutnala řada z vás. Dort pro vás upekla a ozdobila Jana  
Tovaryšová. 

(pokračování z titulní stránky)
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Absolutní vrchol oslav však teprve čekal v zákulisí v podobě čtyř mužů 
trochu tajuplně ukrytých pod název skupiny HAMLETI. Po jejich vpá-
du na jeviště začala dlouhá pěvecko-herecká show, jakou Zubří asi ne-
pamatuje. Pánové Aleš Háma, Hardy Marzuki, Jakub Wehrenberg  
a Dalibor Gondík hráli, zpívali a bavili lidi déle než 2 hodiny. Jejich ra-
dost a potěšení z muziky se postupně přenesla snad na všechny přítom-
né a kamarádská atmosféra, která vznikla mezi Hamlety a vámi, se nes-
la ve vzduchu ještě dlouhé hodiny po ukončení koncertu.  
Závěrečná noční zábava patřila skupině Rytmik z partnerské obce Pa-
lárikovo. Jejich role nebyla vůbec jednoduchá. Opanovat jeviště po hu-
debně-komediální smršti Hamletů a převzít štafetu nositele zábavy, to 
byl vskutku nezáviděníhodný úkol. Palárikovští však navázali se ctí. Je-
jich populární písničky i lidovky bavily spoustu z vás až do půlnoci. 

Oslavy byly u konce. K dobré pohodě přispělo po celý den přívětivé po-
časí a hlavně vy. Děkujeme za vaši návštěvu a těšíme se na další akce.

Lenka Přečková

Poděkování za Den Města ZUBŘÍ

V prvé řadě bychom chtěli poděkovat všem, kteří zajišťovali v rámci 
DNE MĚSTA občerstvení a současně poskytli pohoštění našim hos-
tům a účinkujícím – Sboru dobrovolných hasičů Zubří, Mysliveckému 
sdružení Březovec, A. Mikulenkovi, kavárně TIP Café, restauraci Duel 
– Zubří, Z. Mrhálkovi a A. Navrátilovi. Velký dík patří Střední škole ho-
telnictví a gastronomie z Frenštátu p. R. za přípravu a realizaci rautu. 
Velmi děkujeme všem, kteří nám pomohli s organizací celého dne -  ZŠ 
Zubří, především Stanislavu Petruželovi a pracovnicím školní jídelny, 
hasičům, kteří nám byli velkou organizační oporou během celých pří-
prav i v rámci akce samotné, a v neposlední řadě kolektivům obou ma-
teřských škol, které po celý den připravovaly program pro děti. Obrov-
ský dík patří všem spolkům a organizacím, které se podílely na progra-
mu akce a neváhaly vám předvést to nejlepší ze svého umění – dechové 
hudbě Zubřanka, dětem ze ZŠ Zubří v čele s Kateřinou Gazdovou, Ma-
lému Beskydu, Swing Bandu Zubří, myslivcům i házenkářům.  Jsme si 
vědomi toho, že po prázdninových měsících to pro nikoho z nich nebylo 
jednoduché.  Dále bychom velmi rádi vyjádřili hlubokou poklonu všem 
rodičům, kteří byli ochotni vystrojit a doprovodit své děti pro akt dopro-
vázející odhalení obřího dortu. Za všechny mlsné jazýčky pak děkuje-
me Janě Tovaryšové za upečení a vyzdobení dortu pro veřejnost a Kačce 
Dvořákové s panem Miroslavem Kotůlkem za jejich kreativitu a umění, 
jež prokázali při tvorbě obřího dortu, který jste viděli na jevišti. Za za-
půjčené dřevěné hřiště a rozzářené dětské obličeje děkujeme firmě Eg-
mont, s. r. o. V neposlední řadě paní Hrstkové-Jaroňové za poskytnu-
tí připojení k elektrické energii a všem řemeslníkům, kteří byli ochot-
ni předvést své umění.

Odbor kultury

Oslava jubilantů s Fryštáckou Javořinou

Dne 1. září 2012 ve 14.00 hodin se ve velkém sále Klubu Zubří uskuteč-
nil koncert pro jubilanty, který jako každoročně pořádalo Město Zubří 
ve spolupráci se společenskou komisí. Tentokrát přišla našim jubilan-
tům zahrát a zazpívat dechová hudba Fryštácká Javořina. Hudba zněla 
plným sálem téměř dvě hodiny a společně se zpěváky si prozpěvoval ne-
jeden z jubilantů. O tom, že se koncert líbil, vypovídaly rozzářené obli-
čeje všech, kteří spokojeně odcházeli z koncertu domů.

Odbor kultury

Výstava JaK se ŽILO? JaK se ŽIJe?

V rámci Dne Města, konaného v sobotu 8. září, se poprvé otevře-
ly dveře Petrohradu, za nimiž se ukrývaly dvě expoziční části výsta-
vy „Jak se žilo? Jak se žije?“.  Výstavu pro vás připravila Muzej-
ní rada města Zubří. Protože výstava stále trvá a bude trvat až do 
konce měsíce září, přijměte naše srdečné pozvání do minulosti, ale 
i současnosti našeho města.

Ve své první části výstava představuje život v obci zhruba v období 1. re-
publiky. Dívá se na Zubří v dobách, kdy hlavním zdrojem obživy bylo 
zemědělství, na nástup průmyslu a další zdroje obživy místních občanů 
(metlářství, vyšívání). Součástí expozice je i prezentace toho, jak vypa-
dala valašská domácnost nebo škola.  Druhá stěžejní část výstavy před-
stavuje současnou podobu Zubří a je zaměřena především na úspěchy 
mladé zuberské generace umělců a sportovců. 
Výstava je veřejnosti otevřena kromě pondělí každý den, vždy od  
14 do 17 hodin. O výši vstupného si rozhodnete sami. 

Lenka Přečková

POZVÁnKY

akademie 3. věku - KOUZLO FOtOGRaFIe
Rozjíždí se pátý běh Akademie 3. věku. Po první přednášce pana faráře 
děkana Karla Janečky o drobných sakrálních památkách nás čeká další 
příjemné setkání, tentokrát s místním známým fotografem a především 
milým člověkem, Pavlem Czinegem. 
Ty tam jsou doby, kdy se trávily dlouhé večery v temných komorách,  
vzduchem se nesla vůně vývojek a ustalovačů a nedočkaví fotografo-
vé s napětím čekali, co z jejich snímků „vyleze“. Moderní technologie 
a rychlost doby poněkud tyto romantické okamžiky vymazaly z reali-
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v překladu Alexandra Jerie již v roce 2009. Od té doby oba herci sklízejí 
ovace diváků na jevištích v Praze i po celé České republice. Čeká vás tro-
cha drastického humoru, velké herecké představení a konverzační pře-
střelky páru středního věku, který ve svém přepychovém bytě probírá 
nejrůznější traumata dlouholetého manželského vztahu. 

Odbor kultury

Jiří Kolbaba – Fotograf na cestách

Jen málokdo má takový dar slova jako právě jeden z nejznámějších dob-
rodruhů v ČR a cestovatel Rádia Impuls Jiří Kolbaba. Tento člověk, kte-
rý navštívil 120 zemí světa na všech kontinentech, přijíždí do Zubří  
s jednou ze svých emotivních cestovatelských besed a diashow „Foto-
graf na cestách – splněný sen“. 
V tomto nestandardním pořadu představí cestovatel množství snímků 
přírody, lidských tváří, zvířat a situací ze všech šesti kontinentů planety. 
Exotický výlet objasní specifika některých oblastí, přiblíží subjektivní 
pocity autora při snímání fotografií a přirozeně motivuje diváky k jejich 
vlastním cestovatelským projektům a fotografování. Večer plný inspira-
cí mimo jiné objasní mechanizmy globálního cestování a zásady kom-
poziční tvorby.

Jeden z nejrespektovanějších cestovatelů světa se během svých pořadů 
vždy snaží předat divákům co nejvíce pozitivních inspirací i strategic-
kých informací pro vlastní cestování. Forma prezentace je nesmírně su-
gestivní, plná historických, politických, geologických a praktických in-
formací a zkušeností. Pořady Jiřího Kolbaby akcentují tradičně prvky 
svobody, všeobecné tolerance, ochrany fauny a flory celé planety. Velký 
důraz klade na citlivé zacházení se spisovným českým jazykem a dyna-
mickou dikci. Často zbývá i prostor pro malý kvíz, při kterém prezentá-
tor odmění správné odpovědi cestovatelskými cenami.

Odbor kultury

Vzpomínka na JaROsLaVa FRYDRYCHa

Letos v srpnu tomu bylo přesně 30 let, co náš svět opustil akademický 
malíř JAROSLAV FRYDRYCH. Muzejní rada města Zubří by mu chtě-
la věnovat vzpomínku prostřednictvím výstavy jeho malířských děl, kte-
rá bude slavnostně zahájena vernisáží ve čtvrtek 11. října od 16 hod.  
v budově Muzea Zubří. 

ty dnešních dnů a zůstaly jen ve vzpomínkách. Kouzlo zázraku zvané-
ho fotografie však zůstává. 
Přijďte mezi nás, zaposlouchejte se do vyprávění o tajích a zázracích to-
hoto krásného umění a v neposlední řadě si přijďte sami vyzkoušet něco 
z toho, co nové technologie umožňují. Určitě se poučíte i pobavíte, to 
vám slibujeme. 

Odbor kultury

akademie 3. věku – ZMěna V PROGRaMU
V návaznosti na vaše reakce bychom vás rádi upozornili na změnu  
v programu A3V v tomto semestru. Téma listopadové přednášky, které 
mělo navázat na první „fotografický seminář“, bude změněno. Dojde 
také ke změně termínu. Přijde mezi vás opět Alenka Dobšová s dalším 
cestopisným vyprávěním. O termínu budete včas informováni v rámci 
příští akademie, v novinách i na výlepových plochách v Zubří.

Odbor kultury

Petr Malásek a František KOP QUaRtet

Petr Malásek a klavír patří neod-
myslitelně k sobě. Jeden bez dru-
hého jako by nebyl. V zuberském 
Klubu je ukryto vzácné klavírní 
křídlo značky PETROF, které se 
již nyní nedočkavostí třese na le-
hounké prsty skutečného uměl-
ce. Přidejte k tomu parádní jaz-
zový saxofon Františka Kopa, 
baskytaru Martina Lehkého  
a bubny Pavla Zbořila. Zrodí se 
unikátní jazzové hudební spoje-
ní, které si můžete na vlastní uši 

poslechnout v pátek 5. října u nás v Klubu. 
Můžete se těšit na autorské melodie inspirované rozličnými hudebními 
vlivy, jakými jsou blues, funk, latin či free jazz a podobně, jakož i na in-
terpretaci jazzových standardů a skladeb velikánů moderního jazzu (J. 
Coltrane, W. Shorter, T. Monk a další). Seskupení František Kop Quar-
tet vznikl již v roce 1995 u příležitosti účinkování na festivalu Pražské 
jaro. Od té doby velmi vyzrál a vy můžete šťavnaté plody jejich muzi-
kantské práce osobně ochutnat. Těšíme se na vás. 

Odbor kultury

O lásce – studio DVa

V pátek 19. října 2012 se na je-
viště zuberského klubu po letech 
vrátí Karel Roden a Jana Krau-
sová, tentokrát s bulvární ko-
medií O LÁSCE. Jedná se o hru 
na motivy jediného komediální-
ho díla francouzského spisova-
tele Philippa Claudela. Studio 
DVA hru uvedlo v české premiéře  
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Knihovna také pořádá v průběhu týdne první knihovnické lekce pro děti  
z MŠ. Přijďte se tedy za námi podívat, rádi vám pomůžeme vybrat z bo-
haté nabídky knižních novinek, které máme nachystány pro všechny 
věkové kategorie.

Krásné babí léto a příjemné čtení přeje všem
Lenka Cabáková, knihovnice 

Podzimní nabídka knižních novinek 

nesBØ Jo: Pentagram

Kniha Pentagram je pátou v sérii pří-
padů svérázného detektiva Harryho 
Holea. V Oslu začíná období prázd-
nin a dovolených a město zasáh-
la vlna letních veder. V jednom bytě 
nedaleko hřbitova Našeho Spasitele 
začíná ze stropu něco kapat do hrn-
ce s vařícími se bramborami. Ve vodě 
se tvoří drobné černé chuchvalce. 
Ve svém bytě v Sofiině ulici leží tou 
dobou na zemi Harry Hole - opilý, 
opuštěný a suspendovaný. Ve zběsi-
lém, ale neúspěšném honu za usvěd-
čením svého policejního kolegy 
Toma Waalera z vraždy zradil všech-

ny své blízké. Za čtyři týdny bude bez práce. Vtom zvoní telefon. Šéf od-
dělení vražd povolává Harryho k podivnému nálezu - zavražděná žena 
s odseknutým prstem. Harry Hole dostává svůj poslední případ. Bude 
na něm pracovat společně s jediným kolegou, který právě nemá dovo-
lenou, s Tomem Waalerem, jenž Harrymu učiní jistou nabídku. Vzápětí 
zmizí beze stopy Lisbeth, manželka známého producenta Willyho Bar-
liho, který chystá premiéru muzikálu My Fair Lady, v němž měla jeho 
žena hrát hlavní roli. A na policii dorazí v obálce useknutý prst. Stojí za 
Lisbethiným zmizením její manžel, jak tvrdí tzv. Holeův první zákon, 
anebo někdo jiný? Brzy se ukáže, že policie má co do činění se sériovým 
vrahem. Dokáže Harry rozluštit vzkazy a symboly, které vrah zanechá-
vá na místech činu, a dokáže zabránit dalším vraždám? Přijme nabíd-
ku Toma Waalera? A podaří se mu vrátit svůj osobní život k normálu? 
Harrymu začíná být pořádně horko...

seLZnICK Brian: 
Hugo a jeho velký objev

Kniha získala v roce 2008 Caldecot-
tovu medaili - nejprestižnější ame-
rickou cenu za dětskou literaturu.
V roce 2012 získal stejnojmen-
ný film 11 nominací na Oskara za: 
nejlepší film, režii, kameru, scénář 
- A, střih, výpravu, kostýmy, hudbu, 
zvuk, zvukové efekty, vizuální efekty.

týden knihoven 1. - 7. října 2012 – 16. ročník 

ČtI, ŽIJ ZDRaVě! Sekce veřejných knihoven SKIP letos  vyhlašuje již 
16. ročník celostátní akce Týden knihoven. Letošní motto zní ČtI, ŽIJ 
ZDRaVě! Knihovna je pro všechny!
V rámci této akce proběhne pro zapomnětlivé čtenáře čtenářská amne-
stie. Také rádi uvítáme ve svých řadách nové čtenáře!

Jaroslav Frydrych se narodil v Kro-
měříži. Studoval na Pedagogické fa-
kultě Univerzity Palackého Olomouc 
u J. Zrzavého a potom na pražské 
Vysoké škole uměleckoprůmyslové  
u A. Pelce a A. Strnadla. Žil v Rož-
nově a byl nejen dobrým por-
trétistou a krajinářem, ale i vý-
borným muzikantem, cimbalis-

tou rožnovského souboru Radhošť. Často maloval valašskou kra-
jinu. V jeho díle se odráží tvrdý život na Valašsku, prostá krása hor 
a valašská povaha. Frydrychova tvorba se rodila přímo v jeho nit-
ru poznamenaném chudobným mládím a neustálým hledáním své-
ho místa v životě. Pilíři jeho díla byly portrétní kresba (převážně  
uhlem), figurální tvorba (s využitím různých technik) a krajinářská 
malba (olej, pastely). Zvláště jeho portréty vykreslují skutečný ráz doby  
a zároveň jsou cennou etnografickou dokumentací. Tváře lidí v jeho  
obrazech vypovídají o vztahu člověka k přírodě, k polím, loukám, lesu,  
k potokům i obloze. Maloval také portréty valašské krajiny, stromy na 
samotách, buky pasinčáky i stromy ochránce kolem starých chalup. Tě-
mito výpověďmi překročilo jeho umění rámec regionality.

Zprávy z knihovny
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PROGRaM na ŘÍJen

Čtvrtek 4. října 2012 od 17.30 hodin
akademie 3. věku
KOUZLO FOtOGRaFIe
Průvodcem minikurzu digitální fotografie bude pan Pavel Czinege. 
Můžete se těšit na krásné záběry, zajímavé povídání, ale také na prak-
tická cvičení a ukázky. 
Vstupné: 30 Kč (Předplatné na 10 přednášek činí 150 Kč.)

Pátek 5. října 2012 od 19 hodin
PetR MaLÁseK
František Kop Quartet
Dvorní pianista Lucie Bílé se vám představí, tak jak ho ještě neznáte,  
po boku jazzových muzikantů - saxofonisty Františka Kopa, baskytaris-
ty Martina Lehkého a bubeníka Pavla Zbořila. Uslyšíte autorské sklad-
by inspirované rozličnými hudebními vlivy i interpretace jazzových 
standardů a skladeb velikánů moderního jazzu.
Vstupné: 180 Kč v předprodeji, 200 Kč před koncertem na místě
Rezervace vstupenek od 17. září.
 
Čtvrtek 19. října 2012 od 18 hodin
O LÁsCe
studio DVa
Jana Krausová a Karel Roden v hlavních rolích bulvární komedie spi-
sovatele Philippa Claudela.  Divadelní příběh, jež s lehce drastickým 
humorem sleduje pár středního věku, který ve svém přepychovém bytě 
probírá nejrůznější traumata dlouholetého manželského vztahu.
Vstupné v doprodeji: 300 Kč 
Rezervace vstupenek od 1. října.

Klub Zubří

Příběh, o nějž se s vámi chceme podělit, se odehrává v roce 1931 pod 
střechami Paříže. Setkáte se v něm s chlapcem jménem Hugo Cabret; 
tento chlapec kdysi dávno objevil kresbu, která mu navždy změnila ži-
vot. Hugo je sirotek, který se stará o nádražní hodiny a v půdním bytě 
ukrývá velké tajemství. Součástí tohoto spletitého tajemství a okouz-
lujícího dobrodružství, které se kolem něj odvíjí, je i zápisník Hugova 
otce, klíček na krku chlapcovy nové kamarádky Isabelle, záhadný maji-
tel hračkářství Papa Georges a magie rodící se kinematografie. Celý pří-
běh je odvyprávěn jedinečným propojením slov a ilustrací a nabízí tak 
nový čtenářský zážitek.

MORGensteRnOVÁ erin: noční cirkus

Do města přijíždí bez ohlášení ta-
jemný cirkus. Jeho šapitó je černo-
bílé a představení se konají pouze  
v noci. Triky, které provádějí zdej-
ších iluzionisté, však vypadají spíše 
jako mocná kouzla. Románový de-
but Erin Morgenstern s podmanivou 
magickou atmosférou sleduje v ně-
kolika dějových liniích i časových ro-
vinách hru dvou kouzelníků, jejímž 
vítězem se má stát ten, jehož učed-
ník zůstane na konci hry živý. Celie  
a Marco jsou však k sobě i k cirkusu, 
který má být jevištěm jejich hry, při-

poutání mnohem více, než si jejich mistři dovedli představit.

WOODOVÁ Barbara: Vyvolená

Vyvolená je historický román, kte-
rý napsala Barbara Woodová. Ode-
hrává se v dávných dobách, kdy Řím 
ještě vládl světu v plné síle a na trůně 
římského císaře seděl šílený Nero, 
jehož činy mnohokrát ohromily  
i tehdejší nepříliš útlocitný svět.
Ulriku trápí noční můry. Zlé sny se 
opakují a sílí, až se jejich intenzita 
nedá vydržet. V hlavě jí zní varová-
ní. Ve svých snech jasně vidí, že rod-
né zemi jejího otce hrozí zmar, smrt 
a zkáza. Zároveň si je jistá, že jejím 
životním posláním bude vydat se na 
cestu a zachránit otcův lid. 

Ulrika je vyvolená. Cesta vedoucí nejprve do Říma, je však nebezpeč-
ná a ošemetná. Bude muset čelit mnoha překážkám a v neposlední řadě  
i svému srdci. Vášnivě se totiž zamilovala a její pozemská láska i božská 
moc jsou sázkou v boji se zradou a nenávistí.

URBanÍKOVÁ eva, OGInO Denisa: suši v duši

Suši v duši je román ze života. Napsaly ho Eva Urbaníková a Deni-
sa Ogino. Je to vyprávění o slovenské tanečnici, která toužila po ces-
tě do Japonska, až si splnila sen a odjela tam. Agentura jí však neřekla, 
že profese, kterou má v Japonsku vykonávat, se jejímu pojetí tance ani 

zdaleka neblíží. 
Denisa je v sedmém nebi, že se jí po-
dařilo odjet do země vycházejícího 
slunce a dokonce tam získala an-
gažmá. O to víc je drsnější střet s re-
alitou. Místo jeviště ji čeká bar, kde 
má dělat hostesku v prostředí, kam 
se Japonci chodí bavit a hledat spo-
lečnost. Tancovat sice může, ale tak 
maximálně u tyče.
Přesto se Denisa nevzdává a na-
konec se jí v Japonsku líbí čím dál 
víc. Potkává mnoho zajímavých lidí  
a mezi nimi i jednoho Japonce, do 

kterého se zamiluje. Brzy následuje svatba a řeklo by se, že je to šťastný 
konec, ale svatbou a touhou přizpůsobit se životu v Japonsku se otevře-
ly nové problémy, kterým bylo třeba čelit. A s příchodem syna, který po-
stupem doby získával na věci úplně jiný náhled, Denisa zjišťuje, že žít  
v tak kulturně odlišné zemi není vůbec jednoduché.
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11. října – 4. listopadu 2012
VÝstaVa OBRaZŮ JaROsLaVa FRYDRYCHa
Přijďte se podívat na dílo akademického malíře, v němž se odráží tvrdý 
život na Valašsku, prostá krása hor a valašská povaha. Zvláště jeho por-
tréty vykreslují skutečný ráz doby. 
Vernisáž: 11. října 2012 od 16 hodin v Muzeu Zubří
Otevřeno: každý den kromě pondělí vždy od 14 do 17 hodin.

Pátek 9. 11. 2012 - Komediomat (obdoba oblíbené PARTIČKY)
Pátek 23. 11. 2012 - ČECHOMOR

Středa 31. října 2012 od 19 hodin
JIŘÍ KOLBaBa
Fotograf na cestách
Jeden z nejznámějších českých dobrodruhů, cestovatel Rádia Impuls  
a viceprezident Českého klubu cestovatelů, Jiří Kolbaba, vás prostřed-
nictvím svých jedinečných fotografií provede všemi kouty světa s důra-
zem na unikátní přírodní úkazy, kompozice a roztodivné tváře domo-
rodců s nádechem dobrodružství, poznání, exotiky a tajemna.
Vstupné:  130 Kč
Rezervace vstupenek od 15. října 2012. 

Úterý 9. října 2012 od 9.30 hodin
sMOLÍČeK
Pásmo pohádek pro naše nejmenší.
Vstupné: 12 Kč

Středa 10. října 2012 od 18:30 hodin
MÉĎa

Plyšový medvěd může být 
skvělý společník, když je vám 
pět. Když je vám pětatřicet, 
je to spíš diagnóza. Jenže 
když ten plyšák mluví, chlas-
tá jako duha, užívá lehké dro-
gy a ještě lehčí holky, může 
se z něj vyklubat hlavní hrdi-
na jedné z nejoriginálnějších 
komedií, jaká za posledních 
pár let vznikla.
Režie: Seth MacFarlane. Dél-
ka filmu je 106 min. Přístup-
no od 15 let. Vstupné 60 Kč.

Středa 24. října 2012 od 18:30 hodin
sVatÁ ČtVeŘICe
Nudíte se v posteli? Inspiraci 
můžete načerpat u režiséra Jana 
Hřebejka a scenáristy Michala 
Viewegha. Ti spolu stvořili příběh 
o dvou párech, které se rozhod-
ly vyřešit ubíjející stereotyp man-
želské erotiky poměrně originál-
ním způsobem. To vše v exotic-
kém prostředí karibského ostro-
va, kde se komedie Svatá čtveřice 
z velké části odehrává.
Režie: Jan Hřebejk. Délka filmu je 
78 min. Přístupno od 15 let. 
Vstupné 60 Kč.

Kino Zubří

Muzeum Zubří

Sport

Připravujeme

PLÁn tURIstICKÝCH aKCÍ - říjen 2012
i pro příznivce turistiky

So 6. října Zubří - Valašské Meziříčí - Horní Lideč 
16 km - Pulčínské skály - Lidečko, motorest
 vlak: Zubří nádr. 6.46 - Val. Meziříčí
 vlak: Val. Meziříčí 7.07 - Horní Lideč.

So 13. října Zubří, Háje - Videčský kopec - střítež n/B, 
12 km rybníček - Zubří, sraz u prodejny TESCO v 9 hod.

So 20. října Horní Zubří, konečná - Krátká, sedlo - Huštýn 
14 km - trojačka - Jehličná - Krhová
 autobus: Zubří nádr. 9.04 - Horní Zubří, konečná.

So 27. října Cesta do neznáma ,,Za posledním puchýřem“
12 km autobus: Zubří nádr. 9.04 - Horní Zubří, konečná.
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Příroda

Hadovka smrdutá  (Phallus impudicus)

Český i latinský název hadovky smrdu-
té není příliš lichotivý. Možná proto, 
že od června do listopadu dokáže její 
„vůně“ zamořit několik desítek čtve-
rečních metrů lesa.
Její mladá plodnice (nejdříve pod-
zemní, později vyčnívající z půdy) má 
tvar vajíčka. Je 3 - 8 cm velká, pružná, 
těžká, naspodu s bílým jako kořínek  
vypadajícím provázkem spleteného 
podhoubí. Pod bílou až nažloutlou po-
kožkou je rosolovitá hmota a v ní je ulo-

žená mladá plodnice. Ta růstem pokožku i rosolovitou hmotu protrhne  
a rychle vyrůstá ve válcovitý, 10 - 20 cm dlouhý nosič. Ten nese kuže-
lovitý klobouček podobný náprstku. Plodnice houby připomíná ztopo-
řený mužský pohlavní úd - proto asi latinský název houby: nestydatý,  
odporný pyj.
Povrch kloboučku je pokrytý hnědavě nebo olivově zelenou hmotou, 
která zapáchá jako hnijící maso. Odporným zápachem láká mouchy, 
které pak roznášejí výtrusy. Páchnoucí sliz z kloboučku postupně odka-
pává nebo je smýván deštěm.
Hadovka smrdutá je jedlá pouze ve stadiu vajíčka. Jakmile se vajíčko za-
čne na vrcholu zahrocovat a pokožka praskat, znamená to, že z ní brzy 
vyroste plodnice a houba pak už není dobrá.
Jak hadovku smrdutou upravovat? Mladá plodnice ve tvaru vajíčka se 
rozřízne. Odstraní se pokožka a rosolovitá hmota. Co zůstane, je mož-
né nakrájet na plátky a smažit na tuku nebo obalovat jako řízek. Pro ně-
které houbaře je to delikatesa.

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť

Okénko zdraví

Když se vydaří teplé a krásné babí léto (a to letos opravdu bylo), užíváme 
si nádherných barev podzimu. Jen abychom si radost nenechali zkazit, 
musíme na sebe a na své zdraví dávat trošku pozor.
Na zahradách a zahrádkách pomalu finišujeme a snažíme se, abychom 
stihli všechno sklidit a uklidit, než začnou plískanice a chladné počasí. 
Trošku jde při tom shonu stranou, co na to říkají naše záda. Jestli je 
nenamáháme až moc.  Bolest je signál, že si potřebují odpočinout.  
A taky pozor na to, když se nám záda zapotí a pak vychladnou! Někdy 
je potřeba si uvědomit, že není nutné všechno udělat „ na jeden zátah“. 
Že zítra je taky den.
Říjen je měsíc, kdy nejvíc trpí žaludek. Určitě mi to potvrdí ti, kdo už 
někdy žaludek měli nemocný. Ví, že se jim na podzim nepříjemně ozývá. 
Nejdřív si něco povíme o příčinách vzniku žaludečního vředu. Protože 
žaludek je vystlán sliznicí, jednoznačně je příčinou dysfunkce slinivky. 
(O její funkci jsme si povídali minule, jen lehce připomenu, že ovlivňuje 
všechny sliznice v těle.)
A teď, jak si pomoci alespoň zklidnit potíže. Hlávku bílého zelí 
rozkrájíme, rozmixujeme a vylisujeme šťávu. Uložíme do chladničky  

Čubet benedikt optimalizuje složení a tvorbu žaludečních šťáv, 
potlačuje kvašení a hnití ve střevech (herbář léčivých rostlin J. Janča,  
J. A . Zentrich).

a užíváme skleničku (100 - 200g) šťávy 3 - 4x denně. Účinek zvýšíme, 
když do skleničky přidáme 50 g celerové šťávy. Pijeme 7 - 9 dnů. Zároveň 
si tím upravíme hladinu cholesterolu (z knihy J. Janči Velký receptář 
alternativní medicíny). Podobně působí také propolisová tinktura  
(40 kapek do malého množství vody). Toto doporučení platí i v případě, 
že je přítomen Helicobacter pylori, mikrob, který má na svědomí 
vředovou nemoc. Jen nesmíme zapomenout, že sliznice potřebují 
dostatek zinku, aby se uzdravily (ale mezi jídlem!).
Existuje samozřejmě mnoho jiných receptů a bylin, které pomáhají 
při problémech s žaludkem. Ale to přenechám jiným, povolanějším. 
Spíš bych se chtěla zmínit ještě o tom, že na stav žaludku (respektive 
jeho bolesti) má vliv také naše psychika.  Žaludek jako takový je totiž 
dost odolný orgán, už zmíněné vředy jsou jen důsledkem dlouhodobě 
neřešených potíží. Bolesti žaludku nás často trápí, když máme starosti. 
Když máme strach. O sebe, o někoho blízkého, z něčeho… Hodně trpí 
maminky, prožívají starosti i za své děti, často v noci nespí, myšlenky 
se jim honí hlavou … Nemají to lehké. J. Janča jim radí: Uvařte si čaj  
z lipového květu, majoránky a meduňky nebo si půl hodiny před spaním 
vezměte čajovou lžičku kozlíkových kapek.
A podzim svou někdy smutnou náladou přispívá k tomu, že ty starosti 
hůř zvládáme. Že na nás všechno víc doléhá. Nepodléhejme tomu! 
Najděme si každý den něco, čemu se zasmějeme, co nám udělá radost. 
A když nám ji neudělá nikdo kolem, udělejme si ji sami! A snažme se 
žaludek zbytečně nezatěžovat těžkými jídly (a nejen žaludek).
Budeme se i my cítit lépe.

V listopadu je nejvíce zatížené tlusté střevo. O něm si budeme povídat 
příště. Co dělat, aby bylo všechno, jak má být.

Přeju vám pevné zdraví.
Radka Dvořáková

Autor: Tomáš Kašpar
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Ostatní

narozeninové dovádění na starém Zubří

V neděli 26. srpna se konalo na hřišti TJ Lesany „Prázdninové dovádě-
ní“. Odpoledne, plného zábavy a soutěží, se zúčastnilo 65 dětí a jejich 
rodičů. Disco hudbu měl na starosti pan Květoň.
Všichni si přišli na své. Velký zájem byl o kolo štěstí. Pro dospělé byla 
vyhlášena soutěž „O vypití piva metrovou slámkou“, nebylo to lehké… 
Zúčastnilo se 5 mužů a 1 žena. Kdo myslíte, že vyhrál? Ano, ta paní 
měla velikou žízeň a cena – vkusný náramek – stála za to. Všechny ženy 
a dívky pak házely míčem na brankáře pana Fr. Holiše. Byl dobrý! Moc 
branek nedostal.
K občerstvení se nabízel výborný točený kabanos přímo z udírny, kdo 
chtěl, dostal párek v rohlíku. I pití bylo dost – co kdo chtěl.
Ten den bylo po dešti a pod mrakem, ale nic to neubralo na dobré nála-
dě všech zúčastněných. 
Děkuji všem, kteří se podíleli na krásně připraveném programu, a všem 
sponzorům. Všem děkuji za ochotu udělat něco pro lidi, kteří zde žijí. 
Myslím, že pocit z dobře vykonané práce stojí za to.

V pátek 12. října se sejdeme v 17.45 hodin 
u Kulturního domu na Starém Zubří při už tradičním 

„Uspávání broučků“. 
Těšíme se na velkou účast.

Ještě jednou dík a těšíme se na příště.
Bohuslava Haasová – ČČK III Staré Zubří

Inzerce

Koupím větší louku za rozumnou cenu. Nejsem RK. 
Nabídky prosím pouze e-mailem na: pozemek2@seznam.cz

Práce ve wellness centru: Rožnov pod Radhoštěm, vedlejší činnost 
/ hlavní činnost. Požadujeme: bezúhonnost, samostatnost, min. 10 
hodin času týdně, věk min. 18 let. nabízíme: uplatnění v mimořádně 
lukrativním oboru, flexibilní pracovní dobu dle Vašich představ, možnost   
profesního i osobního růstu, nezávislost, atraktivní příjem, podpora  
a vedení osobním poradcem. V případě zájmu kontaktujte na: e-mail: 
martinazilkova@seznam.cz nebo tel.: 777 032 288

NABÍZÍME 
PALIVOVÉ DŘEVO

ŠTÍPANÉ METRY I POLÍNKA RŮZNÝCH DÉLEK
Zahájen prodej DŘEVĚNÝCH BRIKET

Telefon:  603 802 081
!!! POZOR !!!

Prodej palivového dřeva 
z dřevoskladu Zubří

PŘESTĚHOVÁN na nový sklad ve Vidči 
(mezi Stříteží a Vidčí)

Ředitelka Mateřské školy DUHa
Na Potoku 369, 756 54 Zubří

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo

provozář (vedoucí školní kuchyně)
pracovní úvazek 0,40, MŠ DUHA Zubří

Požadavky: 
střední vzdělání s maturitní zkouškou

občanská a morální bezúhonnost ● vztah k dětem

K přihlášce doložte:
Stručný životopis  

Průběh dosavadních zaměstnání a délku praxe

Přihlášku včetně všech uvedených příloh zašlete 
nejpozději do 31. října 2012 na adresu:

MŠ DUHA, Na Potoku 369, 756 54 Zubří
Bc. Vladimíra Janošková, ředitelka školy 

Tel.571 658 074, 602 553 531
ms.duha.zubri@seznam.cz

LEZECKÁ STÌNA
Provozovatel:            TJ Gumárny Zubøí - oddíl lyžování

Hodiny pro veøejnost:        od øíjna každý ètvrtek    17-20hod.   
                                            

Ceník: 

320,-Kè.......pernamentka na 10 vstupù

Možnost zapùjèení lezeckého vybavení.

Podrobnosti a kontakt  na  

VSTUP........40,-Kè

http://zubrclimbingteam.webnode.cz/
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Vážení zahrádkáři, pěstitelé ovoce,
Pálenice Zubří Vám i letos nabízí své služby.

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

Každou lahev opatříme etiketou.

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

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

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

 

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv pálenice Zubří.

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

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

Sport

třináctý ročník Běhu okolo soliska je za námi

Závod proběhl za krásného počasí druhou zářijovou sobotu. Na start tři-
náctého ročníku „Běhu okolo Soliska“ se postavilo rekordních 177 zá-
vodníků. Tímto byl vytvořen účastnický rekord závodu. Bylo vypsáno se-
dmnáct věkových kategorií a na závodníky čekaly tratě v délkách od dvou 
set metrů až po devět kilometrů. Z domácích jsme mohli vidět na startu 
necelých šedesát běžců a čtyři z nich se postavili na stupně vítězů. První 
tři v každé kategorii dostali diplom, medaili a věcnou cenu. Ti nejmen-

ší byli odměněni všichni. Závodníci si pak po závodě mohli stáhnout  
z našich webových stránek fotografie, profesionálně vytvořené dvěma 
fotografy z agentury FOTOFRYDL.CZ. Diváci se závodníky mohli vyu-
žít občerstvení v naší lyžařské chatě. Tímto děkujeme hlavním sponzo-
rům (INGPRO, KSK systém, město Zubří, Websense, ZPV) za finanč-
ní a materiální zabezpečení závodu.  Závodníkům děkujeme za účast  
a těšíme se za rok při 14. ročníku na shledanou.
Běh okolo Soliska je zařazen do seriálu přípravných závodů lyžařů na 
zimní sezónu. Seriál pokračuje závodem ve Valašském Meziříčí. Poté 
následují Kněhyně a  Rožnov pod Radhoštěm. Tyto závody doplňují  
i závody lyžařů v Moravskoslezském kraji. Podrobnou termínovou listi-
nu můžete najít na našich webových stránkách stejně jako výsledkovou 
listinu a fotky z našeho závodu.  

Petr Volný
www.sweb.cz/lyzari 

Z házené tJ Lesana Zubří

V sezoně 2012/13 budou startovat tato družstva: minižačky, ml. a st. 
žačky a muži v nově vzniklé Zlínské lize. Změny u družstva mužů: trené-
rem mužů se stal J. Malina ml. Kádr opustili: J. Mičola (zahraničí), Ja-
kub Malina (návrat HC Zubří). Družstvo posílili tito hráči: M. Brokeš,  
J. Ondruch, M. Šimurda, Polášek (jedná se vesměs o bývalé hráče do-
rostu Hc Zubří), čímž došlo k velkému omlazení družstva. V přípravě 
muži obsadili 3. místo na turnaji ve V. Meziříčí a turnaj ve Veselé dokon-
ce vyhráli. V 1. kole ČP podlehli těsně 19 : 21 MHK Karviná, posílené  
o několik bývalých extraligových hráčů.
V úvodním kole Zlínské ligy v derby porazili naši muži Veselou 31 : 25 
před pěknou diváckou kulisou na hřišti na St. Zubří, kam se vrátili po 
pěti letech, kdy působili ve 2. lize, a své domácí utkání museli hrávat ve 
sport. hale v Zubří.

Výsledky mezinárodního turnaje v házené
mužů a žen st. gard v Zubří 1. 9. 2012
Muži:

Skupina ,,A“  Zubří - Dubnica      6 : 12
  Zubří - Hlohovec   14 :    6
  Dubnica - Hlohovec     6 :    7

Skupina,,B“  Pezinok - Hranice      9 :    8
  Pezinok - Kolárovo   12 : 10
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Zuberský  fotbal  ve  výsledcích

neděle 12. 8. 2012   muži                   
VAL. MEZIŘÍČÍ “B“ -  FC  ZUBŘÍ    3 : 2 (pol.: 2 : 2)
Branky: Petr Berka, Robert Jurajda  

neděle 19. 8. 2012   muži                           
FC  ZUBŘÍ - Sokol  HUTISKO 1 : 0 (pol.: 0 : 0)
Branka: Václav Krupa 

sobota 25. 8. 2012   muži                                        
JUŘINKA  -  FC  ZUBŘÍ 2 : 0       (pol.: 0 : 0)

sobota 1. 9. 2012    st. přípr.                
FC  ZUBŘÍ  -  SK  HRACHOVEC       2 : 4       (pol.: 1 : 2)
Branky: Michal Toman, Michal Pernica  

neděle 2. 9. 2012    ml. přípr.           
FC  ZUBŘÍ  -  FC  DOLNÍ  BEČVA 2 : 9      (pol.: 1 : 5)
Branky: 2 x Karel Diviš     

neděle 2. 9. 2012   st. žáci                     
FC  ZUBŘÍ  -  SK  HRACHOVEC        2 : 1      (pol.: 1 : 1)
Branky: Jakub Smílek, Michaela Polášková 

neděle 2. 9. 2012   muži                                                  
FC  ZUBŘÍ  -  VIDČE                             3 : 3      (pol.: 1 : 1)
Branky: 2 x Petr Jasoněk, Robert Jurajda  

sobota 8. 9. 2012   st. přípr.                  
Sokol  CHORYNĚ  -  FC  ZUBŘÍ 4 : 4      (pol.: 2 : 1)
Branky: 4 x  Dominik Marek          

neděle 9. 9. 2012   st. žáci                          
Sokol  LOUČKA  -  FC  ZUBŘÍ            11 : 0      (pol.: 2 : 0)

neděle 9. 9. 2012   muži                                   
ŠTÍTNÁ  n/VL -  FC  ZUBŘÍ                 4 : 0       (pol.: 2 : 0)

M. Bartoň

Kuželky

Zuberští kuželkáři se v sezóně 2011/2012 účastnili mistrovské soutě-
že meziokresního přeboru na 4x100 HS. Po roční přestávce jsme tuto 
soutěž znovu vyhráli a postoupili tak do krajského přeboru Zlínského 
kraje. 
Tréninky na novou sezónu 2012/2013 byly zahájeny poslední červen-
cový týden. Družstvo mužů bude k mistrovským utkáním nastupovat 
v této sestavě: Jaroslav Adam, Ota Adámek, Václav Adámek, Roman Ja-
nošek, Jaroslav Jurka, Jan Krupa, Lubomír Krupa, Radim Krůpa, Ště-
pán Krůpa, Jiří Křenek, Miroslav Macháček, Jiří Ondřej, Jaroslav Pa-
vlát, Jaroslav Pavlíček, Radek Skalka, Jiří Slovák a Josef Šturma.  
Zájemci o aktivní odpočinek jsou vítáni. Kuželky je možno hrát celoroč-
ně. V případě zájmu volejte na telefon 731478108 nebo pište na e-mail 
krupa.radim@seznam.cz.

Rozlosování utkání zde:

DOMa tJ GUMÁRnY ZUBŘÍ VenKU

Den h Datum SOUPEŘ Datum h Den

so 9:00 12. 1. 2013 TJ Bojkovice Krons 14. 9. 2012 17:00 pá

so 9:00 22. 9. 2012 TJ Slavia Kroměříž 19. 1. 2013 9:00 so

  Hranice - Kolárovo      8 :    5

O 5. místo  Hlohovec - Kolárovo     8 :    8  /2:3 Na 7M/

O 3. místo  Zubří - Hranice      7 :    7 /3:4 Na 7M/

Finále   Pezinok - Dubnica      5 :    4

Nejlepší střelec:  Petr Ondruch /Zubří/ 10 branek
Nejlepší hráč:  Igor Noga /Pezinok/
Nejlepší brankař:  Miroslav Krušina /Dubnica/

Ženy:

Skupina,,C“  Zubří - Vrútky      7 :    8
  Zubří - Šala      6 : 11
  Nitra - Vrútky   11 :    7
  Zubří - Nitra      3 : 14
  Šala - Vrútky   11 :    8
  Nitra - Šala   10 :    7

Skupina,,D“ Hranice - Čachtice      9 :    3
  Bratislava - Čachtice  10 :    6
  Bratislava - Hranice     8 :    6

O 5.místo  Vrútky - Čachtice      9 :    6

O 3.místo  Hranice - Šala      8 :    8  /3:2 Na7M/

Finále    Nitra - Bratislava      9 :    9 /3:2 Na 7M/

Nejlepší střelkyně:   Andrea Oselská /Vrútky/17 branek
Nejlepší hráčka:   Jana Šrameková /Nitra/
Nejlepší brankařka:  Lucie Zavadilová /Hranice/

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

so 9:00 2. 2. 2013 Sport centrum Bylnice 29. 9. 2012 17:00 so

so 9:00 16. 3. 2013 TJ Kelč 5. 10. 2012 17:00 pá

so 9:00 13. 10.2012 TJ Valašské Meziříčí „B“ 2. 3. 2013 16:00 so

so 9:00 23. 2. 2013 TJ Chropyně 20. 10. 2012 15:30 so

so 9:00 27. 10. 2012 KK Camo Slavičín „B“ 9. 2. 2013 14:00 so

so 9:00 3. 11. 2012 TJ Sokol Machová „B“ 8. 3. 2013 17:00 pá

so 9:00 6. 4. 2013 Kuželkářský klub Kroměříž 11. 11. 2012 10:00 ne

so 9:00 17. 11. 2012 TJ Zbrojovka Vsetín „B“ 22. 3. 2013 18:00 pá

so 9:00 20. 4. 2013 TJ Valašské Meziříčí „C“ 24. 11. 2012 10:00 so

so 9:00 1. 12. 2012 TJ Jiskra Otrokovice 13. 4. 2013 10:00 so

so 9:00 27. 4. 2013 KC Zlín „B“ 7. 12. 2012 17:30 pá

Oddíl kuželek TJ Gumárny Zubří
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