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Slavnostní bohoslužba k 800. výročí narození sv. Anežky České
Dne 12. listopadu jsem se společně s dalšími stonožkový-

mi učiteli a stovkami dalších zájemců zúčastnila slavnostní 
mše v Chrámu sv. Víta. Nejsem „pravý křesťan“, ale atmo-
sféra mše i „genius loci“ katedrály mě nenechaly lhostejnou. 
Bylo to úžasné a všem doporučuji shlédnout celou mši na  
www.ceskatelevize.cz v „ivysílaní“. 

Po bohoslužbě pořádal Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup 
pražský, malé setkání ve slavnostních prostorách Arcibiskupské-
ho paláce a poté následovala vernisáž stonožkové výstavy „Sv. 
Anežka Česká – genialita českého učitele“ v galerii Strahovské-
ho kláštera. Účastni byli Mons. Dominik Duka OP, Mons. M. J. 

Pojezdný  OPraem, opat Strahovského kláštera, a hlavně kardi-
nál Joachim Meisner, arcibiskup Kolína nad Rýnem, vyslanec 
papeže Benedikta XVI. Pan kardinál je velmi příjemný a vtipný 
člověk a velmi milými slovy vyzvedl kvalitu dětských výtvar-
ných prací i důležitý podíl učitelů při jejich tvorbě. Slavnostní 
atmosféru podtrhlo vystoupení Pepy Vágnera, který zazpíval 
stonožkovou hymnu a pak naprosto skvěle i Ave Maria. 

Všem, kteří se přihlásili na zájezd do Prahy 2. 12., slibuji 
snad stejně úžasný zážitek ze mše, Pepu Vágnera a jeho Ave 
Maria, možnost shlédnout výstavu, na níž se práce zuberských 
dětí opravdu neztratily (některé získaly ocenění nejvyšší – Cenu 
Mons. Dominika Duky, arcibiskupa pražského), a pro zájemce 
máme i možnost návštěvy Strahovské knihovny.

Jen o jedno Vás prosím: Máte-li doma cokoli teplého, navlečte 
to na sebe třeba ve třech čtyřech vrstvách. Chrám sv. Víta je 
monumentální – neméně monumentální je ovšem i zima v něm. 
Venku jsme chodili jen v saku, bez teplého kabátu, uvnitř jsme 
mrzli i ve třech vrstvách oblečení. Přesto si výlet do Prahy udě-
láme krásný.

Všichni přihlášení na zájezd do Prahy budou osloveni 
prostřednictvím svých dětí nebo telefonicky, aby definitivně 
potvrdili svou účast.

HelenA DufkoVá

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

Vernisáž, zleva: Běla Jensen, Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup praž-
ský; J. E. kardinál Joachim Meisner; Mons. M. J. Pojezdný OPraem, 
opat Strahovského kláštera

kardinál Joachim Meisner

oceňování stonožkových učitelů v Chrámu sv. Víta



Společenská kronika občanů v Zubří

MÚ Zubří informuje

narození
Daniel Fusek
Tomáš Nohavica
Bára Petřeková
 

Jubilanti
Rudolf Opálka
Školastika Chadimová
Bohumír Hrbáček
Marta Cibulcová
Stanislava Miklišová
Jan Bena
Anežka Šimurdová

Úmrtí
Marie Pavlátová
Jiřina Lognerová
Josef Petřek

Vzpomínáme

Přehrada 10 let světy naše dělí,
odešlo s tebou to, co jsme rádi měli,
podcenili jsme tenkrát silně prchající čas,
procitli až ve chvíli nečekané,
kdy navždy utichl tvůj hlas –
a nestačili ti už říci slovy, jak tě rádi máme.
šeptáme je dnes – už pozdě, tvrdě poučeni,
v místě, kde tichým spánkem spíš.
V tom věčném mlčení ztrácí se ale slova
naše, bez ozvěny,
- odpověď žádná – ty je neslyšíš.

Dne 20. října 2011 uplynulo 10 let, kdy 
nás navždy opustila naše dcera 

Jitka Zásmětová, rozená Vlková.
S láskou vzpomínají rodiče.

Tvé zlaté srdce, maminko,
zůstane navždy s námi,
bude nám žehnat na cestu,
kterou teď jdeme sami.

Dne 22. října 2011 jsme vzpomněli nedo-
žité 90. narozeniny naší maminky a babinky, 
paní 

otilie Pavelkové.
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dny bez Tebe jsou bez slunce
a chmurné, jak zlý sen.
Chybíš nám, milý tatínku, 
chybíš nám velice a všem...

Dne 19. listopadu 2011 uplynulo 15 let, 
kdy nám odešel náš milovaný manžel, tatí-
nek a dědeček, pan 

Vlastislav Janků.
S láskou a úctou vzpomínáme.

Manželka Ludmila a děti s rodinami

Dne 1. prosince 2011 tomu budou 4 roky, 
co zemřela paní 

Drahomíra urbanová.
Ve vzpomínkách však žije dál. 

Rodina Urbanová.

Z usnesení 24. schůze Rady města Zubří,
konané dne 17. 10. 2011

Smlouva o výpůjčce movitých věcí – depozitář Muzea Zubří
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí s 

Římskokatolickou farností Zubří, IČ: 48739642, Zubří, ThDr. Me-
toděje Mičoly 59, PSČ 756 54, a pověřuje starostu města jejím 
podpisem.

náhradní program – koncert skupin koRIDoR  
a HARD To SAY

RM schvaluje konání koncertu kapel Koridor a Hard To Say 
namísto původně plánovaného koncertu Swing Band Jindřicha 
Dořičáka v Klubu Zubří a pověřuje starostu města podpisem pří-
slušných smluv.

ukončení nájmu bytu dohodou p. Dořičáková  
– Hlavní 824

RM schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 4, 
Hlavní 824, Zubří, s paní Eliškou Dořičákovou, Zubří, Hlavní 824, 
PSČ 756 54,  ke dni 31. 10. 2011,  a pověřuje starostu města jejím 
podpisem.

Smlouva o dílo – oplocenky
RM schvaluje Smlouvu o dílo na postavení oplocenky  na ochra-

nu přirozeného zmlazení jedle bělokoré v lokalitě „Obecník“ s ČR 
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, IČ: 62933591, Praha 4, 
Nuselská 39/236, PSČ 140 00.

Podnájem části nebyt. prostor – udělení souhlasu  
– Dům služeb 

RM souhlasí s podnájmem části nebytových prostor Domu slu-
žeb, Zubří, Hlavní 79, PSČ 756 54, pronajatých panu Jiřímu Lu-
zarovi, Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Dráhy 1872, PSČ 756 61.

Žádost o ukončení nájmu reklamní tabule 
– kMo Zubří, s. r. o.

RM schvaluje dohodu o ukončení nájmu místa pro umístění re-
klamní tabule s KMO Zubří, s. r. o., IČ: 48390852, Zubří, U Bečvy 
300, PSČ 756 54, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

PD klub Zubří – zmocnění k inženýrské činnosti
RM schvaluje udělení plné moci k výkonu inženýrské činnosti 

ve všech věcech souvisejících se zpracováním projektové doku-
mentace, vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení 

a všech dalších k tomu potřebných vyjádření a rozhodnutí na stav-
bu „Rekonstrukce objektu Klub Zubří“, v souladu se smlouvou 
o dílo na zpracování projektové dokumentace akce „Rekonstrukce 
objektu Klub Zubří“ ze dne 11. 8. 2011 (RM 14/190 ze dne 30. 
05. 2011), zmocněnci: MÁTL a KYŠÁK, s. r. o., IČ: 25366319, 
Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1000, PSČ 756 61, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem.

PD Muzeum Zubří – zmocnění k inženýrské činnosti
RM schvaluje udělení plné moci k výkonu inženýrské činnosti ve 

všech věcech souvisejících se zpracováním projektové dokumenta-
ce, vyřízením územního rozhodnutí a stavebního povolení a všech 
dalších k tomu potřebných vyjádření a rozhodnutí na stavbu „Rekon-
strukce Muzea Zubří“, v souladu se smlouvou o dílo na zpracování 
projektové dokumentace akce „Rekonstrukce Muzea Zubří“, ze dne  
2. 8. 2011 (RM 17/231 ze dne 11. 07. 2011), zmocněnci: Ing. Petr 
Přerovský, IČ: 62334271, Valašské Meziříčí, Třebízského 770/12, 
PSČ 757 01, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

kogenerační jednotka – kotelna Sídliště 6. května  
– souhlas

RM uděluje souhlas s instalací 2 ks KGJ Cento T 160 v objektu 
stávající kotelny Zubří, Sídliště 6. května 1113, umístěné na po-
zemku parc. č. 954, k. úz. Zubří, společnosti Zásobování teplem, 
s. r. o., IČ: 60731800, Svitavská 434/10, Blansko, PSČ: 678 01.

oprava komunikací – VŘ, smlouva
RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje uzavření 

smlouvy o dílo na akci „Oprava místních komunikací v Zubří“ 
(oprava MK Pod Lipůvkou, MK Bořkova, vjezd u Klubu Zubří) se  
Strabag, a. s., IČ: 60838744, Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 
00, a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Pronájem hrobových míst - nájemné, ceny za služby
 RM schvaluje výši nájemného za pronájem hrobových míst 

včetně cen souvisejících služeb na místním hřbitově v Zubří na 
dobu 10 let s účinností od 1.1.2012:

  Jednohrob  1.150,- Kč/10 let
  Dvojhrob   2.300,- Kč/10 let
  Urnové místo malé  1.020,- Kč/10 let
  Urnové místo velké  1.090,- Kč/10 let
Vnitřní předpis - pronájem Smuteční obřadní síně
RM schvaluje vnitřní předpis č. 002/2011 „Ceník krátkodobého 

pronájmu Smuteční obřadní síně v majetku města Zubří“, s účin-
ností od 1. 1. 2012. 

Pronájem hrobových míst - Smlouva o nájmu
RM schvaluje obecný vzor Smlouvy o nájmu hrobového mís-

ta na místním hřbitově v Zubří ve znění dle předloženého návrhu 
s účinností od 1. 1. 2012 a pověřuje starostu města podpisem jed-
notlivých příslušných smluv.

Dotace fC Zubří
RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na 

rok 2011 pro „FC Zubří, Sídliště 6. května 491, 75654 Zubří, IČ: 
65891546“ ve výši 10.000,- Kč dle důvodové zprávy, ukládá ve-
doucímu EO zahrnout do rozpočtového opatření RM - RO č. 6 
a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Dotace Domov Jitka
RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 

2011 pro „Domov Jitka o. p. s., Vsetín, Jasenická 1362, PSČ 755 
01, IČ: 28634764“ ve výši 2.000,- Kč dle důvodové zprávy, ukládá 
vedoucímu EO zahrnout do rozpočtového opatření RM - RO č. 6 
a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.  

Rozpočtové opatření RM – Ro č. 6
RM schvaluje rozpočtové opatření RM RO č. 6, kterým se pro-

vádí změna rozpočtu dle důvodové zprávy.

Vyřazení a likvidace nepotřebného majetku
RM akceptuje návrh likvidační komise a schvaluje:  
1. fyzickou likvidaci dle bodu 1 důvodové zprávy,
2. účetní odpis dle bodu 2 důvodové zprávy.

nájem bytu č. 4, Hlavní 824, Zubří
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, Hlavní 824, 

Zubří, s paní Evženií Macečkovou, Zubří, Hamerská 696, PSČ 756 
54, na dobu určitou od 01. 11. 2011 do 30. 06. 2012, za podmínek 
dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Z usnesení 25. schůze Rady města Zubří,
konané dne 31. 10. 2011

Vánoční výstava
RM schvaluje konání Vánoční výstavy (aranžmá Jany Hrstkové) 

v Muzeu Zubří na Petrohradě od 14. do 22. prosince 2011, za pod-
mínek dle důvodové zprávy. 

Plán inventarizace
RM schvaluje v rámci inventarizace majetku a závazků města 

Zubří „Plán inventur k 31. 12. 2011“ dle předloženého návrhu.
Chodník Pod lipůvkou – VŘ

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Chodník pod Li-
půvkou “ s firmou KMO Zubří, s. r. o., IČ 48390852, Zubří, U Beč-
vy 300, PSČ 756 54, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Veřejné osvětlení u Gumáren Zubří – PD
RM schvaluje uzavření smlouvy na zpracování projektové do-

kumentace akce „Oprava a přemístění veřejného osvětlení MK 
U Trati a části MK Hlavní a Hamerská“ s firmou EMPESORT, 
s. r. o., IČ: 62362569, Valašské Meziříčí, Železničního vojska 
1472, PSČ 757 01, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Zahraniční cesta – Rosdorf (D)
RM schvaluje zahraniční pracovní cestu do partnerského města 

Rosdorf, Německo, Mgr. Aleně Dobšové, místostarostce, ve dnech 
4. až 7. 11. 2011 na základě pozvání Spolku partnerství v Rosdor-
fu k účasti na slavnostním rozloučení s paní farářkou Katharinou 
Henking a současně schvaluje poskytnutí plnění dle důvodové 
zprávy. 

Redakční rada Zuberských novin - ukončení členství
RM bere na vědomí žádost pana Jana Krupy, Zubří, Sídliště 6. 

května 1108, PSČ 756 54, o uvolnění z funkce člena Redakční rady 
Zuberských novin a akceptuje ukončení jeho členství v Redakční 
radě Zuberských novin ke dni 31. 10. 2011.

MŠ DuHA Má noVý kAbáT I VYbAVení 
A VYuŽíVá obnoVITelné ZDRoJe eneRGIe

V pátek 2. září 2011 proběhlo slavnostní znovuotevření MŠ 
Duha. Po půl roce, kdy byla obklopena lešením, stavebním mate-
riálem a dělníky, se nám mateřská škola ve Starém Zubří ukázala 
v úplně novém kabátě. K velkým změnám však nedošlo jen nave-
nek, ale i uvnitř MŠ DUHA. Díky tomu, že se Městu Zubří poda-
řilo získat finanční prostředky, mohly se v MŠ DUHA uskutečnit 
hned tři, na sebe navazující, dotační akce.

Nejdříve se začalo s celkovou rekonstrukcí samotného objektu 
mateřské školy. Oprava MŠ DUHA probíhala od března letošní-
ho roku do půlky srpna. Byla provedena nástavba objektu a nová 
střecha, což zvýšilo kapacitu mateřské školy, takže ji nyní může 
využívat více dětí, než tomu bylo před rekonstrukcí. Celá budova 
byla rovněž zateplena. Nevýrazná šedivá budova, která již byla 
provozně nevyhovující, se tak proměnila v krásný moderní objekt, 
který přitahuje pozornost kolemjdoucích.
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Partnerství Zubří - Rosdorf

Projekt „Mateřská škola Duha, stavební úpra-
vy, nástavba a přístavba objektu č. p. 369“ je spolu-
financován evropskou unií z evropského fondu pro 
regionální rozvoj, a to v rámci podpory z Regionálního ope-
račního programu Střední Morava. Více se o tomto projektu 
můžete dozvědět na webových stránkách ROP Střední Morava  
www.rr-strednimorava.cz. 

Poté, co byla ukončena stavba nové střechy, byl na přelomu le-
tošního července a srpna v MŠ DUHA nainstalován solární systém 
pro přípravu teplé užitkové vody. Na jižní straně střechy se tak 
objevilo 10 kusů solárních kolektorů, které přeměňují sluneční 
energii na teplo. To je využíváno pro ohřev vody, což sníží náklady 
na provoz mateřské školy a zároveň také sníží množství emisí CO2 
vypouštěných při spalování klasických fosilních paliv.

Projekt „energetické úspory pro MŠ Duha a pro Sokolovnu 
Zubří – 17. výzva“ byl spolufinancován evropskou unií – fon-
dem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v 
rámci operačního programu Životní prostředí.

Když byly skončeny stavební práce a rekonstrukce byla hotová, 
bylo do nově vzniklých místností MŠ DUHA nastěhováno nové 
vybavení. Díky spolupráci s Místní akční skupinou Rožnovsko 
se podařilo získat finanční dotaci na pořízení nového nábytku, 
herních prvků a zařízení s cílem vytvořit kvalitní, atraktivní a bez-
pečné prostředí pro předškolní děti navštěvující MŠ DUHA.

Projekt „Vybavení nových prostor MŠ Duha Zubří“ je 
spolufinancován evropskou unií z evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova, a to prostřednictvím Státního ze-

mědělského intervenčního fondu v rámci Programu rozvoje 
venkova ČR.

Doufáme, že se občanům Zubří nová podoba MŠ DUHA ve Sta-
rém Zubří líbí, a přejeme všem jejím dětem i zaměstnancům, aby 
v ní byli spokojeni.

odbor výstavby MěÚ Zubří

oPRAVený PŘeJeZD A noVá ZASTáVkA
Na trati Rožnov pod Radhoštěm  - Valašské Meziříčí byla dne 27. 

10. 2011 uvedena do zkušebního provozu nová železniční zastávka 
Zubří včetně rekonstrukce povrchu přejezdu (likvidace 1. koleje), 
osvětlení, úpravy zabezpečovacího zařízení. Stavba úzce souvisí 
s projektem Ředitelství silnic a dálnic „Silnice I/35 Zubří, křižo-
vatka se silnicí III/1877“. Délka nástupiště je 100 m. Nástupiště 
je situováno blíže k městu hned za vodotečí Hodorfského potoka. 
Šířka nástupiště je 2,5 m a nástupní hrana nad temenem kolejnice 
je 550 mm. Na nástupišti je přístřešek pro cestující s nezbytnými 
informacemi pro cestující. Celé nástupiště je nově osvětlené. Tech-
nická opatření umožňují bezbariérový pohyb osob se sníženou 
schopností pohybu a orientace. V rámci této stavby bylo zároveň 
zrušeno napojení a část vlečky Gumáren Zubří včetně osvětlení.

Financování stavby bylo ze zdrojů Státního fondu dopravní 
infrastruktury. Celkové investiční náklady činily cca 18 mil. Kč, 
z toho vlastní realizace 15,5 mil. Kč

Investorem stavby byla Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace Stavební správa Olomouc, správcem je Správa do-
pravní cesty Zlín se sídlem J. Jabůrkové 491, Otrokovice. Stavbu 
dozorovali (za investora) pan Friml Oldřich a pan Gerža Vladimír. 
Projekt stavby vypracovala firma Moravia Consult Olomouc, a. s., 
a zhotovitelem stavby firma Chládek a Tintěra Pardubice, a. s., - 

stavbyvedoucí pan Bouchal Tomáš, vybraná na základě výběrové-
ho řízení, stavební povolení vydal Drážní úřad v Olomouci. 

Stavba je provedena za mimořádně krátkou dobu - 10 dní nepře-
tržitě a ve velmi dobré kvalitě. 

Přejeme občanům města Zubří a jeho návštěvníkům, aby jim 
uvedená stavba dobře sloužila a dbali o její čistotu a pořádek.

InG. VRánSký IVAn
náměstek ředitele pro provoz SŽDC, 

státní organizace, Správa dopravní cesty Zlín

Neděle 6. 11. 2011 byla pro Rosdorf „velkým“ dnem, když se 
po 11 letech působení na místě farářky evangelického sboru St. Jo-
hannis Rosdorf paní Katharina Henking loučila s Rosdorfem před 
svým odchodem a postupem na místo zemského superintendenta 
do asi 80 km vzdáleného Alfeldu.

Slavnostní bohoslužby se na základě pozvání Spolku partnerství 
Rosdorf a evangelického sboru Rosdorf účastnila svým vystoupe-
ním i Marie Křenková, za město Zubří jsem se pak s paní farářkou 
rozloučila i já. 

Přeji Rosdorfu a všem Rosdorfanům, aby místo paní Kathariny 
bylo obsazeno osobou alespoň z části tak srdečnou, otevřenou, 

vstřícnou, ochotnou naslouchat, ale i organizátorskou, aktivní, 
plnou nápadů a řešení, a Katharině přeji hodně sil, pevné zdraví, 
aktivní a spolupracující sbor a obec a jejímu manželovi Arwedu 
Henkingovi a celé rodině vše dobré a co nejméně „bolestivé“ stě-
hování na nové místo, bydliště a působiště!!!

AlenA DobŠoVá

„SeDMáCI“ Se ZAJíMAJí o SAMoSPRáVu 
nAŠeHo MěSTA

Začátkem října se na MěÚ Zubří obrátila paní učitelka Mgr. Ale-
na Cábová ze Základní školy Zubří, vyučující předmět „Výchova 
k občanství a ke zdraví“, s žádostí o umožnění výkladu žákům 
7. tříd ZŠ k otázkám spojeným s chodem města a úřadu, včetně 
umožnění prohlídky budovy MěÚ. Vzhledem k tomu, že v dohod-
nuté termíny byly diáře starosty a místostarostky plné, zbyla tato 
milá povinnost na mne.

Mým cílem bylo přiblížit žákům způsob fungování samospráv 
v ČR se zaměřením na Zubří a okrajově jim objasnit pojem „státní 
správa“.
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Ze své zkušeností vím, že mnozí dospělí mají v terminologii tý-
kající se samosprávy a státní správy značný chaos (pro mnohé je 
starosta ještě stále předsedou a MěÚ zaměňují s MNV, a to prosím 
více jak 20 let po „Sametové revoluci“!!!), proto jsem se zaměřil 
jen na ty nejzákladnější informace. Společnými silami jsme se s 
žáky dobrali k definici obce (města), k jeho správě, orgánům města 
a k jejich kompetencím.

Bylo pro mne krásným zážitkem si o životě města promluvit s 
těmito žáky, rád jsem viděl a slyšel, že se jim v Zubří líbí (to je 
nejlepší vizitkou práce členů zastupitelstev města – těch minulých 
i současných), že umí definovat klady a zápory života v našem 
městě, umí se zamyslet nad příležitostmi rozvoje města a s tím 
souvisejícím ohrožením tohoto rozvoje. Výsledky jejich názorů 
jsem se pokusil shrnout do následujících bodů:
Žáci 7.tříd ZŠ Zubří a jejich pohled na:

Silné stránky města Zubří: 
sport, sportovní zařízení, poloha města, životní prostředí a péče 
o ŽP, průmysl, školství, dostatek kulturních akcí, občané města, 
kino, Valach, hasiči (chápejme jako činnost spolků), velikost města 
(že je malé).

Slabé stránky města Zubří:
obchodní síť (myšleno různorodostí sortimentu), malá péče o bez-
pečnost, chybí bazén, málo restaurací, stav fotbalového areálu, po-
malý internet, kuželna, chybí pořádná cukrárna, neopravené cesty.

Příležitosti k rozvoji města Zubří: 
většina žáků 7. tříd chce zůstat žít v Zubří (nehrozí exodus mla-
dých do větších měst!!!), výstavba náměstí, rekonstrukce bazénu, 
fotbalového areálu, zlepšit podmínky pro modeláře – větší dílna, 
opravit budovy města (kin, Centrum), zbudovat taneční klub.

Hrozby rozvoje města Zubří: 
válka, hospodářská krize, případné špatné hospodaření města, 
vandalismus, živelné pohromy, nezaměstnanost, nepřizpůsobiví 
občané, korupce.

Pokusil jsem se jim vysvětlit, že za všemi požadavky je třeba vi-
dět i způsob financování a dalšího provozování (tzv. udržitelnost). 
Stejně tak za definováním problémů je potřeba definovat i způsob 
řešení. Prosté konstatování faktu existence problému je na nic!!! 
To platí obecně, ale zvláště pak u rasistických předsudků, což je 
oblast, na kterou by se škola a hlavně rodiny měly zaměřit!!!

Druhá vyučovací hodina se již odbývala mimo budovu školy – 
na MěÚ. Žáci měli možnost nahlédnout do všech kanceláří, obřad-
ní síně, zasedací místnosti, někteří si vyzkoušeli hlášení městského 
rozhlasu, jiní zase pohodlnost starostova křesla.

V závěru svého článku se obracím na nás všechny dospělé a 
zvláště pak na rodiče. Nepodceňujte naši mládež, naučme se jí 
naslouchat, ale zároveň jí vhodnou formou vštěpujme názory ve-
doucí k dobru nás všech! Buďme jí dobrými vzory. Jak jsem měl 
možnost během těch několika málo hodin poznat žáky 7. tříd, tak 
nemám strach o budoucnost Zubří. Vidím v nich nové osobnosti 
tohoto města, byť mají ještě dlouhou cestu před sebou, jejíž vý-
sledek bude záležet na jejich úsilí a na naší pomoci v orientaci 
směrem k obecnému dobru.

Sedmáci! Díky vám, byli jste skvělí!!! Ať se vám daří.
ToMáŠ JoCHeC

alespoň na chvíli učitel

P.S.: Rodiče, ani nevíte, co vše o Vás vypovídá chování Vašich 
dětí - v tom dobrém i v tom špatném!

DoDáVkY TePlA Ze SouSTAVY CZT V ZubŘí.
Naše společnost Zásobování teplem, s. r. o., provozuje v současné 

době soustavu CZT v Zubří a dodává tepelnou energii pro vytápění 
a ohřev teplé vody do bytových domů a objektů občanské vybave-
nosti na Sídlišti 6. května. Stalo se to tak, že jsme před rokem byli 
pozváni do Zubří (v říjnu 2010), abychom pomohli TEPLU Zubří 
vyřešit problémy s dodávkami tepla, které spočívaly hlavně v nesol-
ventnosti firmy, a tím nemožnosti dostát svým závazkům zejména 
vůči dodavatelům plynu a elektřiny. Důsledkem tohoto stavu bylo 
zastavení dodávek plynu do kotelny. Štěstím v neštěstí bylo, že k této 
situaci došlo v září, kdy topná sezona ještě nebyla v plném proudu, 
nicméně problémy byly obrovské, neboť když neteče teplá voda, je 
to horší, než když nefunguje topení.

Za této situace bylo naším prvořadým úkolem stabilizovat dodáv-
ky tepla a nedopustit, aby se podobná situace opakovala, nedej bože, 
v plné topné sezoně. To se nám podařilo, i když za cenu finanční 
injekce pro vyrovnání všech dluhů TEPLA Zubří. Ale s tím jsme 
počítali, když jsme do Zubří nastupovali.

Dalším, neméně důležitým úkolem pro nás bylo, rozklíčovat ná-
klady na výrobu tepla a najít rezervy, které by vedly ke snížení ceny 
tepla, která se nám zdála příliš vysoká. Nebylo to jednoduché, ne-
měli jsme k dispozici účetnictví TEPLA Zubří a vstřícnosti jsme se 
nedočkali.

Jen pro srovnání: v Blansku jsme měli cenu tepla za rok 2010 - 
527,- Kč/GJ, v Zubří oficiálně dle vyúčtování za r. 2010 - 680,- Kč/
GJ ! Tedy značný rozdíl.

Přes všechny těžkosti jsme rezervy v ceně tepla našli a během 
letošního roku jsme postupně cenu snížili na 599,- Kč/GJ. Je však 
potřeba férově říct, že proti těmto rezervám šla nahoru v průběhu 
roku cena plynu, a tak skutečná cena tepla za rok 2011 přesáhne 
600,- Kč/GJ. Proti tomuto zvyšování nemáme bohužel protizbraň, 
teprve v příštím roce budeme mít nového dodavatele plynu, a tak 
je šance, že cena tepla bude přijatelná. Navíc výhled je, že v příštím 
roce bude cena plynu klesat.

Naše společnost vstoupila do provozování soustavy CZT v Zubří 
po zralé úvaze a s cílem dlouhodobého působení ve Vašem regionu, 
ne kvůli dosažení krátkodobých zisků. Proto plánujeme dokončit 
modernizaci soustavy CZT, zejména se to týká výměny stávajících 
dosluhujících teplovodních rozvodů za moderní systém bezkanálo-
vého vedení tepla (BVT), dále počítáme s instalací kogeneračních 
jednotek na kotelně pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla 
(KVET).

Také ve spolupráci s městskými orgány mapujeme možnost při-
pojení dalších objektů k CZT, což by přineslo opět snížení ceny tep-
la. Jde však o dlouhodobý a obtížný proces. Na druhé straně máme 
dobré zkušenosti z Blanska, kde jsme v letech 2005 – 2009 napojili 
na CZT 250 nových bytů, a v Boskovicích ve stejném období 80 
bytů. Podařilo se nám to dokonce i v Brně, kde jsme v rámci nové 
výstavby ve Slatině napojili na naši plynovou kotelnu 140 nových 
bytových jednotek. Tyto projekty svědčí o tom, že o centrální záso-
bování teplem je stále zájem, jen záleží na jeho provozovateli, jaké 
nabídne odběratelům obchodní podmínky dodávek tepla.

Dokážeme však provozovat nejen CZT, ale i jakýkoliv tepelný 
zdroj – např. domovní kotelny – a nabídnout solidní cenu tepla, což 
může potvrdit např. místní tělovýchovná jednota v Zubří.

Co říci na závěr?
Jsme teplárenská společnost, která patří mezi ty střední – prodává-

me našim odběratelům cca 250 tisíc GJ ročně a působíme ve čtyřech 
krajích: Jihomoravském, Vysočině, Olomouckém a díky Zubří i ve 
Zlínském.  Působíme na trhu 18 let a chceme být pro naše zákazníky 
partnerem, který uspokojí veškeré jejich potřeby a požadavky.

Preferujeme proto osobní a transparentní přístup k našim zákazní-
kům v duchu našeho podnikatelského kréda:

„Teplo na klíč, klíč k Vaší spokojenosti“.
A takto se chceme chovat i u Vás v Zubří.

SVAToPluk neZVAl, 
jednatel a ředitel společnosti Zásobování teplem, s .r. o

PoHleDnICe A kAlenDáŘ MěSTA ZubŘí 
Po celý rok 2012 vás mohou provázet krásné fotky pana 
Pavla Czinegeho a Pavla Čípa, kteří Zubří zachytili 
svým fotoaparátem tradičně i netradičně. Stolní kalendář 
můžete zakoupit spolu s dalšími novými pohlednicemi 
v kanceláři Klubu Zubří, místní knihovně, podatelně 
MěÚ a na těchto prodejních místech: 
- Trafika u Gumáren
- Trafika u pošty
- Potraviny Hruška u Gumáren
- Obchod p. Fabiánová u Gumáren
- COOP – jednota Horní Konec

Zprávy ze školky
„PTAČí buDkY“

Na začátku školního roku jsme v naší mateřské škole vyhlásili 
soutěž o „O nejhezčí ptačí budku“. Na konci října jsme vyhlásili 
vítěze, ale nebylo to vůbec jednoduché. Rodiče s dětmi a prarodiči 
vyrobili 35 krásných budek a krmítek. Proto bychom chtěli moc po-
děkovat za aktivitu rodičů, prarodičů, dětí - velmi nás potěšil zájem 
o spolupráci. Všechny budky byly nainstalovány na školní zahradě, 
atriu a na oknech budovy školy.

Doufáme, že nám ptáčkové na jaře za naši snahu krásně zazpívají.
Za MŠ Zubří – sídliště

HAnA kuČeRkoVá

kDYŽ Se PoDZIM VYDAŘí 
Aneb bAReVné ČARoVání

Barevný podzim v plné své kráse zavítal do naší třídy Světošláp-
ků. Toto roční období přímo vybízí vyrobit si něco hezkého z toho, 
co nám příroda přináší. A tak hurá do přírody – maminky, tatínci, ba-
bičky, dědečci… s dětmi si vytvořili kouzelné skřítky podzimníčky. 
Skřítci měli oblečené kabátky z listí, kaštanů, žaludů, šípků a jiných 
přírodnin, které provoněly celou naši chodbu ve školce. Děti jim 
společně vymyslely originální jména – Brýlovníček, Zuřivý dýňák, 
děda Vousatec, Březovníček, Dýněnka atd. Doufáme, že i v dalších 
ročních obdobích se výzdoba tak vydaří. 

Velké díky dětem a rodičům
V. PoboŘIloVá A H. PAVláToVá

MŠ Sídliště

náVŠTěVA MYSlIVeCké CHATY
V pátek 4. 11. 2011 nás navštívil v MŠ myslivec pan Baroš, kte-

rý si připravil pro děti ze sluníčkové a motýlkové třídy povídání 
o lesní zvěři. Hned po svačině jsme se vypravili do Březovce, kde 
nám v myslivně povyprávěl, jak se lesní zvířátka připravují na zimu. 
Kromě povídání přinesl dětem ukázat liščí srst, paroží z daňka a dal-
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ohrožen. Ráno u vlaku většina švitořila o pokladu a troskách hradu 
a ti ostatní vyhlíželi Rožnovku, jež je pro ně vzácností nemenší.  
Spolucestující se přívětivě usmívali, a proto nemusel být nikdo pro 
nebývale nadšený jásot z vlaku vyveden.

U tabule číslo 1 si naši badatelé rozebrali mapy, aby mohli za-
znamenávat vše důležité a zajímavé, co cestou míjeli: parkoviště, 
šípky, kaštany, odpadky, psy, veverky… Pod vrcholem Hradiska 
se pokochali výhledem do mlhy a místo svačiny se jali hledat stří-
bro, drahé kameny i kosterní pozůstatky loupežníků; naštěstí se 
našly jen ponožky. Protože brzy nastal čas vydat se lesní pěšinou 
do Zubří, někteří na ruiny hradu odpřísáhli, že se co nevidět vrá-
tí pokračovat v průzkumech. Bahnitou cestou zpět nás nebrzdily 
pády… jen počet zastávek narůstal s blížícím se obědem. A v jí-
delně se výprava vrhla ke svým talířům jako hladová smečka vlků. 

Doma si patrně všichni dobře odpočinuli, protože druhý den 
zvládli zkoumat Hradisko i teoreticky.

S. bluDná A P. bláHoVá

Sbírejte papír, pomozte zubří!
ZŠ Zubří s MěÚ Zubří a Sběrným dvorem Zubří vyhlásila 
soutěž ve sběru papíru. Pomozte nám sebrat co nejvíce no-
vin, letáků, časopisů a dalšího měkkého papíru (můžete dát i 
knížky, ale bez tvrdých přebalů). Určitě jste denně zahlcováni 
spoustou letáků a dalších nedůležitých tiskovin. Pomozte na-
šim žákům sebrat co nejvíce papíru – třeba i vyhrát soutěž 
o nejlepší „sběratelskou“ třídu. Žáci již v některých domech 
vyvěsili letáky s prosbou o pomoc. Zbavte se lehčí cestou pa-
pírů, které byste stejně museli pracně odnášet do kontejnerů. 
Svázaný balíček dejte třeba před dveře rodiny, která má školá-
ka. Určitě Vám bude vděčný.
Předem děkujeme všem, kteří nám a tím i svému městu po-
mohou.

ZŠ ZubŘí

tepem, vzrušeným dechem ani věnováním zvýšené pozornosti. Ale 
kampak na naše strašidýlka domácí! Už odrostla loňským obavám 
a rozhodla se vzbudit Podzim i za cenu mokrých botek.

Na sklonku pozdně říjnového dne se před starou školou tichounce 
zjevili kdejací podzimníčci, březínci, šípkové víly, javoroví bludníč-
ci, plachetníčci i divocí skřítci. Chtěli najít své starší lesní příbuz-
né a vymámit z nich cestu k podzimnímu klíči. Aby nezabloudili, 
sloučili se do 3 - 4členných klanů. U lesní branky získali průvodní 
dopis k uchlácholení krvelačných a nervózních škudibíků a putova-
li temným Březovcem. Museli dokázat, že se vyznají v podzimní 
i strašidelné teorii, a prokázat pěvecký, taneční a poetický talent. 
A na poslední zastávce i notný kus odvahy! Ti, kdo překonali všech-
ny nástrahy, získali potvrzení o svých hrdinských činech.  Potom 
si vyzvedli v jídelně od čaje, dobrot a kávy ty méně odvážné členy 
rodiny s ujištěním, že stará strašidla už spí, a odkvačili domů. 

Děkujeme za výtečné buchty; byly tak lákavé, že na poslední 
navrátilce nezbyl ani drobeček. Za laskavou pomoc při překračo-
vání bludných kamenů a  umírněné skřeky udělujeme pochvalu 
obřích rozměrů Katce, Míši, Martině, Ivě, Adélce, Danči, Domči, 
Dorce, Lucce,  Adamovi, Matějovi, Matyášovi, Jirkovi, Markovi 
a Dankovi ze 7.A, házenkářkám Jolance, Verči, Ivě, Míši a Terezce 
a spřáteleným osobám Aničce, Lukášovi, Káji a Adamovi.

STŘAPATkA bluDná A PoDZIMnICe bláHoVá

P.S.: Několik placatých potvor doteď stojí u dveří jídelny a nemůže 
se strachy ani hnout… tak na ně berte ohledy, prosím…

HRADISko
Aneb PoklAD Čeká nA někoHo JInéHo

Na čtvrtek se druháci těšili tak, že dokonce očarovali počasí 
(dodnes nevíme, jaké kouzlo použili), aby slíbený výlet nebyl 

Zprávy ze školy

JAblkeM SeM, JAblkeM TAM
Aneb SkoŘICe PŘIJDe nA ŘADu PŘíŠTě

20. říjen byl vyhlášen Dnem voňavého jablka. Každý sadař i ná-
kupčí si přinesl jeden jabloňový skvost a okamžitě po zazvonění se 
stal aktérem „módní přehlídky“; popsal podrobně barvy svého kle-
notu, vůni, hladkost, původ a odhadl, k čemu se nejlépe hodí. Nato 
všichni tasili nože a škrabky a následovala soutěž o nejdelší slupku 
ve třídě. Po přesném odměření se účastníci přesunuli ke vkusně 

ozdobeným stolům a krájeli, krájeli….a nosili kousky do obřího 
hrnce… I rozhostila se vůkol okouzlující vůně vanilky a hřebíčku.

Než se kompot uvařil, bylo dost času pustit se do tvoření jedno-
hubek a do přemýšlení nad úkoly plnými jablek, červů, abecedy, 
rýmů, Sněhurek… a po svačině od mistrů kuchařů, kteří se lačně 
střídali u míchání, přišly na řadu ovocem plněné písničky. V opoje-
ní tím voňavým kouzlem si nikdo ani nevšiml, že jsme dopoledne 
stihli více práce než obvykle.

S. bluDná A P. bláHoVá
P.S.: Vítězné slupky patřily Martině  Majerové z 2.B a Lukáši 

Faitovi z 2.A 

A ZASe TA STRAŠIDlA
Aneb kTeRAk DRuHáCI RoZSVíTIlI Celý leS

Po zkušenostech z minulého roku se nám podzimní havěť po-
schovávala do Březovce, aby ji nikdo nerušil svým zrychleným 

ší lovecké trofeje. Děti byly vyprávěním zaujaté a neustále kladly 
otázky, na které pan Baroš vždy s úsměvem dokázal odpovědět. 
Velkým překvapením byla pro děti ukázka loveckého psa, kterého 
dětem přivedl ukázat myslivec pan Němec. Ten nejprve dětem vy-
právěl, jak se musí o takového psa starat a jak se musí cvičit. Protože 
všechny děti byly pozorné, za odměnu si mohly „Lapa“ pohladit. Na 
střelnici jsme pak mohli shlédnout ukázky lovení zvěře. Děti byly 
nadšené a Lapovi vždy za výkon zatleskaly. Na závěr pan Baroš 
vystřelil ze své pistole a my jsme se již museli rozloučit. 

Moc a moc děkujeme panu Barošovi a panu Němcovi za pěkně 
připravený program, který nám přinesl nové poznatky ze života les-
ních zvířat. Děkují nejen paní učitelky, ale i všechny děti ze Sluní-
ček a Motýlků.

IRenA DukáToVá,
MŠ Sídliště 

DRAkIáDA V MŠ

Poslední říjnové dny byly prozářeny sluncem a my jsme se s dět-
mi z MŠ Duha připravovali na pouštění draků. Děti se moc těšily 
– malovaly, skládaly, lepily a stříhaly draky. A také se naučily veselé 
písničky a básničky. I když počasí bylo krásné, pořád jsme čekali, 
až zafouká pořádný vítr. A ten si s námi letos hrál na schovávanou. 
V pondělí 31. října jsme se společně s rodiči a dětmi sešli před MŠ, 
kde děti nejprve nakreslily na cestu krásné barevné draky. Všechny 
si zasloužily sladkou odměnu. Potom jsme se za zpěvu písní vydali 
na nedaleký kopec. I když vítr moc nefoukal, přesto se děti, tatínci i 
maminky moc snažili a draci postupně vzlétli k modré obloze. Štěs-
tí, radost a úsměv na tvářích dětí byly pro nás tou největší odměnou.

MŠ DuHA

Kultura

Pátek 25. listopadu 2011 v Klubu Zubří
koRIDoR Heavy Rock 
+ HARD 2 SAY Deep Purple Tribute

+
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Pro milovníky kvalitní rockové hudby chystáme v Klubu Zubří 
koncert kapel, které zaručují skutečný hudební zážitek. Zuberský 
Koridor v čele s Radkem Nohavicou není třeba dlouze představo-
vat. Jejich chytlavý rock doplní kapela ze Vsetína HARD 2 SAY 
Deep Purple Tribute, která svůj repertoár skládá zejména z hitů 
jejich známější předlohy DEEP PURPLE. Přijďte si zatančit a po-
bavit se.

Vstupné 70 Kč Občerstvení zajištěno!

„JAko THelMA A louISe“ 
- DIVADelní SPolek fRíDA

Pátek 2. prosince 2011 v 18.00 hodin, klub Zubří

Poslední divadelní představení tohoto roku, které patří do ba-
líčku divadelního předplatného, se uskuteční na počátku prosince. 
Máme se skutečně na co těšit. Divadelní spolek Frída z Brna se 
u nás představí poprvé. Hra „Jako Thelma a Louise“ slibuje zába-
vu i zamyšlení…

O hře: Dvě ženy procházejí na cestě autem téměř mužským svě-
tem. Prožívají přitom všechny zážitky a emoce, které jim tato cesta 
poskytuje. Přátelství, krásu, ponížení, strach, lásku, touhu, smrt, 
svobodu a vášeň. Thelma a Louise utíkají na malý výlet, aby se 
alespoň na chvíli uvolnily ze svého stereotypního života. Ovšem 
z malého výletu se stává skutečné putování díky nahodilým udá-
lostem, které se jim při výletu přihodí a které je navždy změní a 
spojí. Jako Thelma a Louise je příběhem všech žen. Divadelnímu 
představení byl předlohou a inspirací slavný film Ridleyho Scotta.

Hrají:  bára Munzarová, Marika Procházková, Václav Tr-
navský, Radim novák a Martin Trnavský.

Vstupné při doprodeji: 300 kč.

III. MIkuláŠení V ZubŘí
Sobota 3. prosince 2011 v 17.00 hodin, klub Zubří 

Dechový orchestr ZUŠ Valašské Meziříčí JazzZušák zve na 
3. ročník setkání mládežnických dechových orchestrů Mikulášení 
v Zubří, které se uskuteční v sobotu 3. 12. 2011 v Klubu Zubří. 

Koncert, který začne v 17 hodin, zahájí orchestr z Hradce nad Mo-
ravicí pod vedením Romana Vaňka. JazzZušák, který se letos roz-
rostl o vynikající zpěvačku, bude mít hosta. Přijede si nimi zahrát 
Michal Žáček, jeden z nejlepších saxofonistů v republice, který 
spolupracuje s umělci jako Peter Lipa, Jana Kirschner, Boris Urbá-
nek a s mnoha dalšími. Pro malé návštěvníky koncertu je připraven 
drobný dárek. Pro všechny je vstup volný. 

VánoČní JARMARk
Pátek 9. prosince 2011 od 10.00 hodin, klub Zubří
Jako každým rokem, také letos připravujeme v Zubří Vá-

noční jarmark. V pátek 9. prosince od 10.00 hodin se v Klubu 
Zubří (KZ) a před KZ rozezní vánoční koledy a rozzáří vánoční 
stromeček. Návštěvníky přivítá živý betlém v podání dramatic-
kého kroužku Zubří. Po celý den bude připraven doprovodný 
program. Zahraje dechová hudba Zubřanka pod vedením ka-
pelníka Jaroslava Mužíka, vystoupí Marie křenková a dětský 
sbor, Schola od sv. kateřiny, Valašský soubor písní a tanců 
beskyd (Malý Beskyd a Stará Garda), program si připravili 
žáci dramatické výchovy a kroužku základní školy Zubří 
s paní učitelkou Kateřinou Gazdovou. Program odpoledne zpestří 
i mikulášská nadílka. 

V nabídce zboží více než třiceti prodejců najdete zejména ke-
ramické výrobky, vánoční baňky, dřevěné bytové doplňky, dřevě-
né hračky, maňásky, zboží z mystické mydlárny, korálky, svíčky 
z včelího vosku a další zajímavý sortiment.

Z občerstvení nebudou chybět placky, masné výrobky, guláš. 
Zimu můžete zahnat medovinou nebo vánočním svařákem. Ani na 
sladkosti jsme nezapomněli, prodávat se budou koláče, trdelníky 
a také popcorn. 

V budově KZ bude možno zhlédnout práci řemeslníků, zdobení 
vánočních perníčků, můžete si také vyzkoušet výrobu vánočních 
ozdob, podívat se, jak vzniká ručně mačkaná keramika a tkané 
koberce.

Závěr dne bude patřit folkové skupině Žamboši, která vy-
stoupí ve velkém sále klubu Zubří v 18.00 hodin. 

Vsetínská trojice muzikantů (Honza Žamboch, Stáňa Žam-
bochová a Jiří nedavaška) hraje autorský repertoár, který 
bývá nejčastěji označován jako písničkářský šanson. Kytara, 
akordeon, dva zpěvy a bicí společně tvoří uklidňující atmosféru 
recitálu v čajovně stejně dobře, jako umí svou energií zbortit 
pozůstatky Strahovského stadionu. Za svá první dvě alba (To 
se hraje 2006 a Přituhuje 2009) získali Žamboši hudební cenu 
Anděl, kterou každoročně uděluje Akademie populární hudby.

Těšíme se na předvánoční setkání
DAnA PekARoVá,

odbor kultury

ADVenTní VARHAnní konCeRT
Sobota 10. prosince v 16.00 hodin, kostel sv. kateřiny

Římskokatolická farnost Zubří zve na adventní varhanní kon-
cert, který se koná v sobotu 10. prosince 2011 v 16.00 hodin v kos-
tele sv. Kateřiny v Zubří. Vstupné dobrovolné.

Po třech letech k nám opět zavítá koncertní varhaník Radim Di-
viš. Narodil se v roce 1978 v Chrudimi. Žije v Norimberku (SRN), 
pochází ale ze Šumperka, v němž prožil své dětství a kde se mu na 
ZUŠ dostalo prvního vedení ve hře na varhany.

Po maturitě odešel do Německa (Mnichov a Würzburg) původ-
ně za studiem germanistiky. Jeho velký zájem o varhanní hru ho 

ale nakonec směřoval do Norimberka, kde na Vysoké hudební 
škole vystudoval u Michaela Schönheita (varhaník na Lipském 
Gewandhausu a dómský varhaník v Merseburgu) koncertní var-
hanní hru a u prof. Markuse Willingera (dómský varhaník v Bam-
bergu) improvizaci. Po absolutoriu studoval dále po dobu dvou let 
v postgraduální třídě a kromě koncertních varhan se věnoval i hře 
na cembalo u Bernwarda Lohra. Navštívil také mistrovský kurz 
G. Kaunzingera.

Od roku 2005 působí jako varhaník katolických farností Panny 
Marie (Frauenkirche) a Svaté Alžběty (St. Elisabeth) na starém 
městě v Norimberku. V roce 2002 založil Mezinárodní varhanní 
festival v Šumperku.

PŘeDVánoČní VýSTAVA
Středa 14. prosince – středa 21. prosince 2011,
muzeum na Petrohradě

Město Zubří Vás srdečně zve na 
VÝSTAVU VÁNOČNÍCH KVĚTI-
NOVÝCH DEKORACÍ 
JANY JAROŇOVÉ-HRSTKOVÉ
b í l é  V á n o C e

Vernisáž výstavy se uskuteční ve 
středu 14. prosince 2011 v 16.00 ho-
din v Muzeu na Petrohradě. Výstava 
potrvá do středy 21. prosince 2011. 
Otevřená bude každý den 9.00 - 11.00  
14.00 - 17.00 hod. Vystavené exponáty 
budou prodejné po skončení výstavy. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

ASTRoloGIe
Čtvrtek 15. prosince 2011 v 17.30 hodin, klub Zubří
na závěr roku Akademie přiblíží téma, které zajímá a oslo-

vuje stále více lidí, a to nejen kvůli blížícímu se roku 2012. 
Přednášející bc. Zdenka Zátopková-nesvadbová nám astrolo-
gii přibližuje i formou zajímavého článku…

Málokterá z „alternativních“ metod poznání je tak populární 
jako astrologie. A zároveň málokterý obor je tolik diskutovaný, za-
tracovaný a opředený mýty a falešnými představami. Horoskopy 
jsou dnes k nalezení v téměř každém periodiku určeném širšímu 
okruhu čtenářů. Jak to tedy s astrologií, s její věrohodností a vypo-
vídací schopností vlastně doopravdy je? 

Snad nejrozšířenější a zároveň zcela mylnou představou je ta, že 
„hvězdy“, resp. vesmírná tělesa ovládají lidi a jejich osudy blíže 
nespecifikovanou silou. Tento předpoklad pak zcela oprávněně 

AkADeMIe TŘeTíHo Věku

musí vyvolat nesouhlas jak v řadách lo-
gicky uvažujících a rozumově založených 
lidí, tak lidí například věřících, kteří usilují 
o to, jít cestou „Boží vůle“, nechat se in-
spirovat signály z duchovního světa.

Princip astrologie není postaven na „ří-
zení člověka planetami či znameními“. Jak 

postavení planet, tak události na Zemi jsou pouze projevem stavu 
sluneční soustavy jako celku. Fungují tedy společně, neoddělitelně 
a z pohledu „ze Země“ jsou „na nebi“ dobře čitelné. Tyto posuny 
v náhledu na astrologii mají počátky už u J. Keplera. Planety ve 
zvěrokruhu a jejich vzájemné vztahy jsou pouze symboly. Symbo-
ly, které mají svůj význam v mnoha rovinách. A v mnoha rovinách 
jsou také člověkem čitelné a vyložitelné. Veřejnosti jsou většinou 
známy jen výklady povrchní a zavádějící.  Není bez zajímavosti, 
že nejvíce odpůrců má astrologie v řadách lidí, kteří o principech, 
na nichž je postavena, nevědí prakticky nic.

Jak by se tedy dala definovat astrologie? Například jako „soubor 
hodnověrných souvztažností mezi tělesy pozorovatelnými na ob-
loze (tedy Sluncem, Měsícem, planetami a hvězdami) a řadou po-
zorovatelných změn odehrávajících se v biosféře a zvláště v životě 
lidských bytostí.“  (Dane Rudhyar). Astrologie je tedy založena 
na dlouhodobém pozorování vztahů mezi „světly“ či „hvězdami“ 
a událostmi na Zemi, které je v danou dobu provázejí, a to v roz-
manitých úrovních a podobách. Když vezmeme v úvahu 10 zá-
kladních světel rozmístěných ve 12 znameních zvěrokruhu (každé 
znamení má 30 stupňů), přičemž tato světla mezi sebou vytvářejí 
úhly s konkrétními významy, je evidentní, že nejde o záležitost jed-
noduchou, kterou lze aplikovat hromadně pomocí jakési astrolo-
gické „kuchařky“. Horoskop člověka narozeného v určitý okamžik 
na určitém místě je souborem vlastností, schopností a vloh, které 
jsou popsány v neopakovatelných variacích, kombinacích a také 
v různých intenzitách.

Jste-li mezi těmi, které astrologie přitahuje, a necháte-li si zpra-
covat nativní horoskop dle svého data, času a místa narození, pak 
můžete být opravdu překvapeni mírou jeho vypovídací schopnos-
ti. Předpokladem ale je, že budete v kontaktu s astrologem, který 
dokáže horoskop vyložit ve správné úrovni vašeho vědomí, že si 
porozumíte i jako lidé a že nebude docházet k tzv. komunikačnímu 
šumu (chápáno jinak, než je vyloženo).

A jak je to s osudovostí? Často se uvádí, že horoskop je jakousi 
mapou pro zlepšení orientace ve vlastním životě, zejména napří-
klad při rozhodování na životních křižovatkách. A tady bych po-
užila výstižná slova známé astroložky Liz Greenové: „Astrologie 
je jako automapa – můžete do ní nahlédnout pro lepší orientaci, 
ale stejně jako mapa ani astrologie Vás nemůže přinutit jít jednou 
konkrétní cestou.“

Může Vás ale upozornit na výbavu a výkon vozidla, kvalitu 
a směr cesty, překážky na cestě, možnosti občerstvení i na ostatní 
účastníky provozu, které potkáte.

bC. ZDenkA ZáToPkoVá-neSVADboVá

klAVíRní konCeRT 
Pátek 16. prosince 2011 v 18.00 hodin, klub Zubří
Srdečně Vás zveme na Vánoční benefiční koncert pod ná-

zvem Čas vánoční.
Skladby a písně v podání zuberských klavíristů přiveze Polární 

express 16. 12. 2011 v 18.00 hodin. Ve velkém sále Klubu Zubří 
se vám předvede taneční skupina AEROBIC STARS při ZŠ Zubří 
pod vedením slečny Natálie Maléřové. Zavítá k nám také taneční 
škola Sokol Dance z Valašského Meziříčí. Ve finále koncertu pře-
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dáme výtěžek sbírky, jakož i dobrovolné vstupné do rukou před-
sedy Nadace HAIMAOM na podporu transplantace kostní dřeně 
panu MUDr. Tomáši Papajíkovi, CSc.

Vánoční mini jarmark bude probíhat v předsálí. Své výrobky 
nabídne Mateřské centrum Rarášek, včelařství Urban, paní Som-
merová - výroba hadrových zvířátek.

Zve klavírní třída paní uč. Ireny Benové.

VánoČní konCeRT
 

Pátek 30. prosince 2011 v 16.00 hodin, 
kostel sv. kateřiny v Zubří
Jste srdečně zváni na Vánoční koncert pěveckého sboru gym-
názia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí.
Basové G pod vedením Jany Krchálkové a Zuberských dětí 
pod vedením Marie Křenkové
Vstupné dobrovolné.

konCeRT fenoMenální RADůZY Se V ZubŘí 
VYPRoDAl Do PoSleDníHo MíSTeČkA

Na návrat zpěvačky, multiinstrumentalistky a výborné textařky 
si Zubří počkalo šest let. Koncert se uskutečnil v Klubu Zubří ve 
čtvrtek 20. října 2011 

Nutno podotknout, že se k nám vracela Radůza ve zcela jiné po-
době. Umělecky i osobnostně vyzrála ve výraznou osobnost s neza-
měnitelným charismatem a ojedinělým autorským výrazem.

Na začátku koncertu zahrála pár písní sólově, poté představila 
svou doprovodnou kapelu v obsazení bicí – skvělý Miloš Dvo-
řáček, kytara - Peter Binder, basa - Jan Jakubec. Kapela Radůzu 
obohatila o zcela nový rozměr. Sama Radůza se, kromě pro ni 
typického akordeonu a kytary, doprovázela na klavír, foukací har-
moniku a na závěr také bonusové dudy. 

Náklonnost  Radůzy k malým sálům a touha poskytnout poslu-
chači zážitek z opravdového sdílení - v tomto duchu proběhl celý 

koncert. Došlo k téměř hmatatelné výměně energie mezi publikem 
a zpěvačkou. Na pódiu se odehrávaly neuvěřitelné věci. Hudební 
komunikace mezi Radůzou za klavírem a bubeníkem Milošem 
Dvořáčkem byla plná vibrující energie. 

K notoricky známým písním (Ať není mi líto, Bremen, Dnes 
v noci nad světy, Dědek s cibulí) přibyly nové, tanečně vyladěné, 
skočné, plné energie - Čokoláda, která tolik připomíná milovanou 
Zuzanu Navarovou, Křídlovky, Do mandorly a mnoho dalších.

Zpěvačka znovu dokázala dojmout publikum oduševnělými tex-
ty, které působí tak silně naléhavě, zároveň ale vroucně a lidsky. 
Velký potlesk sklidily lyrické francouzské šansony i písně věno-
vané dětem.

Zajímavé bylo také sledovat posluchačské spektrum obecenstva. 
V sále se sešli lidé všech věkových kategorií, přes předškoláky až 
po starší generaci. Po delší době k nám zavítali posluchači ze vzdá-
lenějších koutů našeho i sousedních regionů.

I když Radůzu před vystoupením v Zubří postihla viróza a necí-
tila se vůbec dobře, posluchač nebyl během devadesátiminutového 
koncertu o nic ochuzen. Ba naopak, došlo i na přídavkové bonusy. 
Závěrečné rytmické písně zpěvačka dokonce neváhala obohatit 
o taneční vystoupení.

Během koncertu ze sebe vydala zkrátka vše. Navíc neodmítla 
ani fanoušky ve vestibulu, kteří toužili po podpisu. S milým vě-
nováním podepsala opravdu každičkou fotku či obal CD. Za to jí 
patří velký dík a úcta. 

ZuZAnA kRuPoVá,
odbor kultury 

„Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse.“
Latinské přísloví

Milí čtenáři,
rok se nám pomalu chýlí k závěru, Vánoce tu budou coby dup 

a také vše, co je s těmito svátky úzce spojeno. Ráda bych Vás proto 
pozvala na tradiční Vánoční jarmark. 

V rámci jarmarku pořádá místní knihovna Tvůrčí dílničku 
na téma – Zimní tvořeníčko s  lektorkou nakladatelství Ana-
gram - edice ToPP.

Možná máte pocit, že je na vánoční tvoření ještě brzy. Jenže za 
chvíli bude potřeba dokoupit dárky, napéct hromadu cukroví, do-
konale uklidit byt… Aneb - ach ty nesmyslné předvánoční stresy 
a povinnosti. Proč tedy nezačít již teď, navíc poklidným tvořením? 
Později na to většině žen čas nezbude.

Nakladatelství Anagram pořádá během celého roku napříč celou 
Českou republikou výtvarné dílny. Zváni jsou úplně všichni, bez 
rozdílu věku. Nemusíte si s sebou nic nosit, vše bude připraveno 
a vy si jen odnesete, co si sami vyrobíte. Stačí jen dobrá nálada 
a chuť do práce. Pokud tedy hledáte vánoční inspirace k vyzdobení 
oken, dveří, vánočního stromku či k výrobě originálních dárků, 
přijďte do tvůrčí dílny a vyrobte si krásné dekorace podle knížek 
TOPP.

V prosinci určitě nezapomeneme ozdobit vánoční stromeček 
pro knihovnu. Termín bude upřesněn a určitě Vás budu pomocí 
rozhlasu a letáčků informovat. Při této akci děti s maminkami vy-
rábí ozdůbky na stromeček, který si pak samy nazdobí, zpíváme 
vánoční koledy a užíváme si vánoční atmosféru.

A samozřejmě nemůže v mém příspěvku chybět mé oblíbené 
“ podzimní menu aneb nabídka horkých novinek“:

Jo nesbo - nemesis
Začal podzim. V jedné bankovní pobočce v centru Osla dostá-

vá vedoucí pětadvacet vteřin na to, aby otevřel bankomat, vybral 
z něj peníze a naházel je do připravené kabely. Limit o šest vteřin 
překročí. Bankovní lupič ukáže do bezpečnostní kamery šest prstů, 
zastřelí jednu ze zaměstnankyň a beze stopy se vytratí. Případ do-
stává na starost Harry Hole, jeden z nejlepších kriminalistů osloské 
policie, ale zároveň velmi svérázný chlapík, osamělý vlk s neu-
spořádaným osobním životem a alkoholik, kterému dělá problémy 
podvolit se jakékoli autoritě. Při vyšetřování mu sekunduje velmi 
zdatná policejní posila Beáta Lonnová, dcera známého zastřelené-
ho kriminalisty, která zaujala místo Harryho zavražděné kolegyně 

ZPRáVY Z knIHoVnY

Ellen Gjeltenové. Krátce po zahájení vyšetřování je ve svém bytě 
nalezena Harryho dávná láska Anna Bethsenová. Vše nasvědčuje 
tomu, že spáchala sebevraždu v ten večer, kdy u ní byl Harry na 
večeři. Téměř vše. Jenže Harry má naprosté „okno“ a z návštěvy 
si nic nepamatuje. Co se vlastně v Annině bytě odehrálo? Když 
vyšetřování uvízne na mrtvém bodě, rozhodne se Harry využít po-
moci Raskola, původem rumunského Roma, Annina příbuzného 
a legendárního bankovního lupiče, který se sám přihlásil policii 
a nechal se uvěznit. I z vězení však dokáže tahat za potřebné nitky. 
Harry uzavře s Raskolem dohodu: Raskol mu pomůže najít ban-
kovního lupiče a Harry oplátkou za to odhalí Annina vraha. Kolo-
toč událostí se rozbíhá. A to podzim teprve začal...

Váňa, Pavel - léčivé stromy a keře 1, 2 - Podle bylináře Pavla
Do jedinečné řady knih, v nichž se známý bylinář věnuje léčbě 

bylinami v nejširším měřítku a jejich celoročnímu využití v terapii, 
prevenci i v kuchyni, léčebným účinkům hub, a dokonce i terapii 
zvířat, nyní přibyla dvoudílná kniha o léčivých stromech a keřích. 
Je u nás zcela unikátním dílem, které mapuje rozsáhlou oblast více 
i méně známých léčivek. Procházíme kolem nich v lesích a par-
cích, vídáme je na okrajích polí, luk a pasek a často je míjíme 
bez povšimnutí. Řada z nich však obsahuje přírodní látky, které 
jsou pro lidský organismus nenahraditelné a jež účinně pomáhají 
v prevenci a léčbě celé řady civilizačních nemocí. Léčivé stromy 
a keře podle bylináře Pavla vycházejí z poznatků moderní fytote-
rapie a navazují na nejlepší tradice lidového léčitelství u nás i ve 
světě. Proto se vedle zasvěceného popisu léčivých účinků a využití 
květů, listů, plodů, kůry nebo kořenů seznámíte i s legendami a po-
věstmi, které jsou s některými z nich spjaty.

noe Marie  - Dobré věci nejsou špatné. kniha zdravějšího 
vaření a pečení 

Mnoho lidí si přeje změnit své stravovací návyky, chtějí vařit 
jinak, zdravěji, ale nevědí jak začít. Právě pro ně je určena tato 
kniha. Nabízí jednoduché recepty pro všední dny a praktické 
rady a informace pro orientaci v džungli rozporuplných názorů 
na zdravou stravu. A protože autorka se dlouhodobě věnuje aro-
materapii, najdete v knize také informace, jak využít přírodní éte-
rické oleje k aromatizaci pokrmů. Autorka shrnula a utřídila své 
zkušenosti a nashromážděné informace o zdravé výživě, kterou se 
začala soustavněji a uceleněji zabývat po narození syna. Před jeho 
narozením byla osm let vegetariánkou, ale v těhotenství dostala 
chuť na maso. Po porodu se učila vařit čistá jídla vhodná i pro 
děti a díky tomu se blíže seznámila s makrobiotikou. A protože 
podobným obdobím prochází mnoho matek, rozhodla se podělit 
se s nimi (a nejen s nimi) o své zkušenosti, aby jim ušetřila čas 
při hledání zdrojů a zkoušení toho či onoho. Kniha je rozvržena 
do dvou oddílů. V prvním oddílu jsou čtivě a srozumitelně shrnu-
ty informace o zdravé výživě. Autorka v zájmu vyvážené stravy 
nezavrhuje přiměřenou konzumaci masa, poukazuje na nevhod-
né suroviny a potraviny a seznamuje s novými, které je vhodné 
do jídelníčku zařadit. Oddíl obsahuje také kapitolu o éterických 
olejích a jejich úloze při aromatizování potravin. Druhý oddíl je 
zaměřen prakticky - na recepty. Každá kapitola představuje jed-
notlivé skupiny jídel - polévky, zeleninu, maso, přílohy, omáčky, 
pomazánky, sladkosti a pečivo, kváskový chléb, ovoce. V úvodu 
každé kapitoly jsou shrnuty principy přípravy daného typu pokr-
mu a pak následují autorčiny oblíbené a ověřené recepty, které 
zvládnou i začátečníci. Autorka nezapře svou náklonnost k slad-
kostem, neboť tato kapitola je jednou z nejobsáhlejších a při peče-
ní také nejvíce využívá éterické oleje.

Přeji Vám krásné podzimní večery s dobrou knihou…
lenkA CAbákoVá

knihovnice

fIlMoVá PeRlIČkA nA PRoSIneC

Středa 7. prosince 2011 v 18.30 hodin 
RoDInA Je ZáklAD STáTu
Když vám hoří půda pod nohama, není nad rodinný výlet. 

Libor (Igor Chmela), bývalý učitel dějepisu, který dosáhl vy-
sokého manažerského postu ve významném finančním ústavu, 
si řadu let spokojeně žije společně se svou rodinou v luxusní 
vile na okraji Prahy. Bezstarostný život ale netrvá věčně a na 
povrch začnou vyplouvat machinace s penězi klientů, týkající 
se celého vedení banky. Libor se následně ocitá pod dohledem 
policejních vyšetřovatelů, kteří mu začnou tvrdě šlapat na paty. 
Snaží se uniknout před hrozícím vězením a oddálit osvětlení 
celé situace své nic netušící manželce (Eva Vrbková). Roz-
hodne se tak pro netradiční útěk, kdy pod záminkou společné 
dovolené odveze celou rodinu na jižní Moravu. Prchání před 
spravedlností se stane cestou plnou hledání ztracených vztahů 
nejen mezi „uprchlíky“, ale také s jejich spolužáky z vysoké 
školy (Jiří Vyorálek, Simona Babčáková), které náhodou po-
tkávají a kteří žijí své „obyčejné“ životy v okresním městě. Po 
krátké době ale policie odhaluje další souvislosti včetně místa, 
kde se rodina nachází, což odstartuje skutečné rodinné drama 
a stále se zrychlující cestu – před spravedlností i pod povrch 
vztahů v rodině.

„Chtěl jsem napsat satiru na české maloměšťáctví a „rodin-
nou pohodu“ à la slavné Ecce homo Homolka, ale přimotala se 
mi do toho během roku psaní globální finanční krize a debaty 
o odpovědnosti manažerů za stav světa ... a je z toho skutečné 
rodinné drama,“ nastiňuje cenami ověnčený scénárista a reži-
sér Robert Sedláček (Pravidla lži, Muži v říji, Největší z Če-
chů). Filmoví diváci se mohou těšit na promyšlenou dějovou 
linii s gradujícím dramatickým nábojem, přičemž žánrově se 
Sedláček do jisté míry vrací ke svému hranému debutu, psy-
chologickým Pravidlům lži. Film se natáčel na různých místech 
v okolí Prahy – především v Pyšelích a Černošicích a na jihu 
Moravy – například v prostředí poutního Velehradu. Spoluau-
torkou filmové hudby je Lenka Dusilová, která složila a nazpí-
vala ústřední píseň filmu nazvanou Smiluje.

Hrají: Igor Chmela, Eva Vrbková, Martin Finger, Monika A. 
Fingerová, Albert Mikšík, Kristýna Slámová, Simona Babčá-
ková, Jiří Vyorálek, Marek Taclík, Jan Budař a další

Scénář a režie: Robert Sedláček.
Žánr: drama, mládeži přístupno od 12 let, délka filmu 106 minut.
Vstupné 60 kč.
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CIMbáloVá MuZIkA JAVoŘInA V SenáTu ČR
Dne 4. 10. 2011 se v Praze, v Senátu ČR, konala vernisáž výsta-

vy gobelínů paní ing. Zdeňky Cáhlikové. Paní Zdeňka se narodila 
v Ostravě a své dětství prožila ve Slezsku a na Valašsku. Dnes byd-
lí střídavě v Praze a v Brně, ale k rodnému Valašsku se hrdě hlásí 
a váže ji k němu velké pouto. Proto oslovila i tři členky CM Javořina 
- paní Drahomíru klimkovou – primášku CM, evu Gazdíkovou 
– cimbál a Zuzku ondřejovou – zpěv, aby svým uměním zahá-
jily tuto vernisáž. A byl to opravdový zážitek!!  Senátem zazněly 
kancionály ze 17. století, koncert A. Vivaldiho, část z koncertu P. I. 
Čajkovkého, vše v úpravě paní Drahomíry Klimkové. 

Pohlazení po duši – takto vnímali koncertní vstupy všichni ná-
vštěvníci vernisáže. Nádherné medové tóny houslí, citlivá hra na 
cimbál, přenádherný zpěvný hlas. Je jasné, že Zubří má být na co 
pyšné! Jsem velmi ráda, že jsem měla tu čest tento zážitek osobně 
zažít. Toto trio v Praze skvěle reprezentovalo nejen soubor Javořina, 
ale i rodné Valašsko.

k. P.

oDPoleDne Plné TAnCe
Slunečné sobotní odpoledne 22. 10. 2011 spíš lákalo k podzimní 

vycházce, i přesto do sálu Klubu Zubří zavítalo nemálo příznivců 
tance. MŠ Sídliště zde společně s paní L. Markovou uspořádalo 
více než dvouhodinovou podívanou. Program byl pestrý - ukázky 
tanců orientálních, irských až po country, to vše v podání několika 
tanečních skupin.  

Miláčky obecenstva se staly děti z tanečního kroužku Abibidance, 
který vede paní Ludmila Marková a scházejí se v zuberské Sokolov-
ně. Některá děvčátka navštěvují ještě MŠ, ostatní jsou již žákyněmi 
ZŠ. 

Z Kelče k nám zavítala taneční skupina Ruty Šuty, která své coun-
try tance předvádí i na mistrovstvích ČR v country tancích a skoro 
v každém roce se umísťuje na předních pozicích.

Podmanivé irské tance jsme měli možnost shlédnout v podání 
slečny Pavlíny Buchtové. Celým programem nás provázely tance 
v podání rožnovských orientálních (chcete-li břišních) tanečnic, kte-
ré předváděly tance, které jsem do té chvíle ani neznala, jako třeba 
Tribal, Bollywood, Saidi.

Výborná atmosféra a spousta usměvavých tváří v hledišti i na je-
višti, to vše je dobrým podnětem pro uspořádání i dalšího ročníku, 
na který se budu společně s Vámi těšit.

e. DIVínoVá

Poděkování
Tímto bych chtěla vyjádřit svůj obdiv paní Elišce Divínové za 
profesionální moderování naší taneční akce. Moc jí za to děku-
jeme.

S pozdravem Ludmila Marková

kAŽDý PoTŘebuJe STRoM, oD kolébkY Po RAkeV
Mohamedovo přísloví jsem použila jako nadpis pro rozhovor 

s předsedou Komise životního prostředí Ing. Petrem Konupkou, který 
vystudoval Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně, 
obor lesní inženýrství, se specializací na ochranu přírody a krajiny.

Společně s ostatními 8 členy tvoří komisi, která se snaží reagovat 
na současný stav životního prostředí v Zubří (Ing. Vladimír Krupa, 
MVDr. Jarmila Lajšnerová, Mgr. Stanislav Petružela, Mgr. Oldřiška 
Kovářová, Karel Zeman, Petr Ulrych, Mgr. Lenka Šimurdová, Mgr. 
Pavel Paseka). 

Když jsem se Ing. P. Konupky zeptala, co je jejich hlavní činností, 
odpověděl:

Bohužel, musíme se zabývat ponejvíc posuzováním žádostí o ká-
cení stromů rostoucích mimo les.  Doposud se nedaří posunout myš-
lení lidí tak, že odstranění stromu by mělo představovat až tu poslední 
možnost. Samozřejmě jsou místa a situace, kdy je nutné strom odstra-
nit dříve, např. z důvodu zajištění bezpečnosti osob, protože dřeviny 
rostoucí v zástavbě by měly město zkrášlovat, a nikoliv vzbuzovat 
obavy. Často však řešíme žádosti na odstranění krásných a vzrostlých 
stromů, u kterých byla vlastníky zanedbána průběžná péče. Lidé v ta-

Ostatní
kových případech uvažují ihned nad odstraněním stromu a provedení 
odborného ořezu je ani nenapadne, nejsou na to jednoduše zvyklí. 
Přitom kvalitní ořez dokáže dostatečně eliminovat veškerá rizika 
a zároveň prodlouží život stromu. Ekonomicky se tato investice jistě 
vyplatí, oproti nové výsadbě, o kterou je třeba dlouhodobě pečovat.

Jen připomínám, že žádost na kácení dřevin rostoucích mimo les je 
nutné podat na MěÚ, pokud se jedná o strom, který má obvod kme-
ne ve výšce 130 cm více než 80 cm. My následně oprávněnost této 
žádosti posoudíme při terénním výjezdu, kdy zhodnotíme zdravotní 
stav stromu a ověříme plnění ekologický funkcí.

Kromě kácení uvažuje se i o výsadbách?
Samozřejmě uvažuje. Pokud vyhovíme žádosti podané např. Měs-

tem Zubří, požadujeme provedení náhradní výsadby, která má zmírnit 
ekologickou újmu za odstraněný strom. Lze jen podotknout, že pokud 
by Město Zubří tuto podmínku nesplnilo, vystavuje se riziku pokuty. 

Významnější výsadby by se v příštím roce mohly uskutečnit na 
Sídlišti 6. května, kde byl zpracován projekt na revitalizaci zeleně. 
Na tento projekt byla podaná žádost o dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí a příští rok se uvidí, zda úspěšně. Výsadby pak bu-
dou řešeny systematicky a s ohledem na dřívější připomínky tak, aby 
uspokojily místní obyvatele a zároveň byly účelné a estetické.  

Řešit by se měla ovocná alej kolem „zkratky“ vedoucí od garáží 
k rybníkům.  Proběhnou i úpravy u studánky „Pod Obecníkem“. 

Revitalizace zeleně je složitá záležitost a nelze ji posuzovat jen 
z hlediska, zda strom znečišťuje naše auta, chodníky, balkóny. Bez 
zeleně by město nebylo jistě příjemným místem k životu.

Jaký je dlouhodobý cíl komise?
Chceme změnit přístup občanů k zeleni a prostředí, ve kterém žijí, 

ale pro splnění toho cíle je nutné, aby šlo Zubří příkladem.
Máte nějaké přání?
Rád bych, aby za každý pokácený strom byl vysazen nový a Zubří 

tak zůstalo zelené s množstvím vzrostlých stromů, které nám v hor-
kém létě poskytnou příjemný stín… Zároveň bych si přál, abych 
s tímto přáním nebyl osamocen.

Náš rozhovor končím opět citátem, tentokrát staroanglickým: 
„Kdo sází stromy, má druhé raději než sebe.“ 

Za informace a příjemné povídání děkuje 
elIŠkA DIVínoVá 

Sport

ZubeRŠTí AuToMoDeláŘI ZAHáJIlI HAloVou 
SeZonu 2011/2012

Po ukončení závodů na venkovních drahách pokračují soutěže 
automodelářů v prostorách hal. I zuberští automodeláři se těchto 
soutěží zúčastňují a také je pořádají.

Letošní halovou sezonu jsme zahájili 17. 9. na Havířovském 
poháru v Ostravě, kde naši členové obsadili 1. a 4. místo. 16. 10. 
v Otrokovicích na Poháru Elišky Junkové získali zuberští modeláři 
dvě 1. a jedno 3. místo.

29. 10. jsme pořádali na zuberské dráze v Klubu první závod VIII. 
ročníku seriálu Slovensko-Moravského poháru, kterého se zúčastni-
lo 45 závodníků z 13 klubů Čech a Slovenska. Premiéru na našich 
závodech měly i modely F1, které oživily startovní pole. Členové 
MK Zubří zvítězili ve třech kategoriích a získali cenné body do cel-
kového hodnocení poháru.

5. 11. jsme se poprvé zapojili do soutěží terénních modelů buggy, 
a to na soutěži v Rychvaldě, kde soutěžilo víc jak 70 závodníků. 
Přestože to byla pro naše členy první soutěž, obsadili 2. a 4. místo.

12. 11. se jede druhý závod Slovensko-Moravského poháru v Pú-
chově za účasti členů MK Zubří. Pořadateli třetího závodu budou 
opět členové MK Zubří a pojede se 3. 12. na zuberské dráze v Klubu.

Věřím, že po úspěšném vstupu do halových soutěží 2011/2012 
budou zuberští automodeláři úspěšně pokračovat i v dalších závo-
dech a šířit nadále dobré jméno klubu i města Zubří.

Bližší informace o činnosti a foto najdete na stránkách MK Zubří. 
www.mkzubri.estranky.cz

JARoSlAV JAnoŠek
předseda Mk Zubří

ZubeRSkýM GYMnASTkáM ZAČAlA PoDZIMní 
ZáVoDní SeZónA

3. ročník Valašského podzimního závodu a II. závod Českého 
poháru 2011

Podzimní závodní sezóna začala i zuberským moderním gym-
nastkám. V sobotu 5. listopadu se již potřetí konal ve víceúčelové 
hale v Zubří Valašský podzimní závod moderní gymnastiky ve spo-
lečných skladbách linie B, který byl zároveň 2. závodem Českého 
poháru 2011. Do zuberské haly přijelo 195 závodnic z 13 oddílů 
z celé České republiky (Břeclav, Bruntál, Ústí n. Labem, Mariánské 
Lázně, Brno, Zlín, Rožnov a Zubří), které závodily v 6 kategoriích. 
Diváci mohli vidět 35 společných skladeb bez náčiní i s náčiním. 
Zuberský oddíl moderní gymnastiky měl v závodu 3 družstva. Nej-
mladší zuberské závodní družstvo 1. kategorie se skladbou bez náči-
ní skončilo na 6. místě, družstvo 2. kategorie se skladbou s obručemi 
se umístilo na 5. místě a nejstarší děvčata 3. kategorie se skladbou 
s obručemi v domácím prostředí zabojovala a získala stříbrné me-
daile. Za celý oddíl bych chtěla poděkovat všem maminkám a ta-
tínkům, kteří pomohli přichystat a zorganizovat pěkný závod. Po-
děkování patří také sponzorům: Městu Zubří, panu Petru Holišovi, 
vlasové kosmetice Matushka, Květinářství paní Pavelková, firmám 
Bambuši a Medites Pharma Rožnov. 
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Prodejní místa Zn: Potraviny Radka u Gumáren, trafika p. Mikulenka, Hobby Elektro p. Janošcová, u Tesca, trafika u pošty, Jednota střed, Jednota Horní konec, Jednota Staré Zubří.
Schránky na vaše příspěvky najdete na těchto místech: Klub Zubří, Hamerská 10, pošta u Centra, Městský úřad, Horní škola Horní konec, Klub Staré Zubří.

R & M

MASÁŽNÍ SLUŽBY

Radka a Martin DVOŘÁKOVI

HLAVNÍ  823, ZUBŘÍ
(BUDOVA  BÝVALÝCH  JESLÍ)

*čajů a kávy*
*koření*

*čokolád*
*medů a medoviny*

*léčivých bylin*
*zdravé výživy*

*BIO sýrů *

*dárkových kazet*
*kosmetiky*

*svíček*

Otevírací doba:    
Po – Pá   9 - 12 hod.
               13 - 17 hod.

OBCHOD
„VŠE PRO ZDRAVÍ“

zveme vás k nákupu:

oSeVa pro, s.r.o., Výzkumná stanice travinářská
zubří, Hamerská 698

nabízí:

vánoční aranžmá a dekorace

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

dále nabízí: 

vánoční hvězdy (Poinsettie)
cena od 55 Kč

prodej od 23. listopadu 2011 v areálu Výzkumné stanice travinářské

SŠ zemědělská a přírodovědná 
rožnov pod  radhoštěm

4leté maturitní obory:  aGropoDNIKÁNí 
- zaměření:  Chov koní a zvířat 

Zpracování zemědělských produktů 

   eKoLoGIe a ŽIVotNí proStřeDí
- zaměření: Geoinformační systémy a pozemkové úpravy 

3letý učební obor: zemĚDĚLeC - farmář

Den otevřených dveří – 25. a 26. 11. 2011
telefon: 571 654 392
E-mail: info@szesro.cz; http: www.szesro.cz

Občanská řádková inzerce: 
Nabízím k proNájmu garsoNiéru, místo: zubří, plo-
cha: 28 m2, poloha: vyvýšené přízemí, klidné místo s krásným 
výhledem do přírody přímo na horu radhošť, v blízkém okolí 
TEsCo, mateřská a základní škola, mHD, ČsD, házenkářská 
hala a jiné sportovní vyžití
Vybavení: lodžie, kuchyňský kout, koupelna se sprchovým kou-
tem a WC, standardní nábytek, televize, sklepní kóje
Nájem: 6 000,- kč včetně inkasa (elektřina, voda, teplo, odpady, 
úklid společných prostor). Kontakt: 605 055 568

Termín uzávěrky prosincového čísla Zuberských novin:

8.12. 2011
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oblastní přebor v břeclavi
V neděli 13. listopadu se v Břeclavi uskutečnil oblastní přebor ve 

společných skladbách linie B, na který jela opět všechna 3 závodní 
družstva. Nejmladšímu družstvu ve složení Eliška Jurajdová, Hana 
Fryšová, Eva Stružková, Veronika Klimková, Denisa Vaculínová, 
Denisa Mikulenková a Halina Bellová se moc nedařilo a skončilo na 
10. místě. Družstvu 2. kategorie ve složení Barbora Cábová, Adéla 
Lojkásková, Sabina Holišová, Sára Bambuchová, Sabina Jurajdová 
a Pavla Pšenicová se první provedení vůbec nevydařilo, ale ve dru-
hém provedení děvčata zabojovala a předvedla skvělý výkon. Ale na 
ztrátu z prvního provedení to nestačilo a o 0,25 bodu skončila pod 
stupni vítězů a domů si odvezla 4. místo. Naopak výkon nejstaršího 
družstva – Barbora Bergová, Klára Chlápková, Daniela Martinková, 
Karolína Davidová, Valentina Havlová a Dominika Chudáčková byl 
výborný. Děvčata předvedla velmi vyrovnaný výkon v obou prove-
deních a zaslouženě si vystoupila až na nejvyšší příčku. Děvčata se 
stala oblastními přebornicemi ve společných skladbách linie B pro 
rok 2011. Všechna družstva si zaslouží velkou pochvalu za bojov-
nost. Všem závodnicím přejeme hodně sportovního štěstí a pohody 
pro závodění. 

oDDíl MoDeRní GYMnASTIkY
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