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Zuberská trnka 2013
29. 3. 2013 se konal 
první ročník soutěžní-
ho koštu slivovice „Zu-
berská trnka 2013“. 
Celkem se v prostorách 
místní sokolovny se-
šlo 25 vzorků pálenky 
z různých druhů ovo-
ce. Každý příchozí měl 

možnost obodovat každý soutěžní vzorek body od jedné do pěti. Nej-
více bodů nakonec získal pan Radim Krůpa, který se tak se svojí trnkou 
ročníku 2011 stal prvním vítězem Zuberské trnky. Všem, kteří věnova-
li soutěžní vzorek, děkujeme a pro příští ročník věříme ve větší účast ná-
vštěvníků.

Aleš Kořínek 

Jaro, jaro už je tady,
vnese nás do nálady.
Rodí se nám mláďátka,
jsou jak malá poupátka.

Sluníčko už vykukuje,
děti venku skotačí.
Maminka zahrádku připravuje,
tatínek se kolem otáčí.

Jaro právě začíná,
zima pomalu usíná.
Všechno kvete krásně,
slunce svítí jasně.

Jaro máme za oknem,
už konečně nemoknem.
Jaro máme rádi,
vylézají hadi.

Slunce svítí,
kočka mňouká,
pejsek štěká,
hudba hraje
a Káťa se směje.

kolektiv ZŠ Zubří

Metlářský jarmark a tradiční kácení máje
Sobota 25. 5. 2013 u Klubu Zubří

!!! UPOZORNĚNÍ REDAKCE!!!
Redakční uzávěrka Zuberských novin 

od příštího čísla posunuta vždy na 
8. den v měsíci.

Žáci ZŠ Zubří si dovolují pozvat rodiče a přátele školy na

6. BENEFICI PRO STONOŽKU
Pátek 3. května 2013 v 17.30 h. 

Klub Zubří
Prodej žákovských výrobků. Vstupné dobrovolné

Ranní benefi ce – 3. 5. 2013 v 10.00 h.   volná místa!!!

Výtěžek ze vstupného a prodeje je určen 
HNUTÍ NA VLASTNÍCH NOHOU - STONOŽKA 

na pomoc strádajícím dětem.



Vzpomínáme a čas prchá
a nevrátí, co vzal.
Vrací jen vzpomínky, 
cos pro nás kdy vykonal.
Za vše dobré buď ti tichý spánek přán.
Dne 9. května 2013 uplyne 5 let od 
úmrtí našeho tatínka, dědečka, pana 

Josefa Jurky. 
Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

V Zubří je místo plné ticha,
kde se mlčí a nepospíchá.
Staleté lípy kolem šumí,
kdo chodívá sem, porozumí.
Spí tu náš drahý tatínek,
jemu dnes patří moře vzpomínek...

Dne 12. dubna 2013 by se dožil 100 let pan 

Rudolf Cibulec 
ze Starého Zubří. 9. září 2013 tomu bude 41 let, co navždy 
odešel. Děkujeme za tvou dobrotu, obětavost a pracovitost. 
S láskou vzpomínají děti, vnoučata a pravnoučata.

Dnes mi prozradil svět,
že máš 70 let.
A protože nevím, co ti dát,
chci Ti nyní aspoň blahopřát.
Začínáš mít vrásky,
ale už nejsou z lásky.
Hodně štěstí, zdraví,
ať tě to na světě ještě baví!“

Dne 17. května 2013 oslaví 70 let 
naše babička Alena Pernicová. 
Vše nej přejí Vojta, Romča, Jakub a Lucka. 

Společenská kronika občanů v Zubří

Vzpomínáme

Blahopřání

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

Narození
              Filip Mohapl                Ondřej Videcký            Jan Zákostelský

 Svatoslav Matyšťák Zdenka Kokešová
           Miroslav Bayer Ludmila Opálková

Milada Blatná

Františka Mizerová  80 let  
Věra Kovářová  98 let

Vincenc Petřek  80 let  
Anna Lajgotová  80 let

Úmrtí

Dne 8. 4. 2013 oslavila krásných 50 let 
života paní Daniela Krupová. 

Padesátka není stáří,
to se jen tak každý tváří,
jsi teprve v poločase,
s chutí holduj světa kráse.

Všechno nejlepší Ti přeje celá rodina.

Dne 4. dubna 2013 uplyne 40 let 
od úmrtí pana 

Josefa Zdařila. 
S láskou vzpomínají rodiny Zdařilova, 
Dořičákova a Mojžíškova.

Vřelý dík za to, čím jste nám v životě byli, 
za každý den, který jste pro nás žili.
Odešli jste cestou, kterou jde každý sám,
jen krásné vzpomínky zůstaly nám.

Dne 9. dubna 2013 jsme vzpomněli 
7. výročí, co nás opustila naše milovaná 
maminka, babička a prababička, paní 

Anna Hrstková, 
a 7. června 2013 vzpomeneme 2. výročí, 
co nás opustil náš tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan 

Josef Hrstka. 
S láskou vzpomíná syn Jan s rodinou.

Čas neúprosně letí,
a vzpomínky 

zůstávají.

Dne 2. května 2013 vzpomeneme nedožité 80. narozeniny pana 

Stanislava Mikulenky 
a 3. května 2013 vzpomeneme nedožité 70. narozeniny paní 

Anežky Mikulenkové. 
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.  Rodina Mikulenkova

2

4 ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

2013



MěÚ Zubří informuje

Z usnesení 60. schůze Rady města Zubří 
konané dne 18. 03. 2013

RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce předmětů – movitých věcí 
s „Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm“ pro účely vý-
stavy Vyšívání jehlou a dlátem v Zubří, dle předloženého návrhu. 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 5, 
Hlavní 824, Zubří, s paní Radmilou Krpelíkovou, Zubří, kterým se pro-
dlužuje doba nájmu na dobu určitou od 01. 04. 2013 do 31. 03. 2014.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebyto-
vých prostor v objektu Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, s Oldřichem 
Mechlem, Rožnov p. R., jehož předmětem je úprava smluvních stran.
RM vyhlašuje záměr na pronájem části nebytových prostor v objektu 
Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, o výměře 37,83 m2, k. úz, Zubří, s účin-
nosti od 01. 05. 2013. 
RM rozhodla na základě zadávacího řízení o výběru nejvhodnější na-
bídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby: „Regenerace a revita-
lizace veřejné zeleně – Sídliště 6. května, Zubří – I. etapa“, zadávanou 
formou zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s § 38 zákona  
č. 137/2006 Sb., v platném znění, kterou podal uchazeč Petr Vykrut, 
Ostrava–Hrabůvka, schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným 
uchazečem za podmínek dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání závazku a plnění dluhu ve 
splátkách s „Valašský házenkářský klub, a. s.“, Zubří, dle důvodové 
zprávy.
RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2013 pro:
1) „Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky 
Rožnov pod Radhoštěm“, ve výši 3.000,- Kč,
2)„Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., základní or-
ganizace Zubří“, ve výši 5.000,- Kč dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí peněžitého daru 
s paní Helenou Fabiánovou na částečnou úhradu nákladů v souvislosti 
s léčbou jejího syna v rámci programu Klim-Therapy ve výši 16.000,- 
Kč dle důvodové zprávy.  
RM schvaluje rozpočtové opatření RM RO č. 5/2013, kterým se prová-
dí změna rozpočtu dle důvodové zprávy.
RM uděluje souhlas s použitím znaku města Zubří pro:
a) Česká pošta, s. p., Brno 2, za účelem přítisku na R nálepku na dopo-
ručené psaní u příležitosti 120. výročí pošty Zubří, 
b) Vladimír Vystavěl, Rožnov pod Radhoštěm, za účelem zhotovení 
příležitostné obálky u příležitosti 120. výročí pošty Zubří dle důvodo-
vé zprávy. 

Z usnesení 61. schůze Rady města Zubří 
konané dne 08.04. 2013

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 7, 
Rožnovská 419, Zubří, s manžely M. a P. Smetanovými, Zubří, kte-
rým se prodlužuje doba nájmu na dobu určitou od 01. 05. 2013 do  
30. 04. 2016.
RM schvaluje ukončení nájmu bytu č. 3 na ulici Hlavní 62, Zubří, 
s paní Šárkou Sobkovou, Zubří, dohodou ke dni 31. 05. 2013.
RM schvaluje ukončení nájmu bytu č. 4 na ulici Hlavní 62, Zubří, 
s paní J. Černou, Zubří, dohodou ke dni 31. 05. 2013.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 3 na ulici Hlavní 62, 
Zubří, s paní J. Černou, Zubří, na dobu určitou od 01. 06. 2013 do  
31. 05. 2016.
RM schvaluje vnitřní předpis č. 011/2013 - „Statut periodika Zuber-
ské noviny“ dle důvodové zprávy po úpravě, s účinností od 01. 05. 2013.
RM schvaluje vnitřní předpis č. 012/2013 – „Podmínky a pravidla 
akce Metlářský jarmark“ dle důvodové zprávy po úpravě, s účinností od 
09. 04. 2013. 
RM schvaluje účetní závěrku:
a)„Mateřská škola Zubří, Sídliště 6. května 1109, okres Vsetín“, 
b)„Mateřská škola DUHA, Na Potoku 369, Zubří, okres Vsetín“, 
c)„Základní škola Zubří, okres Vsetín“, 
k rozvahovému dni 31. 12. 2012 dle důvodové zprávy.
RM schvaluje převod hospodářského výsledku příspěvkových organi-
zací města Zubří: 
a) „Mateřská škola Zubří, Sídliště 6. května 1109, okres Vsetín“, 
b) „Mateřská škola DUHA, Na Potoku 369, Zubří, okres Vsetín“, 
c)„Základní škola Zubří, okres Vsetín“, 
za rok 2012 do fondů dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s „Myslivecké sdružení Bře-
zovec Zubří, o. s.“, na poskytnutí 3 m3 dřevní hmoty – jehličnaté kulati-
ny na dokončení rekonstrukce areálu Březovec za podmínek dle důvo-
dové zprávy a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 10065773 o poskyt-
nutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operač-
ního programu Životní prostředí na akci „Výměna výplní otvorů, zatep-
lení objektu ZŠ T. G. Masaryka v Zubří“ se Státní fond životního pro-
středí České republiky, Praha, který se týká změny bankovního spojení 
příjemce podpory, a pověřuje starostu města jeho podpisem.
RM schvaluje uzavření Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů 
u akce OPŽP č. 10065773 „Výměna výplní otvorů, zateplení objektu 
ZŠ T. G. Masaryka v Zubří“ se Státní fond životního prostředí České re-
publiky, Praha.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 10072383 o poskyt-
nutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Ope-
račního programu Životní prostředí na akci „Energetické úspory pro 
ZŠ-kuchyně a fotbalové šatny Zubří - 17. výzva“ se Státní fond životní-
ho prostředí České republiky, IČ: 00020729, Praha, který se týká změ-
ny bankovního spojení příjemce podpory.
RM schvaluje uzavření Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů 
u akce OPŽP č. 10072383 „Energetické úspory pro ZŠ-kuchyně a fot-
balové šatny Zubří - 17. výzva“ se Státní fond životního prostředí Čes-
ké republiky.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování 
Územního plánu Zubří s Stemio, a. s., Praha 1 - Josefov, který se týká 
změny a doplnění povinností plynoucích z poskytnutí dotace, dle důvo-
dové zprávy.
RM schvaluje uzavření nevýhradní licenční smlouvy o užití Základní 
báze geografických dat (ZABAGED®) a databáze geografických jmen 
GEONAMES s Česká republika – Zeměměřický úřad, Praha, za pod-
mínek dle důvodové zprávy.
RM rozhodla na základě zadávacího řízení o výběru nejvhodnější na-
bídky na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku: „Protipovodňo-
vá opatření pro město Zubří“ zadávanou formou otevřeného řízení  
v souladu s § 27 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, kterou po-
dal uchazeč BÁRTEK ROZHLASY, s. r. o., Praha 2, schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem za podmínek dle důvodové zprávy.
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Zprávy ze školky - MŠ Sídliště

RM ruší, v souladu s § 84 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, 
zadávací řízení zadávané v souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb.,  
v platném znění, pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávku: „Poříze-
ní technického zařízení ke snižování prašnosti z plošných zdrojů - měs-
to Zubří“ a ukládá vedoucímu OV zajistit realizaci nového zadávacího 
řízení na uvedenou akci.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro 
provádění stavby akce „Přístavba a stavební úpravy šaten FC Zubří“  
s Ing. Josef Bolcek, Zubří, za podmínek dle důvodové zprávy.
RM schvaluje vnitřní předpis č. 013/2013 – „Pravidla krátkodobých 
výpůjček movitých věcí ve vlastnictví města Zubří“ dle důvodové zprá-
vy, s účinností od 09. 04. 2013. 
RM souhlasí s uspořádáním veřejné akce „Pálení čarodějnic“, kterou 
pořádá SDH Zubří na pozemcích města v prostoru Pod Lípami u Pet-
rohradu v sobotu dne 04. 05. 2013 od 14:00 hod.

Problém volně pobíhajících psů

V našem městě se zvyšuje výskyt volně pobíhajících psů. S tímto pro-
blémem se potkáváme dnes a denně. Mnozí majitelé těchto psů si neu-
vědomují dosah takového počínání, kdy porušují povinnosti stanovené 
obecně závaznou vyhláškou č. 35/2000 O udržování čistoty a pořádku 
v Obci Zubří, čímž se dopouští přestupku dle zákona č. 200/1990 Sb.,  
o přestupcích, v platném znění. Za takovýto přestupek lze uložit ve 
správním řízení pokutu až do výše 30 000 Kč.
Volně pobíhající psi totiž přináší pro občany velká rizika. Nedávný inci-
dent, při kterém před ZŠ TGM Zubří pes pokousal člověka, je toho pří-
kladem. Tento případ skončil kousnutím do nohy dospělého člověka, 
ale kdyby to bylo dítě…?  A co kdyby byl pes nakažen vzteklinou!
Tímto bychom chtěli apelovat na občany, aby zvýšili kontrolu pohybu 
svých mazlíčků a zamezili jejich útěkům. 
V souvislosti s tím upozorňujeme občany, kteří nemají přihlášeného 
psa k placení poplatku ze psů, že je jejich povinností tuto skutečnost 
ohlásit správci poplatku, tj. příslušnému pracovníku Městského úřadu 
v Zubří, a to do 15 dnů ode dne nabytí psa staršího 3 měsíců dle obecně 
závazné vyhlášky č. 3/2010, v platném znění. I v případě porušení této 
povinnosti se držitel psa vystavuje postihům.

MěÚ Zubří

AKCE U SLUNÍČEK V MĚSÍCI BŘEZNU

 
Děkujeme paní Cabákové za příjemně strávené dopoledne v knihovně.

 Výroba velikonočních beránků s paní Cábovou.

MŠ Sídliště Irena Dukátová a Mgr. Petra Holišová

Velikonoce v Alcedu

„Hurá! Zase jedeme na výlet!“ zvolaly předškolní děti z mateřské ško-
ly na Sídlišti, a to 25. 3. 2013, kdy se společně se třemi paními učitelka-
mi – Irenkou Dukátovou, Irenkou Šmejkalovou a Anetkou Kovářovou, 
vydaly na výlet do Alceda na Vsetíně, kde byl pro ně nachystán krásný 
velikonoční program. Na začátku jsme zhlédli krátké divadelní předsta-
vení s povídáním o Velikonocích a hudebním doprovodem cimbálové 
muziky a pak už jsme si obcházeli stanoviště, kde jsme si mohli vyrobit 
velikonočního beránka či ovečku, hrát velikonoční hry, sledovat pletení 
tatarů, ochutnat velikonoční pokrmy, či dokonce si sami upéct tradiční 
velikonoční pokrm – jidášky. Už se zase těšíme na další výlet!

Aneta Kovářová
 

Velikonoce na Valašsku

Ve čtvrtek 28. 3. 2013 se předškolní děti ze třídy Sluníček a Motýlků 
zúčastnily výchovně vzdělávacího programu – „Tradice velikonočních 
svátků na Valašsku“.  
Ve Valašské dědině mohly děti nahlédnout do velikonočních zvyků  
a tradic. Bohatý program byl přichystán ve čtyřech valašských chaloup-
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kách, kde nás přivítaly tetičky a strýci svým vyprávěním a názornými 
ukázkami, jako je pečení, zdobení, ochutnávání jidášů, vynášení Maře-
ny, obchůzka rapačářů s řehtačkami. 
V poslední chaloupce si mohly děti zkusit malování vajíček voskovou 
technikou, pletení tatarů z vrbových proutků, zdobení metliček, které si 
mohly odnést s sebou domů. 
 Tímto bych chtěla paním učitelkám ze Sluníček p. uč. Dukátové a Ho-
lišové poděkovat za hezký výlet s naučným a nezapomenutelným zážit-
kem pro děti.

Jaroslava Blinková 

Zprávy ze školy

Skřivánek 2013

Prvního dubnového týdne už jsme nevydrželi přihlížet té vlezlé a vytr-
valé zimě a zaskřivánčili jsme si. Výsledky soutěže o nejlépe vystřižené 
melodie nám přinesly radost, leč jaro asi zase zmeškalo vlak.

Střapatka Bludná

1. ročník
Sólisté    Skupiny
1. Tereza Mizerová, 1.A 1. Karel Diviš, Josef Mach 
   a Kryštof   Hrachovec, 1.A
2. Míša Šimurdová, 1.B  2. Agáta Lognerová, Kristýna
Josef Mach, 1.A  Pšenicová, Katka Lajgotová 
   a Katka Kopečková, 1.A
3. Nela Mičolová, 1.B  Adélka Fiedlerová,  Adélka 
Lucka Ondruchová, 1.A Skýpalová, Táňa Nečyporuková 
   a Bětka Petřeková, 1.B

   3.Markéta Křivová a Sam Vašek,1.B
     Ilona Pobořilová a Natálie Němcová, 1.B

2. - 3. ročník     
1. Jana Smilková, 3.A 1. Verča Matznrová, Ellen Randusová 
   a Barča Machová, 3. B
2. Kristýna Holčáková, 2.A 2. Kristýna Holčáková, 
Anna Pernicová, 2.B Barča Ondřejová  
   a Justýna Mikulenková, 2.A
3. Iva Kruntorádová, 3.B 3. Tereza Čermáková 
   a Natálka Kadulová, 3.A

4. - 5. ročník
1. Jakub Románek, 4.A 1. Barča Hrušková a Karolína 
Natálka Ondřejová, 5.B Macháčková, 5.B
2. Denisa Dukátová, 5.A 2. Adéla Pipová 
   a Johanka Kopáčková,  4.B
3. Karin Křesalová, 4.B 3. Adam Klestil, Ondra Šíra 
Petr Škrobák, 5.B  a Ondra Staňo, 5.A
   Natálie Ondřejová a Magdaléna 
   Urbanová, 5.B

Přátelské rýmování 
aneb Vítáme jaro na ZŠ Zubří

Přestože ráno 27. března bylo mrazivo a cesty pokrývala vrstva čerstvé-
ho sněhu, učitelé ani žáci si tím příliš nelámali hlavu a vyrazili se bavit  
v jarním duchu. Cílem předvelikonoční akce nebylo jen přivolat jaro, 
což se nám moc nepodařilo, ale především se více poznat a skamarádit. 
Losem byly vytvořeny skupiny dětí, ve kterých nerozhodoval věk ani po-
hlaví.  K těmto skupinám se přidali učitelé obou stupňů a zábava i práce 
mohly začít. V každé partě dětí mělo dopoledne zcela jiný průběh, šká-
la činností byla pestrá, ať už šlo o různé hry, nebo o vytváření velikonoč-
ních výrobků. Důležité však bylo dodržet téma Jaro a přátelství, které se 
muselo objevit i v básničkách, o něž se s Vámi chceme podělit.

Mgr. Lucie Mořkovská

Snowboardy a lyže 
do sklepa jsme uklidili,
letošního sněhu už jsme 
se dost nabažili.

Paní Zimo, dej si padla,
však už jsi tu dlouho vládla.

Jaro, vítej mezi námi
a potěš nás vlaštovkami.

Sněženky a bledule, 
po nich petrklíč,
třikrát hurá, třikrát sláva, 
zima už je pryč.

S kamarády na apríla 
něco vymyslíme
a ty naše učitele pěkně 
napálíme.

My jsme malá kuřátka,
otevřete nám vrátka.

Ať nám není zima
a nechytne nás rýma.

Ať jsme pěkně v teplíčku,
připravte nám kávičku.

Je tu pěkná kosa,
až nám teče z nosa.

Sněženky už vykukují,
silné větry kolem dují.

Skřivani už prozpěvují,
protože jaro klepe na vrátka 
stejně jako kuřátka.
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Okresní kolo zeměpisné olympiády

Ve čtvrtek 14. března 2013 proběh-
lo na Základní škole Pod Skalkou Rož-
nov pod Radhoštěm okresní kolo ze-
měpisné olympiády. Naši školu repre-
zentovali dva žáci: Lukáš Bill v katego-
rii 8. - 9. tříd a Filip Banáš v kategorii 
7. tříd. A právě Filip Banáš dosáhl velké-
ho úspěchu, když se v konkurenci dalších 
16 účastníků umístil na výborném 
4. místě a na bronzový stupínek mu chy-
běly pouhé 3 body. Filipe, gratulujeme!!!

Mgr. Tomáš Randýsek

Další zeměpisný úspěch
Jako v předchozích letech, tak i letos se 
našim šikovným zeměpisným nadšen-
cům podařilo postoupit do krajského 

kola zeměpisné soutěže EUROREBUS, které se bude konat 19. dubna 
2013 v Otrokovicích. Přejeme jim hodně úspěchů a doufáme, že se po-
daří zopakovat úspěchy z let předchozích, kdy se těm nejlepším zdařil 
postup do celostátního kola, které se koná v Praze.
A kdo vlastně postoupil?
Jednotlivci:
Lukáš Bill (8.B), Hanskutová Adéla (8.B), Krupová Tereza (8.B),
Štverák Tomáš (9.A), Míčková Michaela (9.B), Sobotková Pavla (9.B)
a Urbanová Michaela (9.B)

Třídy:
7.B, 8.B, 9.A a 9.B

Ocenění minimálního preventivního 
programu ZŠ Zubří

Dne 9. dubna se ve zlínské Baťově vile uskutečnil jubilejní desátý roč-
ník slavnostního vyhodnocení tzv. minimálních preventivních progra-
mů škol a školských zařízení ze Zlínského kraje. Z rukou představitelů 
Zlínského kraje Lubomíra Nečase, Petra Navrátila a Ladislava Kryšto-
fa obdrželi ocenění zástupci celkem 17 školských zařízení, které v této 
oblasti dosáhly ve školním roce 2011/2012 nejlepších výsledků. Tohoto 
vyhlášení se účastnili i zástupci ZŠ Zubří, ředitel školy Mgr. Stanislav 
Petružela a školní metodička prevence Mgr. Lucie Mořkovská. 
Minimální preventivní programy jsou zaměřeny na prevenci nežádou-
cích sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží, jakými jsou kri-
minalita, šikana, užívání drog, kouření či vandalismus. Odbor škol-
ství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ve spolupráci 
s metodičkami prevence z Krajské pedagogicko-psychologické porad-
ny a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín vy-
bral 17 nejlepších z celkového počtu 264 programů. Oceněny byly ško-
ly, které prevenci ve svém zařízení věnovaly nejvíce času, uspořádaly 
nejvíce aktivit a celkově se snažily o budování vstřícné školy – laskavé 
k dětem, přátelské k pedagogům a otevřené k rodičům. 
V letošním roce ocenění obdržely:
Základní škola Lačnov
Základní škola Zubří
Základní škola Zlín, Komenského 78

Základní škola Mánesova, Otrokovice
Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště
Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem
Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063
Základní škola a Mateřská škola speciální Uherské Hradiště
Základní škola a Mateřská škola Žalkovice
Základní škola a Mateřská škola Bratřejov
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž
Dětský domov se školou, základní škola 
a školní jídelna Bystřice pod Hostýnem
Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková 
škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí
Odborné učiliště Kelč
Obrovské poděkování patří našim metodičkám prevence Mgr. Lucii 
Mořkovské a Mgr. Petře Ondřejové. 

Mgr. Stanislav Petružela

Další benefi ce se blíží

Dne 3. května 2013 proběhne v Klubu Zubří již 6. benefi ce pro Sto-
nožku. Děti opět pilně připravují svá vystoupení, pilně cvičí zpěv, ta-
nec i herecká vystoupení. Bude připraven i prodej dětských výrob-
ků. První představení se koná v 10.00 hod. za přítomností vzácných 
hostů spojených s hnutím Na vlastních nohou – Stonožka. Protože 
máme velkou spoustu účinkujících, určitě se najde pár volných míst 
i pro ty z vás, kteří nemůžete na odpolední představení přijít. To od-
polední se koná od 17.30 hod.
Srdečně zveme všechny rodiče, příbuzné a kamarády, aby se přišli 
na naše vystoupení podívat, doufáme, že se vám budeme líbit a věří-
me, že svými fi nančními příspěvky i koupí našich výrobků nám po-
můžete získat prostředky pro méně šťastné děti, jimž hnutí již více 
než 20 let pomáhá.

Tereza Mičolová a Sarah Vančurová, organizátorky 6. benefi ce

ŽÁCI DRAMATICKÉ VÝCHOVY A KROUŽKU
2. STUPNĚ ZŠ ZUBŘÍ

zvou veřejnost na premiéru své nové hry

TŘEBA ZMĚNA
aneb Každému svítí hvězda

VE ČVRTEK 16. KVĚTNA V 19.30 HOD. 
V KLUBU ZUBŘÍ

Vstupné dobrovolné. Těšíme  se na Vás!
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Jubilejní výstava Jany ULLRICHOVÉ
16. 5. – 16. 6. 2013 v Muzeu na Petrohradě

21. dubna skončila veleúspěšné výstava 
„Vyšívání jehlou a dlátem“, v rámci kte-
ré byla návštěvníkům poprvé prezentová-
na dřevorytecká díla Ladislava Bělunka  
a precizní výšivky 3 generací žen jeho ro-
diny. Dveře Petrohradu si tentokrát díky 
Vám ani na chvíli neodpočinuly a my by-
chom si z celého srdce přáli, aby se to sta-
lo dobrým zvykem, který provází všech-
ny zuberské akce pořádané v prostorách 
této jedinečné historické budovy. Příští 

výstava bude oslavou narozenin žijící legendy „valašské moderny“, 
paní Jany Ullrichové. Tato dáma Vás nepřestane udivovat svou tvor-
bou ani krásou své osobnosti.
V rámci výstavy v Zubří budou prezentována díla z posledních 20 let 
její tvorby a prostřednictvím fotografií a textů Vás zavedeme hlouběji 
do uměleckého světa a života Jany Ullrichové. 
Co o Janě Ullrichové bylo řečeno (napsáno)?   
„Když Jana Ullrichová nastoupila někdy roku 1963 do valmez-
ské lidušky, byla určitě nejkrásnější učitelkou, jakou jsem v té 
době a tuším i dlouho potom uviděl.“ (PhDr. Pavel Ondračka)
„Dnes, když slyším a zaznamenávám v hlase Jany Ullrichové 
mollovou tóninu, tak se v duchu usmívám a vím zcela bezpečně, 
že chystá své veliké obrození a pilně pracuje. Její rozkošný ateli-
ér se plní energií, která dá vyrůst mnoha tvarům a dovolí zazářit 
mnoha barvám. A já jsem překvapena a uchvácena nejen mno-
hostí, ale i zářícím obsahem všeho.“ (PhDr. Alena Podzemná)
 „Za ta léta, co ji znám, vím, že Jana malováním žije. Není to pro 
ni zaměstnání, ale životní úděl.“ (Ilja Hartinger, akademický malíř)
„Jako dítě jsem se v tomto světě nekonečných objevů našel a hltal 
každou její myšlenku a názor a těšil se na další hodinu.“ (Marius 
Kotrba, akademický sochař)
Co říká ona sama o svých obrazech?

„Obraz je pro mě vším, kusem 
mne samé. Obrazy mají svůj 
osud. Někdy jakoby obraz za-
čal žít svým vlastním životem. 
Chvíli se svému autorovi pod-
dává a chvíli poslouchá, ale po-
tom se začne vzpírat a dělá si, 
co chce. A teď je čas, kdy autor, 

tedy já, musí poslouchat a vést s ním dialog.“ (Jana Ullrichová)

Přijďte okusit, jak chutná moderní umění na Valašsku!

Vernisáž jubilejní výstavy JANY ULLRICHOVÉ 
se uskuteční dne 16. května 2013 od 16:00 hodin 

v Muzeu na Petrohradě. 
Slavnostní vernisáž za osobní účasti autorky Jany Ullrichové 

uvede PhDr. Alena Podzemná a o hudební doprovod 
se postará šansoniér František Segrado.

Těšíme se na Vás. 

L. Přečková

Kultura Petr Spálený a skupina Apollo band 
17. května od 18 hodin v Klubu Zubří

Je nám velkou ctí přivítat další z legend české populární hudby, a sice 
zpěváka, který se muzice věnuje už neuvěřitelných 45 let. Není jim ni-
kdo jiný než Petr Spálený, majitel nezaměnitelného a okamžitě rozpo-
znatelného bručivého hlasu, který originálním příjemně  nevtíravým 
způsobem zpěvu často připomíná melodickou recitaci.     
Petr Spálený dlouhá léta osciluje na pomezí rocku, country i popmu-
sic a zapsal se do našich pamětí hity, jako jsou: Až mě andělé; Dáma při 
těle; Josefína; Plakalo baby; Obyčejný muž; nebo Kdybych já byl ková-
řem. Do Zubří přijede v doprovodu své skupiny Apollo band hrající ve 
složení: Stanislav Jelínek a Fredy Bittner (kytary, zpěv), Pavel Krejča 
(keyboards), Tomáš Zahradnický (bass), Jiří Jirsa (drums). 

L. Přečková

Akademie 3. věku

5. ročník Akademie 3. věku pomalu spěje ke svému konci a nezadržitel-
ným tempem se blíží i závěrečná promoce. Poslední (květnová) před-
náška se ponese poprvé v historii akademie ve filmovém duchu. V rám-
ci A3V uvedeme varovný dokumentární film ŠMEJDI, který zachycuje 
drsné pozadí předváděcích akcí pro seniory. Tento film bude zakončen 
besedou, v rámci které na Vaše případné dotazy odpoví Alena Dobšová. 
Na tuto, tak trochu jinou, akademii, se můžete těšit ve čtvrtek 23. květ-
na od 18:00 hodin. Naše pozvání patří také všem ostatním. Senioři nad 
65 let mají vstupné zdarma, ostatní platí symbolických 30 Kč.

Lenka Přečková

Metlářský jarmark a tradiční kácení máje
Sobota 25. 5. 2012 u Klubu Zubří

Metlářský jarmark se stal spolehlivou stálicí kulturního programu 
a největší venkovní akcí, která každoročně přiláká většinu zuber-
ských občanů ke Klubu Zubří. Letošní, už 19. ročník, bude takovou 
malou generálkou pro ten příští, jubilejní 20. jarmark. Jako kaž-
dý rok se o program postará Valašský soubor písní a tanců Beskyd  
a odbor kultury Města Zubří. 

Také letos své umění a výtvory ukážou lidoví tvůrci v čele se zuberskými 
metláři. V nabídce bude rozmanitý sortiment zboží z proutí, dřeva, hlí-
ny i jiných materiálů. Nebudou chybět stánky s občerstvením a atrak-
ce pro děti. V dopoledních hodinách zahraje Dechová hudba Zubřanka  
i Swing band Jindřicha Dořičáka. Odpolední program bude tradičně 
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Spolková činnost

patřit folklóru a lidovým tradicím. V rámci přehlídky dětských folklor-
ních souborů se představí hosté z Provodova (LELUJA) a regionální 
dětské soubory z blízkého okolí. Kácení máje, které je neodmyslitelnou 
součástí Metlářského jarmarku, je připraveno na 17.00 hodin. 
Večer vám k tanci i poslechu zahraje skupina talentovaných muzikan-
tů z Kopřivnice a okolí. Těšíme se na krásné počasí a vaši hojnou účast!

L. Přečková

KINO ve znamení dokumentu

Jak jste si jistě všimli, zuberské kino poslední dobou živoří. Žijeme 
v čase centrální podpory digitálních kin a menší kina, jako je to naše, 
navzdory snaze se přizpůsobit, jsou odkázána na nabídku fi lmů vyda-
ných na staré dobré klasice (35mm páscích), které už se takřka nevyrá-
bí, případně na DVD a blueray nosičích. To sebou logicky přináší pro-
blémy se sestavením aktuální nabídky fi lmů, ale věříme, že díky tlaku 
podobně postižených kin se situace v budoucnu zlepší.
Jedním z východisek je uvedení dokumentárních fi lmů, které jejich 
producenti „pouštějí“ na DVD velmi brzy po uvedení premiéry. Tento 
měsíc proto vedle klasického představení pro předškolní děti přináší-
me opravdové aktuality, které jsou jasným důkazem toho, že český do-
kument „je na tom dobře, možná nejlíp ze všech posttotalitních 
zemí“, jak říká fi lmový režisér, scenárista, producent a prezident fi lmo-
vého festivalu Febiofest Fero Fenič. 
Proto nejprve v našem kině uvádíme dokument ŠMEJDI, který přiná-
ší drsné svědectví o lžích a manipulacích užívaných při akcích pro seni-
ory. Tento program zařazujeme do cyklu přednášek v rámci Akademie 
3. věku, ale bude přístupný všem dalším případným návštěvníkům. 
Film promítáme ve čtvrtek 23. 5. od 18 hodin.
Další lahůdku pak představuje snímek zachycující atmosféru spojenou 
s historickým okamžikem novodobých českých dějin, první přímou 
volbu hlavy státu v České republice. Dokument HLEDÁ SE PREZI-
DENT uvedeme ve středu 29. 5. 2013 od 18 hodin. 
Více o jednotlivých snímcích se dozvíte v kulturním programu uvedené-
mu na poslední straně těchto novin.

L. Přečková

 Přání 
Vážené maminky, babičky, 
členky a spoluobčanky,
chtěli bychom Vám všem popřát 
k blížícímu se květnovému svátku 
hodně zdraví, štěstí, lásky Vašich 
bližních a zároveň Vás tímto po-
zvat na oslavu Dne matek naší 

MS ČČK Zubří I – Dolní.

Místní skupina 

Českého červeného kříže Zubří 1 - Dolní
Vás srdečně zve na oslavu

SVÁTKU MATEK
spojenou s výroční členskou schůzí konanou 
v sobotu 18. května 2013 od 14.00 hodin 

v Motorestu Zubří (U Bečvy).
Příspěvek 50,- Kč

Dobrou náladu a dárek do tomboly s sebou.

Těšíme se na Vaši účast!
Představenstvo MS ČČK Zubří I – Dolní

Příroda

Čejka chocholatá - posel jara, kniha, 
či vzdušný akrobat 
(Některé druhy ptáků na území města Zubří 
a v jeho nejbližším okolí, 4. část)

Čejky se vrací ze svých zimo-
višť (Francie, Itálie, Pyrenej-
ský poloostrov, ale i Maroko 
a Alžírsko) často již koncem 
února. Menší či větší hejnka 
čejek se ohlašují svým typic-
kým naříkavým hlasem. Li-
dem jejich volání připomína-
lo slova „kníí- hy“, nebo „čí 

jsi“. I v Zubří se letos brzy na jaře rozléhalo naříkavé „kníí- hy“ od ryb-
níků nebo od Příčné ulice. 
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) je pták velikosti holuba s kovově 
lesklým tmavězeleným opeřením na hřbetě a až 10 cm dlouhou špiča-
tou vztyčitelnou chocholkou na hlavě. 
Sameček v době toku předvádí ve vzduchu zvláštní let doprovázený cu-
kavými údery křídel, prudce stoupá a opět klesá, obrací se ze strany na 
stranu. Sameček vyhrabává několik hnízdních kotlinek, z nichž si sa-
mička jednu vybírá pro hnízdo. To je pak jen nehojně vystláno stébly 
a suchými rostlinami, jež sedící pták sbírá kolem sebe a podkládá pod 
sebe nebo přehazuje přes záda dozadu. V hnízdě bývají většinou čtyři 
vajíčka typicky hruškovitého tvaru, olivově žlutohnědá s drobnými čer-
nohnědými skvrnami. V hnízdě jsou srovnána špičatým pólem k sobě 
a tvoří tak čtyřlístek.
Čejka chocholatá, která se vyskytuje v okolí rybníků a mokřin, je v naší 
zemi jen obecně chráněným druhem. Ubývá ale mokřadů a podmáče-
ných luk - stanovišť, které jsou vhodné k jejímu životu. Proto se čejka 
snaží přizpůsobit a hnízdí i na sušších stanovištích: na polích a lou-
kách; její snůšky a bezmocná mláďata ale ohrožují jarní práce na po-
lích, sečení na loukách. Připočtěme také to, že na mnohých zimoviš-
tích jsou čejky loveny a v některých zemích jsou jejich vajíčka vyhle-
dávanou pochoutkou. Není divu, že čejka chocholatá patří mezi jedny 
z nejrychleji ubývajících druhů. Kvůli tomuto obrovskému úbytku jsou 
u nás hnízdiště mapována. 

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť

Autor: Tomáš Kašpar 
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Potíže s alergiemi 

Letošní nástup jara se nám trošku opozdil, a ačkoliv už nám sluníčko 
chybělo, určité skupině lidí zase až tak moc ne. Myslím tím alergiky. 
Lidi, kteří jaro očekávají spíš s obavami. Už dopředu se bojí, jak zase 
budou mít oteklé oči, neustále ucpaný nos, a to ještě v tom lepším pří-
padě. Také se k tomu může přidat ekzém, svědivý a nepříjemný. Mnoho 
lidí mi potvrdí, že svědění je často k zešílení. 
Tak se teď pokusím alergikům poradit, jak si to dlouho očekávané jaro 
užít a ne ho jen přežít. Možná mi to někteří nebudou věřit, ale řešení je 
celkem jednoduché. To už u geniálních věcí někdy bývá. Ale nezbytná je 
odvaha, důslednost a vytrvalost, jak jsme o ní mluvili minule. Bez nich 
to opravdu nejde.
Každá alergie, včetně ekzému a astmatu, je způsobena slabostí, chce-
te-li zhoršenou funkcí jater. A tím je nasnadě i řešení. Vyloučit z jídel-
níčku všechno, co játra zatěžuje. 
Ale toto povídání není o zdravé výživě, o tom je napsaná spousta knih 
od větších odborníků, než jsem já. Proto si dovolím vám doporučit ta-
kovou knihu koupit (nebo půjčit) a přesně dodržovat. Je to to nejdůle-
žitější. Takže už víme, co z jídelníčku vyloučit. A teď, co naopak přidat, 
abychom játra co nejvíc podpořili a zregenerovali.
Nezbytný je dostatek vitaminu A a zinku. Už jsem o nich mluvila několi-
krát, ale u alergie jsou naprosto nezbytné! Tím víc u ekzému, kdy zinek 
je nutný pro zdravou kůži.  Navíc je důležité regeneraci podpořit uží-
váním tinktury z vlaštovičníku. Toto všechno nejméně 8 týdnů. Ovšem 
stravu je dobré upravit natrvalo, pokud se chceme alergie zbavit. A ne-
smíme zapomínat na reflexní terapii. Několikrát denně promačkáváme 
plošku jater na pravé ruce (viz obrázek).

Existují také speciální table-
ty nebo kapky od bylinářů, kte-
ré jsou zaměřené na alergie. Na 
posílení jater a potlačení alergic-
kých projevů. I při jejich užívání 
je však nutné dodržovat všech-
no výše uvedené. Ale navzdory 
tomu, co se všeobecně říká, tak-
to se alergie dá vyléčit. Chce to 

důslednost, vytrvalost a také víru. A nezapomínejte, že často je nemoc-
ná také duše. Mnoho ekzémů je stresového původu. 
Takto se na příklad vyléčil z ekzému jeden můj zákazník. Trápil ho úpor-
ný svědivý ekzém na rukou, který se vždycky zhoršil při rozčilení nebo 
stresu. V té době žil s rodiči a s bratrem v jednom domě. Nebyla nouze 
o stresové situace, byla tam velmi napjatá atmosféra, často se řešily fi-
nanční problémy..., prostě prostředí zdraví škodlivé.
Nakonec ho situace donutila odstěhovat se daleko od rodiny a začít 
znovu. I když to nebylo vůbec jednoduché, zvládl to. A ekzém se postup-
ně ztrácel.  Ani si toho v náporu práce a jiných starostí moc nevšímal. 
Trvalo nakonec asi rok, než si vybudoval nový život. A až za delší dobu si 
překvapeně všiml, že má vlastně ruce čisté.  
Tímto jsem vlastně popřela všechno... Ale je to tak. Duše a tělo jsou ne-
rozlučně propojené a měli bychom si to uvědomovat.  Hlavně při svém 
léčení. A tím víc vám přeju pevné zdraví.          

Radka Dvořáková    

Okénko zdraví Ostatní

Aby naše stáří nebolelo

Dne 21. března 2013 se uskutečnila v restauraci Pod Lipůvkou vý-
roční členská schůze Svazu postižených civilizačními chorobami ČR 
v Zubří. Sešlo se 126 členů, pozvání přijali také hosté SPCCH z Va-
lašského Meziříčí a předsedkyně sociálně zdravotní komise měs-
ta Zubří Šárka Dořičáková. Předsedkyně SPCCH Jana Fusková se-
známila členy se zprávou za rok 2012 a plánem činností na rok 2013. 
Dále byla přednesena zpráva revizní komise. Na výroční členské 
schůzi byli přijati noví členové svazu, který má již 174 členů, z toho  
9 vozíčkářů.
Členy SPCCH jsou osoby se zdravotním postižením nejen fyzickým, 
ale také zrakovým, sluchovým nebo civilizačními chorobami současné 
doby. Sdružení pořádá v průběhu roku mnoho aktivit, jako jsou návště-
vy divadelních představení v Zubří a Ostravě, plavání, kuželky, zájez-
dy do termálních lázní v Podhajské nebo společné výlety pořádné s od-
borem turistiky Zubří na Macochu či hrad Bouzov. SPCCH každoroč-
ně pořádá i týdenní rekondiční pobyty v Luhačovicích v hotelu Praha, 
kde si členové vyměňují osobní zkušenosti. Spolupracují také s družeb-
ní organizací Púchov.
Dalším tématem výroční členské chůze bylo řešení prostor k pravidel-
nému setkávání členů, které jsou v současné době vzhledem k počtu čle-
nů malé a nedostačující. Pokud se členové chtějí setkat ve větším počtu, 
musí hledat náhradní prostory.
Sdružení svou činnost financuje ze sponzorských darů, členských pří-
spěvků a dotace města Zubří, která je na letošní rok 5 000,- Kč. Vzhle-
dem k počtu členů, kterých je 174, a rozsahu činnosti a cílové skupině 
osob se zdravotním postižením je sdružení vděčno za každou finanč-
ní pomoc, jež pomáhá ke zlepšení zdravotního stavu a zachování sobě-
stačnosti občanů města Zubří. Vzhledem k tomu, že věková hranice se-
niorů stoupá, je podpora osob se zdravotním postižením velmi důleži-
tá. Sdružení proto věří, že podpora města bude v dalším období ve vět-
ším rozsahu.
V závěru schůze přednesla předsedkyně sociálně zdravotní komise Šár-
ka Dořičáková aktuální informace z oblasti sociálních služeb a sezná-
mila členy s projektem „Inovativní sociální podnikání v ČR“.

Jana Fusková, předsedkyně SPCCH
Bc. Šárka Dořičáková, předsedkyně SZ komise

Podané ruce, sociální družstvo Zubří, 

poskytuje sociální služby registro-
vané Krajským úřadem Zlínského 
kraje. Zajišťuje pečovatelskou služ-
bu seniorům a osobám se zdravot-
ním postižením denně od 6.00 do 

20.00 hodin a nepřetržitou osobní asistenci seniorům, osobám se zdra-
votním postižením a dětem od jednoho roku věku.
Pečovatelská služba a osobní asistence je terénní služba poskytována 
osobám, které mají sníženou soběstačnost a vyžadují pomoc jiné fyzic-
ké osoby. Služba pomáhá klientům nadále žít ve svém přirozeném pro-
středí s pomocí nabízených sociálních služeb. Jedná se o praktickou  
a cílenou pomoc konkrétním osobám při zvládání základních potřeb  
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Inzerce

a chodu domácnosti. Poskytováním naší služby se snažíme zlepšit kli-
entům kvalitu života tak, aby naše práce co nejméně zasahovala do je-
jich soukromí a aby mohli žít rytmem běžného života, který odpovídá 
jejich zdravotnímu stavu. 
Služba zajišťuje pomoc při:
• zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
 podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• pomoc při prosazování práv a zájmů.
Klientům nabízíme také zapůjčení elektrického polohovacího lůžka.
Financování služby je realizováno platbami od klientů, sponzorskými 
dary a vlastní výrobní činností. V této souvislosti chci vyjádřit poděko-
vání zastupitelstvu města za poskytnutí finanční dotace.
www.podane-ruce.estranky.cz, Tel: 608 1788 57

Bc. Šárka Dořičáková, předsedkyně

 

(placená inzerce)

(placená inzerce)

ÚČETNÍ SLUŽBY
pro podnikatele ze Zubří a okolních obcí

vedení účetnictví, daňová evidence,
mzdy a daňová přiznání

tel. 603 269 037

1993 - 2013
20 LET VÁŠ PARTNER

Děkujeme všem současným 
a bývalým zaměstnancům, 

kteří se podílejí a v minulosti 
podíleli na úspěšném rozvoji firmy, 

která již 
20 let působí na trhu.  

Stejný dík patří našim obchodním 
partnerům tuzemským 

i zahraničním a také externím 
spolupracovníkům.

Těšíme se na další úspěšnou 
spolupráci.

TOMÁŠ DOŘIČÁK
Majitel

  Charita Val. Meziříčí, pob. Rožnov p. R. 
  ve spoluprácis Diakonií Broumov
  VYHLAŠUJE

SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ
  •  Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
  •  Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon 
  •  Látek (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky 
        a zbytky látek)
  •  Domácích potřeb - nádobí bílé i černé, 
        skleničky - vše nepoškozené
  •  Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
  •  Obuvi – veškeré nepoškozené

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
  •  ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, 
       koberce  - z ekologických důvodů 
  •  nábytek, jízdní kola a dětské kočárky; znečištěný a vlhký textil

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ :
dne:      16. – 18. května 2013  
čas:       8:00 – 17:00 hod; sobota: 8:00 – 12:00 
místo: nádraží ČD Rožnov – 2 VAGONY
               (naproti státní policii vjezd autem přímo na nádraží) 
kontakt: 571 654 954     603 549 682 – Jan Lušovský

~Děkujeme za Vaši pomoc.~
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Zpětný odběr spotřebičů šetří suroviny a energie
Každou hodinu odevzdají Češi k recyklaci více než 2900 kilogramů vysloužilých elektrozařízení. Každý den putuje k ekologickému zpracování 
tisícovka ledniček a mrazniček. Tento výsledek řadí Čechy na páté místo mezi Evropany. Díky tomu se nám daří nejen chránit životní prostředí, 

protože staré spotřebiče už nekončí na černých skládkách nebo dokonce pohozené na kraji lesa. 
Dosahujeme i významných úspor materiálů a energií.

Jen za rok 2012 se například recyklací vyřazených spotřebičů získalo železo na výrobu 13 000 osobních automobilů. Ušetřilo se 14 milionů 
litrů ropy. Uspořená elektrická energie by vystačila na rok všem obyvatelům zhruba dvacetitisícového města. A díky odbornému zpracování 

„vysloužilců“ neuniklo do ovzduší  290 000 000 tun CO2, takže ozonová díra nad námi se dál zbytečně nezvětšila.
Ekologické aspekty jsou ostatně klíčovým důvodem, proč byl celý systém zpětného odběru spotřebičů v celoevropském měřítku vytvořen. 

Vycházel ze zkušeností skandinávských zemí. Postupně jej převzaly všechny „staré“ státy Evropské unie, po nich i ty nové včetně České republiky. 
A Češi jsou dnes mezi nováčky na špičce. 
Motivační program ELEKTROWINu

K dosažení těchto výsledků významně přispěl i Motivační program kolektivního systému ELEKTROWIN. Do něj se mohou města a obce zapojit 
a čerpat z něj finanční odměny již šestým rokem. Od roku 2008, kdy jej ELEKTROWIN vyhlásil, z něj bylo vyplaceno už zhruba 13 400 000 korun.

Při splnění daných kritérií může obec získat z Motivačního programu až 100 000 korun za rok.
Získané peníze obce využily podle vlastního uvážení a potřeb především k lepšímu zabezpečení sběrných dvorů a jiných sběrných míst, 

zkvalitnění jejich obsluhy, a tím současně ke zvýšení množství zpětně odebraných spotřebičů.
Co domácnost, to lednice

Z nedávného průzkumu vyplynulo, že se Češi neobejdou bez lednice. Alespoň jednu vlastní všechny domácnosti. 
Průměrné stáří ledničky se dnes odhaduje na 14 let. Starých lednic a mrazáků se za posledních sedm let zbavila každá druhá česká domácnost. 

Přes tuto masivní obměnu čeká ale ELEKTROWIN ještě hodně práce. 
Nezbytnou součástí každodenního života jsou i pračky, kterých v českých domácnostech slouží 4,1 milionu. 

Mezi další nepostradatelné pomocníky patří žehličky a rychlovarné konvice (po 3,9 mil.) nebo vysavače (3,8 mil.)
Většinu spotřebičů – lednice především - lidé používají, dokud fungují. Bez ohledu na jejich parametry, například spotřebu elektrické energie. 

Vzhledem k cenám elektřiny se ale může tempo výměny starých za nové významně zrychlit. 
Největší žrouti energie

Zejména chladicí zařízení patří k největším domácím „žroutům energie“, protože jsou v chodu 24 hodin denně. Prostou kalkulací tak bude 
nejspíš stále více spotřebitelů docházet k závěru, že výměna staré lednice za novou přinese navzdory pořizovací ceně nakonec úsporu.   

Odevzdávat vysloužilá elektrozařízení 
na místa zpětného odběru se opravdu vyplatí!
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Sport

Modelářský klub Zubří pořadatel Mistrovství ČR

Ve dnech 23. – 24. 3. 2013 se konalo v tělocvičně Základní školy Zub-
ří Mezinárodní mistrovství ČR v kategoriích rádiem řízených modelů 
automobilů MICRO. Do této skupiny patří modely automobilů stavěné  
v měřítku 1:28, 1:24 a 1:18. 
Soutěže se zúčastnilo 129 závodníků se 144 modely z 16 klubů Čech, 
Moravy a Slovenska. Soutěžící se sjížděli už v pátek, kdy se stavěla drá-
ha a chystalo zázemí pro závodníky. Od 19.00 hodin až do půlnoci se 
pilně trénovalo, ladily podvozky a pneumatiky.
V sobotu po slavnostním zahájení, které provedli starosta města pan 
Jiří Randus a předseda modelářského klubu Jarda Janošek, byla prove-
dena rozprava, kde sportovní komisař Zdeněk Janoš seznámil závodní-
ky s organizací závodů. Mistrovství bylo zahájeno v sobotu modely 1:28 
a 1:24 včetně vozů F1. V sobotním klání se nejlépe dařilo sourozencům 
Markétě a Michalovi Vítávásovým z Hrotovic u Třebíče. Michal zvítězil 
ve třech kategoriích a stal se trojnásobným mistrem ČR. Kategorii F1 
ovládli soutěžící z Vysokého Mýta. Před vyhlášením sobotních výsledků 
zorganizoval Martin Kumičák z Púchova improvizovaný závod kamio-
nů v měřítku 1:32. Některé z nich byly vybaveny funkčním osvětlením  
a překvapily nečekanou stabilitou na trati. Věříme, že se za rok stanou 
kamiony novou oficiální kategorií a součástí MČR 2014. 
 V neděli pokračovalo mistrovství kategorií 1:18. Jedná se o větší a rych-
lejší modely, kde svou spanilou jízdu předváděli junioři Marek Schiller z 
Vizovic a Kuba Šimurda ze Zubří. Marek Schiller se stal trojnásobným 
mistrem ČR, Kuba Šimurda dvojnásobným vicemistrem ČR a v jedné 
kategorii byl třetí. Krásné třetí místo si v kategorii formulových vozů vy-
bojoval také domácí David Maňák.

Je možné konstatovat, že soutěže se zúčastnilo velké množství žáků  
a juniorů. O tom, že se této zálibě nevěnují jen muži, svědčí účast tří žen. 
Nejmladším účastníkem mistrovství byl teprve čtyřletý Lukáš Maňák  
z pořádajícího klubu, naopak nejstarším účastníkem byl čtyřiaosmde-
sátiletý Jan Hrnčíř z Břeclavi. Podrobné výsledky, fotografie, videa a re-
portáže najdete na webových stránkách MK Zubří www.mkzubri.est-
ranky.cz.
Závěrem je třeba poděkovat vedení města panu Randusovi, vedení ZŠ 
Mgr. Petruželovi, všem sponzorům, členům MK Zubří, personálu za-
jišťujícímu stravování závodníků a spřáteleným klubům za pomoc 
při organizaci soutěže takového formátu. Závodům vládla přátelská  
a družná atmosféra a všichni odjížděli ke svým domovům s dobrými po-
city a spokojeni.  
O týden později odjížděli členové MK Zubří na další mistrovství ČR au-
tomobilových modelů, tentokrát v měřítku 1:10, které se konalo ve Rty-
ni v Podkrkonoší. Na tomto mistrovství se Kuba Šimurda stal junior-
ským mistrem ČR pro rok 2013. Další zuberský reprezentant Zdeněk 
Janoš obsadil v celkovém hodnocení 5. místo. Letošní halová sezona 
2012/2013 byla zakončena finálovým závodem seriálu Moravsko-Slo-
venský pohár, který se jel dne 13. 4. na dráze v Zubří, kde byly vyhláše-
ny výsledky jak Moravsko-Slovenského poháru, Púchovského poháru, 
tak poháru F1. Podrobné výsledky budou zveřejněny v příštím čísle Zu-
berských novin.

Jaroslav Janošek, předseda MK Zubří

Sport v Zubří

Dne 18. 4. 2013 byl zahájen provoz polyfunkčního centra sportovních a 
volnočasových aktivit u ZŠ Zubří!!  Zahajujeme rovněž provoz na teni-
sových kurtech polyfunkčního centra i kurtech u sokolovny.
Informace o provozní době, ceníku a rezervacích jednotlivých sporto-
višť u správce polyfunkčního centra – p. Andrýsek E.  – 725 490 445, 
správce městských sportovišť – p. Randus J. – 725 900 767, nebo na 
stránkách města www.mesto-zubri.cz/cs/sport. U výše jmenovaných 
správců lze zároveň zakoupit permanentní vstupenky na tenisové kurty 
na rok 2013 ve výši 700 Kč. 

Randus Josef

Foto: Martin Kumičák a Pavel Martinec

Po roce budeme opět hrát o medaile!
Jakkoliv se zdálo po podzimní části extraligy házené mužů, že naše 
mužstvo po minulé mistrovské sezóně nepostoupí mezi nejlepších šest 
týmů, opak se stal pravdou. Přes neúspěch v prvním kole doma s Jičí-
nem a zaváhání v Přerově náš tým vybojoval postup sérií pěti vítězství 
s Plzní, Karvinou, Kopřivnicí, Frýdkem a Duklou. Letos tak budeme 
znovu bojovat o medaile. Po nepříliš vydařené podzimní části soutěže 
tak znovu uvidíme pět domácích a pět venkovních utkání, ve kterých se 
bude rozhodovat o letošním mistru republiky. 
O extrémní vyrovnanosti letošního ročníku TipGames extraligy svědčí 
i fakt, že do nadstavby vstupujeme z šestého místa, avšak pouze s šes-
tibodovou ztrátou na zatím vedoucí Jičín. Jelikož je ve hře stále dvacet 
bodů, můžeme opět myslet na medailový úspěch. Po zimní pauze jsme 
kádr doplnili o zahraničního hráče Duška Trifunoviče z Černé Hory 
(rozhovor s ním v únorovém vydání ZN), který se do týmu rychle adap-
toval a začal podávat skvělé výkony. Tato posila a extrémní bojovnost 
celého týmu jsou hlavními aspekty postupu do elitní šestky, o kterém se 

Foto: Martin Kumičák a Pavel Martinec

12

4 ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

2013



rozhodovalo až do posledního kola, kdy jsme po sobotní výhře s Duklou 
Praha museli ještě čekat na zaváhání Karviné v Jičíně.  
Základem úspěchu v nadstavbě bude jednoznačně udržení domácí 
neporazitelnosti a snaha získat body ve venkovních utkáních. Za celý 
Handball club Zubří bych chtěl poděkovat všem fanouškům za přízeň  
a zároveň bych je chtěl pozvat na zbývající utkání nadstavby.
Program nadstavby N1-6 TipGames Extraligy 
(tučně jsou vyznačena domácí utkání):
1. KOLO  HBC JIČÍN : HC Zubří  13.04.2013 18.00 
2. KOLO HC Zubří : DUKLA PRAHA 17.04.2013 18.00 
3. KOLO HK LOVOSICE : HC Zubří 20.04.2013 18.00 
4. KOLO HC Zubří : TALENT PLZEŇ 27.04.2013 18.00 
5. KOLO  CEMENT HRANICE : HC Zubří 01.05.2013 18.00 
6. KOLO  HC Zubří : HBC JIČÍN 05.05.2013 10.30     TV
7. KOLO DUKLA PRAHA : HC Zubří 08. 5. 2013 16.30 
8. KOLO HC Zubří : LOVOSICE 12. 5. 2013 17.00 
9. KOLO TALENT PLZEŇ : HC Zubří 18. 5. 2013 18.00 
10. KOLO HC Zubří : CEMENT HRANICE  25. 5. 2013 18.00 
Pozn. Termíny a časy utkání se mohou měnit na základě přenosů České 
televize! Sledujte proto naše stránky www.hczubri.cz.

Jakub Šimurda

Prague cup 2013 

O velikonočních prázdninách se naše dva týmy mladších žáků zúčast-
nily tradičního turnaje v Praze. Družstvo označené jako římská II slože-
né především z mladších hráčů sbíralo na tomto těžkém turnaji přede-
vším zkušenosti. Zato první tým vyhrál základní skupinu, když po boji 
porazil pražskou Duklu. V osmifinále kluci zvítězili s Úvaly a v zápa-
se obran a brankářů postoupili přes Karvinou do čtvrtfinále, kde jsme 
v nepovedeném zápase nestačili na fyzicky a rychlostně vyspělejší Kar-
lovac. To nám vyneslo pěknou 5. až 8. příčku mezi 54 týmy. Za předve-
dené výkony a skvělou reprezentaci zuberské házené zaslouží kluci vel-
kou pochvalu.
 Výsledky HC Zubří I:
HCZ I – Sport schol Tushino (RUS)             25:20
HCZ I – RK Poreč (CRO)                              11:12
HCZ I – SV Koweg Gorlitz (GER)                 22:   8
HCZ I – HBC Strakonice                               19:12
HCZ I – WinLand Michalovce (SVK)            17:   7
HCZ I – HC Dukla Praha I                             16:13
HCZ I – Sokol Úvaly                                      18:10
HCZ I – HCB Karviná                                    10:   8
HCZ I – RK Karlovac                                     10:22
Sestava: Šimon Mizera, Dominik Pliska –   Bohdan Mizera, Jakub Cáb, 
Jakub Krupa, Lukáš Mořkovský, Josef Koleček, Dušan Palát, Lukáš 
Křiva, Tomáš Šustáček, Filip Banáš, Vojtěch Václav.

Výsledky HC Zubří II:
HCZ II – Hc Olimpus 85 (MOL)                  12:21
HCZ II – HC Dukla Praha II                         15:17
HCZ II – MTV Stadeln (GER)                          5:22
HCZ II – IK Savehof I (SWE)                       10:22
HCZ II – Slavoj Trebišov (SLK)                       9:13
HCZ II – Sokol Bělá                                          2:11
Sestava: Matěj Maléř – Tomáš Koleček, David Mikulenka, Tony Polá-

Minižačky sbírají zkušenosti

Jarní část sezóny v miniházené byla odstartována turnajem 10. 3. 2013 
v Bystřici pod Hostýnem. Družstva jsou rozdělena nově do tří skupin, 
dle nahlášené předpokládané „herní házenkářské vyspělosti“, věku  
a fyzických parametrů. Naše mladé házenkářské naděje hrají sice ve 
skupině „C“, ale v silné konkurenci ve smíšených (převážně chlapec-
kých) družstvech pro ně jiná možnost nebyla, neboť snahou této kate-
gorie je umožnit hrát všem dětem z lavičky a nejenom nejlepším.
V Bystřici p. H. děvčata vyhrála s Valašským Meziříčím „B“ 11:4 a s Ho-
lešovem „B“ 11:5, ale podlehla družstvu Luhačovic „B“ 9:12, a tudíž 
hrála o 3. místo. Po velmi dobrém výkonu vyhrála nad Vsetínem „B“  
a zaslouženě slavila úspěch. Velkou oporou týmu byla bezesporu Anit-
ka Poláčková v brance, která utržila nejmenší počet vstřelených branek 
na celém turnaji, a Leonka Jurajdová se umístila na 5. místě ve střelec-
ké tabulce. Střelkyně: Leonka Jurajdová 21, Terka Palátová 18, Barča 
Hrušková 4, Anitka Poláčková  3, Agátka Mičolová, Míša Janošková, 
Míša Šimurdová, Adélka Palátová.
Další turnaj děvčata odehrála v sousedním Rožnově p. R. dne  
23. 3. 2013, kde převážně zásluhou Leonky Jurajdové neokusila hoř-
kost porážky a vybojovala první místo ve své skupině. Další bojovnicí na 
hřišti byla Terezka Palátová a v brance nás opět držela Anitka Poláčko-
vá. Další hráčky mladších ročníků získávají na turnajích cenné zkuše-
nosti, což se začíná projevovat na hře, která se stále zlepšuje.

 Výsledky:
TJ Lesana Zubří – TJ Jiskra Otrokovice „B“ 14:10
TJ Lesana Zubří – TJ Bystřice p. H. „B“  25:11
TJ Lesana Zubří – TJ Rožnov p. R. „C“  20:   7
TJ Lesana Zubří – TJ Sokol Luhačovice „B“ 20:15
Střelkyně: Leonka Jurajdová 49, Terka Palátová 20, Hanka Mikulen-
ková 6, Míša Janošková 2, Nikol Šuplerová 2, Adélka Mizerová, Agátka 
Mičolová, Anitka Poláčková.
Chtěli bychom také poděkovat p. Jurajdovi, p. Poláčkovi a p. Janoškovi 
za pomoc s dopravou na turnaje a jiné aktivity.

Trenéři: Hana Palátová, Pavel Mizera

ček, Patrik Vašek, Petr Válek, Nick Matejovič, Matěj Ulrych, Pavel Raš-
ka, Štěpán Smílek, Ondra Vičan, Marián Kala.

Zbyněk Mizera
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Na MS v Sofii v národních barvách - zleva dole Gabriela Cábová, Va-
lentina Havlová, Tereza Hrachovcová, Barbora Bergová, Klára Chláp-
ková; zleva nahoře - Daniela Martinková, Jana Šírová, Dominika Chu-
dáčková, Karolína Davidová, Hana Šírová

Zubřanky Pernicová s Vrátilovou 
na světovém poháru v Bulharsku

Zuberská děvčata Zuzana Per-
nicová a Kateřina Vrátilová, kte-
rá se již čtvrtým rokem úspěšně 
věnují estetické skupinové gym-
nastice v oddíle TJ Sokol Vel-
ký Týnec, jenž je již řadu let jed-
ničkou v tomto sportovním od-
větví v ČR, odletěla se svým deví-
tičlenným družstvem do bulhar-
ské Sofie. Ve dnech 5. 4. – 7. 4. 
2013 se zde konal světový pohár 
 v estetické skupinové gymnasti-
ce a zároveň mistrovství svě-
ta juniorek. Toto dětské druž-

stvo neodjíždělo do Bulharska s velkými cíli, neboť to byl jejich prv-
ní zahraniční závod, kterého se tak malé gymnastky z Velkého Týn-
ce zúčastnily. Navíc je světový pohár prestižní událostí, kterou si ne-
nechaly ujít nejlepší týmy světa. Na šampionát se sjela družstva z de-
seti zemí (Bulharsko, Rusko, Finsko, Estonsko atd.). Závod probíhal 

Zuberské gymnastky na Mistrovství světa
v estetické skupinové gymnastice 
Ve dnech 4. – 7. dubna 2013 se v bulharské Sofii uskutečnilo Mistrov-
ství světa v estetické skupinové gymnastice juniorek. Za Českou repub-
liku jely bojovat 3 týmy – TJ Gumárny Zubří, Mantila Brno a Trasko 
Vyškov. Nad zuberským juniorským týmem převzala záštitu paní rad-
ní Zlínského kraje Taťána Nersesjan, která děvčata podpořila v jejich 
účasti na tomto velkém šampionátu. 
Není to poprvé, co se zuberské gymnastky účastní tak velkého mezi-
národního závodu, i když pocit, že reprezentují nejen Zubří, ale i Čes-
ko, byl trošku svazující. Dnem D byla sobota 6. dubna, která byla vel-
mi dlouhá a náročná. Z celkem 25 týmů (Rusko, Bulharsko, Finsko, 
Kanada, Estonsko, Dánsko, Německo) měly „Zubřanky“ vykročit na 
závodní plochu jako osmé.  Juniorky ze Zubří se na tento velký závod 
připravovaly nejen fyzicky, ale také psychicky. I přes velkou nervozitu 
se zkoncentrovaly a předvedly svou sestavu tak, jak umí nejlépe. Celko-
vě holky obsadily ve světové konkurenci krásné 20. místo. Pro celý tým 
byla účast na MS obrovskou zkušeností. S dobrým pocitem a nezapo-
menutelnými zážitky děvčata spolu s trenérkami v neděli večer odletě-
la domů. 
Před juniorkami jsou ještě další závody ESG Cupu v Česku a Světový 
Challenge cup v Barceloně začátkem května.

Tým Juniorek podporují: ZLÍNSKÝ KRAJ, MĚSTO 
ZUBŘÍ, firmy – Moulds and Tools Technic, Miroslav Po-
sád Montáže, Unipar, Měření a regulace, Buko-s, CS Ca-
bot, Husqvarna, EP Rožnov, Stanislav Svák, Janek koši-
le, Kovoobrábění Marťas, Petr Holiš, Kovo-elekto-hobby 
Blanka Janošcová, Květiny Lucida, Radka Krupová, Mézl 
a Janíček, Pila Divín, On Semiconductor, Reality Kocou-
rek, Brano Sbu Plastics. 

JUNIORKY TJ GUMÁRNY ZUBŘÍ: Daniela Martinková, Karolína 
Davidová, Tereza Hrachovcová, Barbora Bergová, Dominika Chudáč-
ková, Valentina Havlová, Klára Chlápková. Trenérky družstva: Hana Ší-
rová, Jana Šírová.

Za oddíl moderní gymnastiky Zubří Gabriela Cábová 

Žabky - zleva: Eliška Jurajdová, Barbora Kachtíková, Anna Pernicová, 
Eliška Boráková, Hana Fryšová, Terezie Románková, Eva Stružková, 
Denisa Vaculínová (ze zuberského závodu)

Zuberské reprezentantky v Sofii - zleva: Daniela Martinková, Karolína 
Davidová, Tereza Hrachovcová, Barbora Bergová, Dominika Chudáč-
ková, Valentina Havlová, Klára Chlápková
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nilo na 1 100 tanečníků. Soutěž pořádá Aneri - taneční škola, o. s.,
 z Valašského Meziříčí - www.aneri-tanecniskola.cz, vstupné 50 Kč. 

Neděle 5. 5.
10.30  HC Gumárny Zubří – HBC Jičín (extraliga mužů)
13.00  HC Zubří - ČZ HBC Strakonice 1921 (mladší dorost)
15.00  HC Zubří - DTJ Polanka (starší dorost)
17.00  HC Zubří B - DTJ Polanka (2. liga mužů)

Neděle 12. 5.
17.00  HC Gumárny Zubří – HK A. S. A.  Lovosice 
(extraliga mužů)

Neděle 19. 5.
8.00  HC Zubří - TJ Bystřice pod Hostýnem (mladší žáci)
9.00  HC Zubří - Bystřice p. H. (starší žáci)
10.30  HC Zubří B – Napajedla (starší žáci)
13.00  HC Zubří - HK A. S. A. Město Lovosice (mladší dorost)
15.00  HC Zubří - HK A.S.A. Město Lovosice (starší dorost)
17.00 HC Zubří B – Házená Uničov (2. liga mužů)

Sobota 25. 5.
18.00  HC Gumárny Zubří – TJ Cement Hranice 
(extraliga mužů)

Neděle 26. 5.
8.00  HC Zubří - HC Zlín „A“ (mladší žáci)
9.00  HC Zubří - Zlín „A“ (starší žáci)

Fotbalové hřiště
Středa 1. 5.
13.30   FC Zubří – Podlesí (starší žáci)
16.00   FC Zubří – TJ Juřinka (muži)

Neděle 5. 5.
16.30   FC Zubří – Dolní Bečva (muži)

Středa 8. 5.
14.30   FC Zubří – TJ Vidče (mladší přípravka)
16.00   FC Zubří – TJ Juřinka (starší přípravka)

Sobota 18. 5.
10.00   FC Zubří – TJ Sokol Střítež (mladší přípravka)
11.30   FC Zubří – TJ Valašské Meziříčí B (starší přípravka)

Neděle 19. 5.
13.30   FC Zubří – TJ Sokol Střítež (starší žáci)

Neděle 26. 5.
16.30   FC Zubří – 1.SK Metropol Podkopná Lhota (muži)

Seznam akcí na sportovištích města Zubří 
v měsíci květnu

Sportovní hala
Sobota 11. 5.
10.00  (až cca do 19.00) HOT DANCE 2013

Soutěž v moderních tancích - formace 
Taneční soutěž Hot Dance se letos přemístí z Valašského Meziří-
čí do zuberské sportovní  haly.  Jedná se o soutěž formací v taneč-
ních stylech disco dance, street dance, show dance. Soutěž je vždy 
kvalitně obsazena domácími i zahraničními tanečními formacemi 
- k vidění budou i choreografi e, se kterými se tanečníci budou sna-
žit vybojovat titul Taneční skupina roku. Loňského ročníku se zúčast-

ve dvou dnech, během prvního se konala kvalifi kace o postup do fi nále 
a během druhého pak samotné fi nále, kam postupovalo deset družstev 
z kvalifi kace. Gymnastky z Velkého Týnce předvedly velice slušný vý-
kon, kterým se kvalifi kovaly do sobotního fi nále. Během svého fi nálo-
vého vystoupení družstvo svou pozici udrželo, sestavu předvedlo s větší 
jistotou než v kole prvním a skončilo za týmy Bulharek a Rusek na krás-
ném 6. místě. Jelikož se do Bulharska sjela světová špička, byly k vidě-
ní krásné výrazové sestavy, nádherný projev už vyspělých závodnic, což 
malé gymnastky motivovalo a celý tento závod jim přinesl nové zkuše-
nosti do jejich další závodní kariéry. Zuzce a Katce gratulujeme a přeje-
me v jejich gymnastické kariéře hodně takových dalších výsledků jak na 
poli domácím, tak zahraničním.

Markéta Pernicová
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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.

PROGRAM  NA KVĚTEN
Pátek 3. 5. 2013 od 17.30 hodin v Klubu Zubří 
(volná místa i na dopolední představení v 10.00 hod.)
BENEFICE PRO STONOŽKU
Děti ze ZŠ Zubří hrají, zpívají a tančí ve prospěch dobré věci.

Úterý 7. 5. 2013 v 9.30 hodin v Kině Zubří
KAMARÁD KAPŘÍKŮ
Pásmo pohádek pro naše nejmenší. Vstupné 12 Kč.

Čtvrtek 16. 5. 2013 od 16.00 hodin v Muzeu na Petrohradě
SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ JUBILEJNÍ VÝSTAVY 
JANY ULLRICHOVÉ
Obrazy z posledních 20 let tvorby jedné z nejcharismatičtějších malířek 
Valašska. Vernisáž hudebně doprovodí šansoniér František Segrado.
Výstava potrvá do 16. 6. 2013 a bude otevřena každý den kromě pondě-
lí, vždy od 14 do 17 hodin. Vstupné: dobrovolné

Pátek 17. 5. 2013 od 18.00 hodin v Klubu Zubří
PETR SPÁLENÝ se skupinou APOLLO BAND
Koncert legendy české pop-music. Vstupné: 280 Kč. 

Středa 22. 5. 2013 v 17.30 hodin v Kině Zubří
HRDINOVÉ Z DARANU

Obrazově poutavý rodinný film vypráví příběh 
Jimmyho, jedenáctiletého chlapce z Evropy, kte-
rý přijede do Afriky s maminkou, velice zaměstna-
nou výstavbou golfového letoviska. Jednoho dne se 
Jimmy ztratí na městském tržišti, kde se setká s ta-
jemnou mluvící žirafou jménem Seraf. Ta chlapci 
vypráví o situaci mezi dvěma domorodými kmeny, 

které spolu válčí o půdu. Podle žirafy se před touto kmenovou válkou 
nedá tak snadno uniknout. Jimmy pak společně s chudou africkou dív-
kou Charitou nastoupí dobrodružnou a kouzelnou cestu africkou džun-
glí, při níž musí překonat mnoho překážek. Naštěstí s sebou mají po-
moc, a to nejen v podobě Seraf, ale také drahocenného medailonu. Po 
cestě zjišťují, že svého cíle mohou dosáhnout jedině tehdy, když budou 
skutečně věřit sami sobě a nenechají si zkřížit cestu nikým a ničím.
Režie: Lourens Blok. Délka filmu je 89 minut. Vstupné 60 Kč.

Čtvrtek 23. 5. 2013 v 18.00 hodin v Kině Zubří
ŠMEJDI - Film uvádíme v rámci programu A3V, ale je přístupný všem 
zájemcům! Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. Skryté kamery za-
chytily drsné pozadí předváděcích akcí pro seniory. Co se opravdu děje 
na populárních zájezdech s obědem zdarma? Praktiky, ze kterých mra-
zí. Lži a promyšlená manipulace, jejímž jediným cílem je donutit bez-

branné staré lidi k nákupu předraženého 
zboží. Senioři ze svých nuzných důcho-
dů splácí horentní sumy za často nekva-
litní produkty. Někteří z nich se dušují, že 
už na žádnou akci nikdy nepojedou, jiní to 
nevydrží a jedou znovu. Co je žene? Zvě-

davost? Samota? Nebo závislost? Autorky tohoto filmu rok v převleku 
navštěvovaly akce, kde se důchodcům vymývají mozky a kde mladí lidé 
nejsou vítáni.  Vedle autentických záběrů z předváděcích akcí a výpově-
dí poškozených seniorů přináší dokument i pohled psycholožky, práv-
níka a dalších odborníků. Film tak poprvé komplexně mapuje tento ne-
chvalný fenomén dnešní doby. Režie: Silvie Dymáková. Délka filmu je 
60 minut. Vstupné: 30 Kč, členové A3V a diváci nad 65 let zdarma.

Sobota 25. 5. 2013 u Klubu Zubří
METLÁŘSKÝ JARMARK A TRADIČNÍ KÁCENÍ MÁJE
Řemeslníci, stánkový prodej, spousta jídla a pití, kolotoče, atrakce, ře-
meslníci a kulturní program, v rámci kterého uvidíte a uslyšíte: Decho-
vou hudbu Zubřanku, Swing band Jindřicha Dořičáka, Dětskou folk-
lórní přehlídku, tradiční kácení máje a v závěru Vám k tanci a poslechu 
zahraje skupina talentovaných muzikantů z Kopřivnice a okolí. 

Středa 29. 5. 2013 v 18.00 hodin v Kině Zubří
HLEDÁ SE PREZIDENT

Jeden z historických okamžiků novodobých čes-
kých dějin – první přímou volbu hlavy státu v Čes-
ké republice – zachytil režisér Tomáš Kudrna v no-
vém dokumentárním filmu Hledá se prezident. Na 
pozadí dramatických událostí doprovázejících prv-
ní prezidentské volby se tvůrcům podařilo zachy-
tit obraz jednotlivých kandidátů tak, jak je neby-

lo možné poznat prostřednictvím zpravodajských médií. Film přináší 
řadu pohnutých i humorných momentů z volebního zákulisí a přibližu-
je divákům soukromou tvář kandidátů i lidí v jejich blízkém okolí. Fil-
mový štáb s většinou uchazečů o prezidentský úřad natáčel už od čer-
vence minulého roku, zaznamenal dramatické okamžiky při shromaž-
ďování podpisů, zákulisí volebních kampaní devíti kandidátů v prvním 
kole i finále prezidentské volby v kole druhém.
Režie: Tomáš Kudrna. Délka filmu je 110 minut. Vstupné 60 Kč.

PLÁN  TURISTICKÝCH  AKCÍ  -  květen  2013
i  pro  příznivce  turistiky

So 4. května  Zubří - Rožnov p/R 
- Mezivodí - Lhotská - Kladnatá - Horní Bečva. 
11 km Vlak: Zubří  nádr.    odj.    7.29   -   Rožnov p/R.
         Aut.:  Rožnov p/R   odj.    8.15   -    Mezivodí. 
So 11. května AUTOTURISTIKA: Slovenská republika, Makov 
- Turzovka - muzeum Kysuce. Odjezd z parkoviště u TESCA v 7. 00 hod. 
Upozorňujeme účastníky, aby se pojistili.
So 18. května   Zubří - Val. Meziříčí - Teplice n/B. Jubileum 
100. výročí objevení Zbrašovských aragonitových jeskyní.
10 km  Vlak:   Zubří nádr.       6.48   -   Val. Meziříčí.
             Vlak:  Val. Meziříčí     7.43   -   Teplice n/B.
So 26. května Zubří  -  Videčský kopec  -  Vidče  -  Zubří.
9 km Sraz  u  prodejny  TESCO  v  8.00 hod.
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