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!!! UPOZORNĚNÍ REDAKCE!!!

Redakční uzávěrka Zuberských novin 
posunuta vždy na 8. den v měsíci.

Historicky největší úspěch 
zuberské gymnastiky
Účast zuberského družstva juniorek na Světovém 
poháru 2013 ve španělské Barceloně

Po premiérové účasti na Mistrovství světa v bulharské Sofii začátkem 
dubna se družstvo zuberských juniorek vydalo do španělské Barcelony 
– na Světový pohár v estetické skupinové gymnastice. Challenge Cup se 
konal ve dnech 3. – 5. května 2013 v hlavním městě španělské Katalá-
nie Barceloně na pobřeží Středozemního moře. Závodu juniorské ka-
tegorie se účastnilo 17 družstev ze 7 států světa, Českou republiku re-
prezentovala 2 družstva: TJ Gumárny Zubří a SK MG Mantila Brno. 
V kvalifikaci juniorky ze Zubří předvedly výborný výkon, díky němuž se 
děvčatům podařilo jako jedinému družstvu z České republiky probo-
jovat do nedělního finále a předvést tak podruhé svou sestavu mezi těmi 
nejlepšími družstvy světa. Celkově družstvo TJ Gumárny Zubří obsa-
dilo 9. místo, což je v historii zuberské gymnastiky bezesporu největ-
ší úspěch. Zlaté medaile si z Barcelony odvezlo ruské družstvo Victoria, 
stříbrné Minetit z Finska a bronzové opět ruské družstvo Sonet.

(pokračování na straně 13)

Foto č. 1: Společné foto s vlajkou: zleva - Klára Chlápková, Bar-
bora Bergová, Valentina Havlová, Tereza Hrachovcová, Domi-
nika CHudáčková, Karolína Davidová, Daniela Martinková



Odešla na věky, 
zbyla jen vzpomínka, 
byla ta nejdražší, 
byla to maminka...

Dne 4. května 2013 by se dožila 100 let 
naše maminka, babička a prababička, paní 

Anežka Pernicová. 
Dne 21. května 2013 uplynulo 10 let, co nás navždy opustila. 
S láskou vzpomínají synové Pavel, Jaroslav a Petr 
s rodinami a příbuzenstvo.

Klesla ruka, která jen pro nás pracovala, 
zmlkla ústa, která se za nás modlívala,  
to byla naše maminka, 
na ni nám zůstala nejhezčí vzpomínka. 
 
Dne 11. května 2013 uplynuly 2 roky ode 
dne, kdy jsme se naposled rozloučili 
s naší maminkou a babinkou, paní 

Otilií Pavelkovou.  
Za tichou vzpomínku všem, kteří ji znali, děkují, s láskou 
a úctou vzpomínají děti s rodinami. 

Miloval jsem vás všechny,
chtěl jsem s vámi žít.
Vzpomínejte na mě,
já nechtěl od vás odejít …

Dne 28. května 2013 vzpomeneme 
5. výročí úmrtí našeho manžela, tatínka, 
dědečka, strýce, pana 

Bohuslava Křesaly. 
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Když měsíc červen voněl jarním květem,
Ty loučil ses s tímto světem.
A když noc střídala bílý den,
Tys odespal svůj věčný sen. 

Dne 5. června 2013 vzpomeneme 
6. smutné výročí, kdy nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan 

Oldřich Zeman. 
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínáme

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

Narození
           Vojtěch David                     Ondřej Žilla            Vendula Porubová

Anastázie Koláčková  
Oldřich Pobořil

Bohumil Dořičák                 
Jiří Skýpala

Jiřina Satinská  90 let                     Josef Děcký  80 let

Úmrtí

Když záře tvého slunce zhasla
a v temné noci usnul smutný den,
naše láska k tobě, milý manželi, 
tatínku, nepohasla,
my nikdy nezapomenem.
Jen kytici květů ti můžem dát
a stále s láskou na tebe vzpomínat.
Dál budou šumět tvoje lesy
a bude cítit vůně borovic,
ale pod koruny v jejich stínu
nepůjdou tvé kroky nikdy víc.

Dne 16. května 2013 by se dožil 70 let a 22. května 2013 
uplynulo 24 let od úmrtí našeho drahého manžela, tatínka, 
dědečka, strýce a švagra, pana 

Václava Holiše, 
Zubří 1074. Vzpomínají manželka Božka, syn Pavel 
s rodinou, dcery Jana a Marie s rodinami.

Informace ke Společenské kronice

V březnovém čísle jsme vás informovali o tom, že od 1. 7. 2012 nabyl 
účinnosti zákon o základních registrech, který zpřísnil využívání údajů 
z evidence obyvatel.  Z důvodu ochrany osobních údajů nemůže Měst-
ský úřad předávat Společenské komisi informace o tom, kdo se narodil 
nebo kdo slaví narozeniny.
Stále čekáme  na vyjádření Ministerstva vnitra a hledáme řešení vzniklé 
situace, protože město má velký zájem i nadále pokračovat v tradičních 
akcích jako jsou návštěvy jubilantů a vítání občánků. 
Pokud byste chtěli dát souhlas se zveřejněním události ve Společen-
ské kronice  Zuberských novin, či souhlas s osobním blahopřáním čle-
na Společenské komise, či zúčastnit se Vítání občánků, můžete vyplnit 
příslušný formulář, který naleznete na webových stránkách města Zub-
ří www.mesto-zubri.cz v Aktualitách v sekci Informace ke Společenské 
kronice.  Tento formulář pak můžete podat na MěÚ Zubří. 
Aby bylo v současné době možné údaje o narozených dětech, sňatcích 
a úmrtí našich občanů zavést do evidence obyvatel našeho města, je po-
třebné dodat na matriku Městského úřadu Zubří k nahlédnutí  rodný, 
oddací nebo úmrtní list. 

MěÚ Zubří, matrika
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Společenská kronika občanů Zubří



Z usnesení 62. schůze Rady města Zubří 
konané dne 22. 04. 2013

RM schvaluje dramaturgický plán kulturních akcí na 3. čtvrtletí roku 
2013 dle předloženého návrhu.
RM schvaluje Přílohu č. 1 vnitřního předpisu č. 003/2013 „Zásady a 
ceník nájmu sportovišť města Zubří a vybavení“, dle důvodové zprávy, 
s účinností od 1. 5. 2013. 
RM vyhlašuje záměr na pronájem:
a) části nebytových prostor v objektu kuželny, Zubří, Sídlištní č. p. 744,  
o výměře cca 120 m2, k. úz. Zubří, 
b) části nebytových prostor v objektu Sokolovny Zubří, Hlavní č. p. 
459, velký sál, o výměře 144 m2, malý sál o výměře 65 m2, k. úz. Zubří, 
c) části pozemku p. č. 359 (tenisové kurty u Sokolovny) o výměře cca 
1200 m2, k. úz. Zubří, 
d) části pozemku p. č. 46/1 (tenisové kurty u Polyfunkčního centra)  
o výměře cca 2250 m2, k. úz. Zubří, 
s účinností od 01. 05. 2013 za podmínek dle ceníku krátkodobých ná-
jmů sportovišť města Zubří a provozních rozvrhů sportovišť.
RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2013 pro:
1) „Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí“, 
     IČ: 47863561, Valašské Meziříčí, ve výši .........................5.000,-Kč,
2) „Nadační fond při Základní škole praktické v Rožnově 
     pod Radhoštěm“, ve výši ……..........................................4.000,- Kč,
3) „CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
      ZLÍNSKÉHO KRAJE“, Zlín, ve výši ..............................2.000,- Kč,
dle důvodové zprávy.
RM ustanovuje dle § 74 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, 
Hodnotící komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek 
pro podlimitní veřejnou zakázku 
na dodávku: „Pořízení technického zařízení ke snižování prašnosti  
z plošných zdrojů - město Zubří II“, zadávanou formou zjednodušené-
ho podlimitního řízení v souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb., v plat-
ném znění, a:
a) jejími členy jmenuje: pana Radka Janoška, Mgr. Pavla Paseku, Ing. 
Milana Palackého, pana Josefa Sváka a Ing. Vladimíra Krupu;
b) náhradníky jmenuje: paní Evu Gazdíkovou, pana Zdeňka Cabáka, 
Ing. Antonína Holiše, pana Milana Zemana a pana Josefa Majera,
 dle důvodové zprávy. 
RM schvaluje uzavření smlouvy o užití digitálních ortofot s Česká re-
publika – Zeměměřický úřad, Praha, za podmínek dle důvodové zprá-
vy, a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje uzavření kupní 
smlouvy na prodej cca 300 m3 dřevní hmoty z nahodilé těžby s Ing. Petr 
Čelustka, Přerov, za podmínek dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4 na ulici Hlav-
ní 62, Zubří, s panem Adamem Švecem, Zubří, na dobu určitou  
od 01. 06. 2013 do 31. 05. 2014, za podmínek dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v objek-
tu Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, o výměře 37,83 m2, s Milan Pšeni-
ca, Zubří, na dobu neurčitou s účinnosti od 01. 06. 2013, za podmínek 
dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje „Dodatek k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou provozem vozidla – FLOTILA  č. 6980360235, 
evidenční číslo vozidla č.6291231630“ s Kooperativa pojišťovna, a. s., 
Vienna Insurance Group, Praha, kterým se rozšiřuje rozsah pojištění o 
přívěsný vozík.
RM na základě návrhu velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Zubří II. (Staré Zubří) pana Aloise Ulrycha odvolává člena jednotky 
pana Lumíra Fabiána, Zubří, Starozuberská 873, PSČ 756 54. 
RM na základě návrhu velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Zubří II. (Staré Zubří) pana Aloise Ulrycha jmenuje členem jednotky 
pana Michala Sváka, bytem Zubří, Starozuberská 656, PSČ 756 54,  
a schvaluje Jednotku sboru dobrovolných hasičů Zubří II. (Staré Zub-
ří) ve složení:

  Ulrych Alois, Rožnov p. R., Tyršovo nábř. 170  
  Mizera Marek, Zubří, Starozuberská 876  
  Holiš Josef ml., Zubří, Na Galičky 1165    
  Svák Michal, Zubří, Starozuberská 656   
  Mizera Vít st., Zubří, Starozuberská 876  
  Holiš Josef st., Zubří, Na Galičky 1165   
  Mizera Vít ml., Zubří, Starozuberská 876  
  Novák Luděk, Zubří, Drážky 612   
  Svak Petr, Zubří, Na Galičky 339   

RM souhlasí s návrhem paní Bc. Vladimíry Janoškové, ředitelky MŠ 
DUHA, na organizaci provozu „Mateřská škola DUHA, Na Potoku 
369, Zubří, okres Vsetín“ v měsíci červenci a srpnu 2013 (uzavření od 
22. 7. 2013 do 23. 8. 2013). 
RM souhlasí s návrhem paní Hany Kučerkové, ředitelky MŠ Sídliště, 
na organizaci provozu „Mateřská škola Sídliště 6. května 1109, okres 
Vsetín“ v měsíci červenci a srpnu 2013 (uzavření od 1. 7. 2013 do  
9. 8. 2013). 

20 let partnerství Zubří - Rosdorf

Ve dnech 8. - 12. 5. 2013 se usku-
tečnily  v Rosdorfu oslavy 20leté-
ho výročí partnerství Zubří – Ro-
sdorf. Tato mimořádná událost si 
jistě zaslouží, abychom ji věnova-
li pozornost v příštím vydání Zu-

berských novin.
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MěÚ Zubří informuje

Partnerství

Představujeme

Představujeme Helenu Dufkovou a STONOŽKU
Jak se z učitelky na základní škole stane 
podporovatelka benefičních aktivit?

Zcela nechtěně a náhodně. Má dcera Kristýna, tak jako ostatní děti 
naší ZŠ, pracovala pro Stonožku. Protože jsme ale s manželem blíz-
kými spolupracovníky paní Běly, účastnila se občas s námi stonožko-
vých aktivit. Když byla v osmém ročníku, vzali jsme ji s sebou do jed-
né školy na stonožkovou akci spojenou s vystoupením žáků.  Kristýna, 



Zprávy ze školky - MŠ Duha

Den čarodějnic v mateřské škole DUHA
 
V mateřské škole DUHA se dne 26. 4. 2013 konal tradiční „Den čaro-
dějnic“. Děti už od rána chodily v čarodějnických kostýmech. Malé ča-
rodějnice byly moc pěkné. Po obědě, kdy jedna polovina dětí šla spát, 
druhá mezitím vyrazila sbírat bylinky na čaje. Odpoledne se uvařily  
z bylinek tři druhy čajů, které děti po troškách ochutnávaly. Hned po 
výrobě a ochutnávce čarovných čajů děti usedly ke stolečkům a každé  
nakreslilo obrázek. Poté se šlo na zahradu, kde si děti hrály. Pak se pře-
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jako správný teenagerský re-
bel, byla znechucena mnoh-
dy nudnými čísly a neustá-
le prohlašovala, že by to do-
kázala lépe. Tak jsme jí do-
poručili, ať si to zkusí. Kupo-
divu se do toho se spolužáky 
vrhla s nadšením, trénovali 
opravdu tvrdě i během hlav-
ních prázdnin a (což nás pře-
kvapilo) dala si poradit. Sa-
mozřejmě jsme jí pomáhali  
s organizačními záležitostmi.  
A benefice měla úspěch. Ne-

myslím jen to, že se lidem líbila, ale hlavně inspirovala Pepu Malinu k 
uspořádání druhé benefice. A pak se už konání těchto akcí stalo tradicí.  
A doufám, že bude i 7. ročník, protože se mi už přihlásili letošní osmáci. 
Jak před lety vznikl nápad na podporu hnutí
Na vlastních nohou - STONOŽKA?
Nevznikl, přišel sám a vůbec jsme netušili, o co jde. Počátkem 90. let 
jsme do školy dostali dopis od nějaké paní Jensen s prosbou o malová-
ní přáníček. Byla to výtvarná výzva, tak jsme se do toho pustili. Tenkrát 
jsem myslela, že se jedná o nějakou soutěž. Teprve později jsem pocho-
pila, jaké je poslání Stonožky a jaká je její hlavní myšlenka – Děti po-
máhají dětem.
Naše přáníčka se líbila, hned ze začátku byl Ivan Jaroň pozván na pro-
sincovou akci do Prahy. Pak začaly přicházet další dopisy od paní Jen-
sen a já jsem se pomalu seznamovala s rozsahem a povahou stonožkové 
pomoci. V roce 2001 nás paní Jensen navštívila, to už Stonožka spolu-
pracovala s AČR, a vyprávěla nám o Kosovu. A v roce 2003 jsme dosta-
li konkrétní zakázky – malovat přání pro EU, norský parlament, lorda 
Robertsona, tehdejšího gen. tajemníka NATO,... Poprvé jsme s man-
želem, tenkrát ještě bez dětí, jeli do Prahy na vánoční setkání. Pozna-
li jsme spoustu zajímavých a skvělých lidí, ale také to, že Stonožka má 
problémy s komunikací se školami, protože její webové stránky nemá 
kdo spravovat. Manžel se nabídl, že s nimi pomůže, já s Bělou jsme se 
"spojily" přes skype. Hned naše první spolupráce byla doslova zničují-
cí. Více než šest měsíců jsme připravovaly knihu "Létáme spolu jen do 
války", která vypovídala o spolupráci Stonožky s AČR od začátku v roce 
2000 až po "společnou" misi v Iráku 2004. Někdy jsme strávily na sky-
pe i 11 hodin. Ale byla to práce krásná a výsledek za to stál. V knize jsou 
také povídky a obrázky od zuberských dětí. 
Co se týče spolupráce ZŠ Zubří se Stonožkou, kromě malování vánoč-
ních přání, na které se mnoho dětí těší, jsme pořádali i Stonožkové týd-
ny, kdy jsme v samoobsluhách měli svůj "stánek" a nabízeli drobné vý-
robky dětí k prodeji. Následovaly další akce, ale o nich jsem psala v Zu-
berských novinách.
Letos se benefice pro Stonožku konala již po šesté, 
na který ročník nejraději vzpomínáte?
Na každý. Každý měl své klady i zápory. Těch kladů ale bylo vždy pod-
statně více. Obdivuji zapálení dětí, jejich výkony pěvecké, taneční i he-
recké. Jejich schopnost nechat si poradit, tvrdou práci na přípravě. Je-
jich radost z dobře odvedené práce. A mám ráda potlesk a smích v sále, 
protože vím, že snažení dětí nebylo marné. 
Kolik jste letos vybrali na dobrovolném vstupném 
a kam výtěžek akce poputuje?
Na dobrovolném vstupném jsme získali více než 23 tisíc korun. Ale asi 

to není konečná suma, protože se děti rozhodly udělat ještě jedno před-
stavení. Letos putují peníze na výstavbu rozsáhlé pergoly pro Zvíko-
veckou kytičku, domov pro mentálně postižené děti v okrese Rokyca-
ny. Zdá se to jako zbytečnost, ale mnohé tamější děti trpí epilepsií, tak-
že nemohou na otevřené slunce, a právě pergola jim umožní pobyt ven-
ku i za slunečných dní. 
Co pro Vás osobně STONOŽKA znamená? 
Radostný úžas nad tím, že děti chtějí pomáhat jiným, nad zaujetím,  
s nímž mnozí malují přáníčka i doma, připravují svá vystoupení, sbíra-
jí starý papír, oblečení, vzdávají se svých hraček... Hrdost na naše děti 
i naše vojáky společně pomáhající v misích chudým a nešťastným dě-
tem. Tamější lidé žasnou nad tím, že jim vojáci vykopou studnu, postaví 
školu, dodají učebnice a pomůcky, vybaví nemocnici – za peníze, které 
získaly malé děti.  Toto má podle mě větší význam než prázdné řeči po-
litiků a řinčení zbraní. A je samozřejmě krásné vědět, že děti pomohly 
na konkrétních místech, konkrétním lidem. Tím se Stonožka liší od hu-
manitárních organizací, které vyberou peníze od lidí, jejich velká část 
padne na platy zaměstnanců a zbytek se mnohdy ztratí, aniž by došel 
na místo určení. Stonožka má přehled o každé investované koruně. My 
dospělí, kteří pracujeme pro hnutí, vykonáváme svou činnost bezplat-
ně, pokud nedoprovázíme děti, hradíme veškeré náklady z vlastní kap-
sy, ale neslyšela jsem od nikoho slůvko stížnosti. Všichni jsou na svou 
Stonožku hrdí.
Moc si vážím podpory Města Zubří, vedení školy, kolegů. Ne všechny 
školy, které spolupracují se Stonožkou, mají tak báječné zázemí. Proto 
bych chtěla na závěr všem příznivcům zuberské Stonožky moc poděko-
vat – představitelům města, školy, Klubu a všem rodičům. Bez nich by-
chom tolik nedokázali. Ale abyste si nemyslela, že jen jásám - Stonožka 
si nárokuje značnou část osobního volna.  

Za rozhovor děkuje Lenka Přečková



Zprávy ze školy

sunuly k ohništi a začaly se pálit jejich obrázky. Obrázky představovaly 
to, čeho se děti bojí, nebo jejich zlé sny. V 18 hod. byla pro děti připrave-
ná večerní hostina, která se konala venku na zahradě. Po večeři si rodi-
če přijeli pro děti, avšak jen pro ty, které nechtěly spát ve školce. Ostat-
ní děti, většinou ty starší, spaly s námi. Ty se šly po večeři umýt, převlék-
nout do svých pyžam a lehnout si do připravených spacáků. Děti se ješ-
tě podívaly na pohádku „Kouzelný měšec“ a po náročném dni poma-
lu usínaly. Ráno se společně posnídaly různé druhy buchet, které ma-
minky napekly, a potom malé čarodějnice spokojeně odcházely domů.

Za MŠ DUHA  Kateřina Pernicová

MŠ DUHA navštívila paní zubařka

Dne 19. 4. 2013 mateřskou školu DUHA navštívila paní zubařka 
MUDr. Leona Kocurková Stodůlková se svou sestřičkou. Paní zubař-
ka dětem ukázala, jak si správně čistit zuby a co správně jíst. Každému 
z dětí dala trošku „modré vody“, kterou si vypláchly ústa. Ten, komu se 
zuby nezabarvily, dostal pochvalu, protože jeho zoubky byly zcela zdra-
vé. Na závěr si děti zahrály na zubaře a pacienta a při tom jim paní zu-
bařka ukázala, jaké nástroje se v ordinaci používají. Dětem se návštěva 
velmi líbila a nakonec dostaly obrázky a omalovánky. 

Za MŠ DUHA Kateřina Pernicová
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Pexeso 2013

Přelom dubna a května nesl se na naší staré škole ve znamení dvojic. Dvo-
jic bylo potřeba nalézt co nejvíce, aby se člověk mohl utkat ve školním 
kole a probojovat se až do finále. Finále nám přineslo tyto medailisty. . . 
s.b.
1. ročník    2. Anička Pernicová, 2.B,
1.Štěpánka Brunová, 1.A  Marek Pšenica, 3.B
2.Karel Diviš, 1.A   4.-5. ročník
3.Kristýna Papežová, 1.A  1. Barča Hrušková, 5.B, 
4.Vítek Mičola, 1.B        Tom Skýpala, 4.A 
2.– 3. ročník   2. Hanka Mikulenková, 4.A
1. Štěpánka Štejfová, 3.B,  3. Natálka Ondřejová, 5.B
     Nikol Nerádová, 3.B

6. BENEFICE PRO STONOŽKU

Je radost slyšet od budou-
cích deváťáků: „Paní uči-
telko, příští rok uděláme 
další benefici.“ Člověku se 
nechce věřit, jakou „chuť  
k životu“ benefice má. Ta 
letošní šla úplně mimo 
mě, žáci si většinu vy-
stoupení vymysleli sami,  

sehnali si „trenéry“, takže jsem byla ráda, že mohu pomoci aspoň  
s nácvikem Mrazíka, se scénářem a samozřejmě se zajištěním zvuka-
ře, sháněním hostů, za pomoci Jarky Juříčkové s výrobky pro prodej  
a s dalšími drobnostmi. Tereza Mičolová a Sára Vančurová se ukázaly 
jako skvělé organizátorky a ještě skvělejší komentátorky, které se neza-
leknou „kiksů“ a dokáží si udělat legraci samy ze sebe. 
Samozřejmě nechyběly 
stresové okamžiky. Ten 
nejlepší byl, když v pon-
dělí před beneficí onemoc-
něla Sára, v úterý nepřišla 
do školy Terka a říkalo se, 
že tento týden už do školy 
nepřijde... to člověk ztrá-
cí optimistický pohled na 
svět. Ale vše dopadlo na výbornou, dámy se uzdravily a Jolana Mizerová 
během dvou dnů zvládla scénář tak dobře, že dokázala dopoledne v dru-
hé půlce benefice nahradit Terku, která musela k lékaři.
Na tuto benefici jsme opět pozvali i náčelníka Generálního štábu AČR. 
A poprvé (nepočítám gen. Štefku, který velmi dbal na to, aby svou neú-
čast omluvil) se stalo, že se NGŠ ústy svého zástupce telefonicky omlu-
vil a popřál nám hodně úspěchů. Velmi mě potěšilo (i vystrašilo, proto-
že s hromadnými návštěvami odjinud nemám zkušenosti), když ředitel 
ZŠ ve Spáleném Poříčí projevil zájem ukázat svým žákům naši benefici. 

foto: Ing. Lubomír Dufek

foto: Ing. Lubomír Dufek



Žáci 9. ročníku ZŠ zvou rodiče 
a přátele školy na reprízu 

6. benefice pro Stonožku
Středa 29. května 2013 v 17.30 hod.
Klub Zubří
Tanec – zpěv – scénky – prodej výrobků
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Stonožky v Klubu

V pátek 3. května obsadily zuberský Klub Stonožky. Nešlo o invazi živo-
čichů z kmene členovců, to zuberští žáci zde pořádali benefiční vystou-
pení pro hnutí Na vlastních nohou Stonožka. To letošní bylo již šestým 
v řadě.
Ve dvou téměř tříhodinových vystoupeních prokázalo přibližně 170 
dětí svůj talent. Na jevišti se střídaly scénky, taneční a pěvecká vystou-
pení, ukázka gymnastiky, hra na housle. Velmi milým a pěkným zpes-
třením programu bylo vystoupení Bumbrlíků - dětí zuberských mateř-

ských škol z oddílu ASPV a hostů - kapely Bengál tvořené žáky stonož-
kové školy ze Spáleného Poříčí, kterou ve večerním představení vystří-
dali členové Malého Beskydu. Zcela zaplněný sál a bouřlivý potlesk pu-
blika svědčí o tom, že se jednotlivá vystoupení líbila a že i 6. benefice na-
plnila slova stonožkové hymny „Nikdy nebýt sám“. 
Dopolednímu vystoupení přihlíželi hosté – paní Běla Jensen, prezi-
dentka hnutí Na vlastních nohou, plk. Petr Milčický z Generálního štá-
bu AČR, npor. Ondřej Šimčík a nrtm. Přemysl Gottwald z CIMIC/PSY-
OPS Lipník n. Bečvou, Soňa Tikalská a Roman Škala ze ZŠ Spálené 
Poříčí, zástupci vedení města, Gumáren, zuberské farnosti a školy.
Ve vestibulu si mohli návštěvníci prohlédnout a také zakoupit drobné 
umělecké předměty zhotovené žáky.
Výtěžek z dobrovolného vstupného a prodeje drobných uměleckých 
předmětů, který činí přes 23 000,- Kč, bude (po odpočtu nutných vý-
dajů) zaslán na konto hnutí Na vlastních nohou a podle sdělení paní 
Běly bude tentokrát použit na vybudování pergoly v domově „Zvíkovec-
ká kytička“ pro nemocné a handicapované děti.
Chci touto cestou poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podí-
leli na úspěšné Benefici a pomohli tak zmírnit strádání nemocných dětí. 
Přeji všem hodně úspěchů, dobrých nápadů a věřím, že se můžeme tě-
šit na příští 7. benefici.

Zdeňka Janošková

DEN ZEMĚ U NÁS VE ŠKOLE

V pátek 26. dubna 2013 děti 2. stupně ZŠ prožily krásný slunný den 
plný oslav Dne Země. Tak jako každý rok vyrazily 6. a 7. třídy do oko-
lí Zubří a plnily velké plastové pytle různými odpadky. 8. a 9. ročníky 
uklízely okolí obou školních budov. Počasí nám přálo, elán a dobrá ná-
lada nás neopustily a výsledkem bylo kus dobré práce. S radostí jsme 
přijali zprávu 6.A, která dostala od neznámého pána pochvalu a dokon-
ce sladkou odměnu za dílo, které odvedla. Děkuji všem dětem a jejich 
učitelům za aktivní přístup a paní Evě Gazdíkové a jejímu týmu za bez-
chybnou spolupráci.

Vědomostní  soutěž – DEN ZEMĚ 2013 
Výsledky:    8. ročník
6. ročník    1. MIKULENKOVÁ Iveta, 8.A 
1. HRBATA Martin, 6.B   2. DVOŘÁK Jan, 8.B 
2. VICENA Petr, 6.B  3. VALA Matěj, 8.B 
3. PROCHÁZKA Martin, 6.B  9. ročník
7. ročník    1.-2. SOBOTKOVÁ Pavla, 9.B
1. MARTIKÁNOVÁ Karolína, 7.B 1.-2. DUBAJ Kryštof, 9.A
2. KONVIČNÁ Eliška, 7.A   1.-2. DUBAJ Kryštof, 9.A
3. MAJEROVÁ Michaela, 7.B  3. MYNARČÍKOVÁ Klára, 9.B 

Výtvarná  soutěž – DEN ZEMĚ 2013
6. ročník    9. ročník
1. PLESNÍKOVÁ Aneta, 6.B  1. TITKOVÁ Simona, 9.A
 2. FRYŠOVÁ Lenka, 6.A  2. SOBOTKOVÁ Pavla, 9.B
3. KRČMÁŘOVÁ Michaela, 6.B 3. HRACHOVCOVÁ Tereza, 9.A
7. ročník    Výtvarný kroužek
1. PÁNKOVÁ Tereza, 7.B  1. PETŘEKOVÁ Bára, 4.B
 2. MARTIKÁNOVÁ Karolína, 7.B 1. PETŘEKOVÁ Klára, 2.A
 3. VALCHAŘOVÁ Michaela, 7.B 2. ŠÍRA Ondřej, 5.A
8. ročník    2. ŽÁRSKÁ Romana, 3.B
1. CHUDÁČKOVÁ Dominika, 8.A 3. VIČANOVÁ Tamara, 4.B
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Byl se podívat na 4. ročník a moc se mu líbil. I tady vše dobře dopadlo, 
Poříčští se u nás cítili dobře, líbilo se jim ve škole, na Radhošti i ve skan-
zenu. Navíc nám jejich kapela Bengál zpestřila ranní benefici a zahrá-
la i ve čtvrtek ve škole.
Já jsem ještě ani jednu benefici neviděla celou, teprve až na DVD. Ale 
ze zákulisí slyším reakce diváků a sem tam něco také zhlédnu. Tak si 
myslím, že tato benefice byla dobrá, že vás pobavila a potěšila. Obdivu-
ji nadšení a nasazení účinkujících, jejich výkony. Smála jsem se při vy-
stoupení malých i při pohádkách a ježily se mi chloupky na pažích při 
zpěvu Kláry Mynarčíkové. A zcela soukromě, i když se vám třeba prá-
vě toto vystoupení nelíbilo, obdivuji iniciativu Kláry Mynarčíkové, Ter-
ky Kamencové, Lucky Barglové a mé dcery, které při generálce zděšeně 
zjistily, že se jejich hlasy tak změnily, že nedokáží uzpívat stonožkovou 
hymnu Never Be Alone na hudební podklad – a během dvou dní se do-
kázaly sezpívat bez hudby. 
Možná jste měli možnost zjistit v médiích, že jsme získali rozdílné sumy 
peněz.  TV Beskyd chtělo sumu okamžitě, Spektrum také, takže to byly 
jen orientační částky. Jediná a správná je 23 271 Kč, z toho odpočítává-
me 4 000 Kč na nezbytné výdaje, takže pro Stonožku máme zatím 19 
271 Kč, což je dosud rekordní částka. Moc vám všem děkujeme.
Všem účinkujícím, kulisákům, prodejcům, asistentům a učitelům, kte-
ří pomáhali, patří můj dík a obdiv.
A protože byl sál přeplněný a mnoho zájemců nenašlo místa, rozhod-
ly se děti uspořádat ještě jedno představení. Jste srdečně zváni na reprí-
zu 6. benefice pro Stonožku, která se uskuteční 29. května 2013 v 17. 
30 hod. v sále Klubu Zubří. Možná neuvidíte úplně všechna předcho-
zí vystoupení, ale nahradíme je novými, takže vlastně o nic nepřijdete. 

HD

DVD z ranního i večerního představení je možno zakoupit po před-
běžné objednávce. Tentokrát nabízíme sadu dvou DVD - RÁNO 
(pohled z dálky a z blízka) a sadu dvou DVD - VEČER (pohled zdál-
ky a zblízka). Cena jedné sady (tj. 2 DVD) je 30,- Kč. Objednávejte 
prosím na čísle 571 658 920 u paní Renáty Smolíkové, sekretariát 
školy, nová budova. Vyzvednout si je můžete tamtéž.



Kultura

 2. KRUPOVÁ Nikola, 8.B  3. PAVLIČTÍKOVÁ Nikol, 1.B
 3. MIKULENKOVÁ Iveta, 8.A

Šárka Kocurková

Divadlo žije!

Jako každý rok, ani letos jsme my, žáci 2. stupně ZŠ Zubří, neudělali 
výjimku a navštívili během roku Městské divadlo Zlín, abychom zhlédli 
čtyři profesionální divadelní představení. Každé bylo jiného žánru, tak-
že jsme okusili od každého něco.
  Ať už šlo o muzikál Starci na chmelu, historické představení Neklan.cz 
aneb Ze starých pověstí českých, Shakespearovu klasiku Sen noci sva-
tojánské či životopisný cestopis Palubní deník Zikmunda a Hanzelky. 
Vůbec poprvé jsme měli možnost si po představení promluvit s herci  
a zjistit, jak se dělá skutečné divadlo.
Bonusem letošního roku bylo ještě dopolední divadelní představení  
v Ostravě  – muzikál Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť, kde jsme 
viděli, že i biblický příběh lze zpracovat zábavnou formou. A my dvě 
spolu s dalšími členy dramatického kroužku se těšíme ještě na červno-
vý výlet do Brna, kde budeme mít možnost vidět slavný muzikál Koč-
ky (Cats). Děkujeme paní učitelce Gazdové, že nám tyto zážitky zpro-
středkovává. Pavla Sobotková a Iva Bitalová, 9.B

Úspěch na celostátním poli

Před časem přišla nabídka zúčastnit 
se výtvarné soutěže na téma „Bez-
pečnost v práci – dej životu šanci“, 
kterou vyhlásilo Ministerstvo práce  
a sociálních věcí. Soutěž měla dvě 
kategorie – 6 až 10 let a 11 až 16 let - 
a každá škola mohla zaslat pouze tři 
výkresy do každé kategorie. Deváťá-
ci se vrhli do práce a nejlepší výkresy 
– Terezy Mičolové, Jolany Mizerové  
a Karolíny Holčákové z 9.A – puto-
valy do Prahy. Z více než 800 výkre-

sů porota vybírala v každé kategorii pět vítězných prací. Bylo proto vel-
mi milým překvapením, že první místo v kategorii starších žáků vyhrá-
la právě naše Jolana Mizerová. Odměnou jí byla sada malířských potřeb  
a počítačový tablet. Pro školu také vyhrála dataprojektor. 
Nám nezbývá, než Jolaně blahopřát, poděkovat jí za skvělý výkon a dr-
žet palce, aby její další život byl stejně úspěšný. Jolano, díky.

HD

foto vítězné práce

Úspěšní žáci atleti z naší základní školy 
na okrskovém kole  

Ve čtvrtek 9. května 2013 ZŠ Zubří pořádala okrskové kolo atletické 
soutěže „O Pohár rozhlasu“, ve které soutěží družstva mladších a star-
ších žáků a žákyň v atletických disciplínách. Celé dopoledne žáci naší 
školy bojovali o postup do okresního kola, postup se jim podařil a druž-
stva starších žáků, starších žákyň a mladších žákyň budou reprezento-
vat Zubří a školu v okresním kole 14. května na atletickém stadionu ve 
Valašském Meziříčí.
Mladší žákyně: Eliška Konvičná, Barbora Cábová, Sabina Holišová, 
Adéla Lojkásková, Michaela Polášková, Michaela Juříčková, Valentina 
Havlová, Sára Bambuchová, Kateřina Holčáková.
Starší žákyně: Dominika Chudáčková, Dora Zemanová, Kateřina Per-
nicová, Michaela Šustáčková, Jolana Mizerová, Markéta Palátová, Si-
mona Titkova, Lucie Pernicová.
Starší žáci: Ivan Bondyuk, Matyáš Juříček, Marián Galus, Tomáš Cáb, 
Tomáš Štverák, Dominik Havran, Dominik Orság, Josef Mach, Petr 
Kala, Stanislav Ondřej.

(GC)

Poděkování

Dovolte nám, abychom vyjádřili  velké poděkování odboru kultury měs-
ta Zubří za to, že přijal náš nápad a ochotně a iniciativně se ujal rea-
lizace naší výstavy Vyšíváno jehlou a dlátem. Obdivujeme, s jakou ra-
dostí a zapálením pro tuto akci nám vycházely vstříc p. Lenka Přečková  
i p. Dana Pekarová, jak nám do nejmenších detailů perfektně připra-
vily vše potřebné, aby samotná instalace proběhla tak hladce a bez se-
bemenších závad. Jejich vysoce profesionální přístup rozptýlil naše 
obavy, jak naši práci Zubřané přijmou. Náš dík patří i průvodkyním vý-
stavy  p. Marii Hrstkové a p. Pavle Křenkové, které se  zasvěceně věno-
valy  návštěvníkům.
Jsme velmi potěšeni vysokou návštěvností a pozorností, kterou výsta-
va vzbudila. Jsme rádi, že jsme mohli přispět ke kulturnímu povědomí 
obce, k připomenutí tradičních dovedností Zubří, které jsou stále živé  
i na příkladu naší rodiny. Děkujeme.

Jana Juřicová, Vigantice a Ladislav Bělunek, Zubří 

Ženitba v Klubu
V dubnovém představení v rámci předplatného se návštěvníkům před-
stavili herci Těšínského divadla v klasické komedii Nikolaje Vasiljeviče 

foto: Pavel Czinege
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Gogola Ženitba, která patří spolu s jeho divadelní hrou Revizor k nej-
hranějším kusům takřka po celém světě. Přestože hry vznikly v polovi-
ně 19. století, je jejich poslání aktuální dodnes. Desítka herců Těšínské-
ho divadla připravila svými výkony divákům příjemnou zábavu. Malá 
kytička pro každého a dlouho trvající potlesk spokojených diváků jim 
byl odměnou.

Z. Janošková

Koncert Karla Plíhala v Zubří

Již podruhé jsme měli 
možnost přímo u nás  
v Zubří ve velkém sále 
Klubu si živě poslechnout 
folkového písničkáře Kar-
la Plíhala (nar. 1958). Pro 
nás, kteří jsme na folko-
vé muzice vyrostli, to byl 
opět svátek. Karel Plíhal 

začal hrát na kytaru již v 15 letech, koncertuje od roku 1985. Za tu dobu 
vydal přes deset svých desek, podílí se na projektech jiných muzikantů 
a také koncertuje. Mohli jsme ho vidět spolu s Jarkem Nohavicou ve fil-
mu Rok ďábla (2002), kde hraje sám sebe.
Sál nebyl vyprodaný a dobrá polovina diváků nebyli Zubřani, ale to se 
dalo čekat. Nicméně zážitek to byl velmi silný. Jeho hudba a především 
text (písňové i krátké básničky) byly velmi působivé, hravé a jako vždy 
současné a aktuální. Svými básničkami prokládal písničky a nutno říci, 
že nás jimi velmi bavil. Ve svých básničkách spojuje nespojitelné, hra-
je si se slovy jako s kostkami stavebnice či skládačky. A vždy stvoří něco 
mimořádného, neobvyklého a neočekávaného.
Přesto, že mu letos v srpnu bude 55 let, stále je to týž nesmělý blonďatý 
trošku neohrabaně působící kluk. Teprve když k němu přijdete blíž při 
podepisování CD nebo jeho knížky básniček (Jako cool v plotě), zjistí-
te, že i jemu přibyly vrásky v obličeji.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří jeho koncert v Zubří „spískali“.  
Kromě pohlazení na duši jsem se také vrátila do svých mladých student-
ských let, kdy jsme si jeho první písničky zpívali a hráli. 

Šárka Janušová

Pohanka – zdravé jídlo našich babiček

Ve čtvrtek 9. května se uskutečnila v rámci A3V  na Malém sále v Klubu 
přednáška mlynáře z Frenštátu p. R. pana Šmajstrly o pohance. Mno-
zí z přítomných již navštívili mlýn a věděli o pohance a jejich léčivých 
účincích – jiní se o nich dozvěděli z úst svérázného mlynáře. Seznámi-
li se i s historií počátku pěstování pohanky na Moravě (zajímavé je, že 
v Čechách se tato plodina nepěstuje) a historií Šmajstrlova mlýna i ce-
lého mlynářského rodu.  Nedílnou součástí bylo seznámení s knihou 
“Pohanka ve mlýně a v kuchyni“ a podnikatelskými aktivitami pana 
mlynáře, které přesahují i hranice naší republiky. Zajímavé bylo i se-
známení s výrobky z pohanky a doporučení, jak správně pohanku v ku-
chyni připravovat. Loupaná se totiž nemá vařit, jelikož vysoké teploty 
ničí léčivé látky, pro které bychom měli pohanku jíst. Závěrem si účast-
níci mohli zakoupit knihu pana Šmajstrly, do které velmi ochotně ve-
psal věnování, a výrobky z pohanky. Byl to příjemně strávený podve-
čer. Děkujeme. 

Eliška Bartošíková

Kulturní pozvánky

KULTURNÍ LÉTO V ZUBŘÍ

Na letošní léto chystáme pro místní občany, ale také pro návštěvníky 
celého regionu sérii akcí pořádaných pod širým nebem. Myslíme při-
tom na děti, mládež, celé rodiny i seniory. V rámci těchto programů si 
přijdou na své milovníci tradice (Metlářský jarmark s kácením máje  
a tradiční dětskou folklorní přehlídkou) či dechovky, ale stejně tak hra-
vé děti a jejich rodiče. Mezi největší osobnosti, které okoření tyto akce 
svou přítomností, patří Marek Ztracený (30. 8.) nebo majitel několi-

ka Českých lvů, herec a muzikant Jan Bu-
dař (14. 9.) 

 Foto: Marek Ztracený bude ozdobou 
benefičního dne HVĚZDY VESMÍ-
RU, který především pro zuberskou 
mládež připravuje Kateřina Gazdo-
vá ml.)

V průběhu celých prázdnin bude v prostorách Muzea Zubří otevřena 
interaktivní výstava „Hrajeme si v Zubří“, která návštěvníkům umož-
ní tvořit a hrát si a přitom poznávat tradice, bohatství a krásu našeho 
městečka. 
25. 5.  METLÁŘSKÝ JARMARK a tradiční kácení máje
9. 6.    DEN DĚTÍ aneb hledání ztraceného sportovního ducha
27. 7.  ODPOLEDNE S DECHOVKOU
30. 8.   Benefiční den HVĚZDY VESMÍRU
14. 9. DEN MĚSTA
20. 6. - 31. 8. 2013 interaktivní výstava „HRAJEME SI V ZUBŘÍ“

Jan Budař a Roman Jedlička vystoupí v rámci 
programu letošního DNE MĚSTA

Na organizace těchto akcí se podílí Valašský soubor písní a tanců Bes-
kyd, obě místní mateřské školy, dechová hudba Zubřanka a Kateřina 
Gazdová ml. Odbor kultury a sportu tímto předem všem děkuje a ná-
vštěvníkům jednotlivých akcí přeje příjemně strávené letní dny plné 
slunce a nezapomenutelných zážitků. 

Lenka Přečková
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Divadelní SPONA oznamuje, že derniéra hry Víc než osud se usku-
teční ve Valašské Bystřici v pátek 31. května. Kdo představení ještě 
neviděl, je vítán. Kdo viděl, je vítán taky! 

Dětský den v Zubří, 
aneb hledání ztraceného sportovního ducha

9. 6. od 14 hodin - Polyfunkční sportovní centrum (za ZŠ Zubří)
Když se spojí spousta malých sportovních dušiček, objeví se  
i velký sportovní duch!
Ve spolupráci s místními mateřskými školkami pro vás netradičně na 
neděli 9. června připravujeme DEN DĚTÍ. Už z titulku tohoto článku  
a z místa konání akce jste se určitě dovtípili, že se letošní dětský den po-
nese ve sportovním duchu.
Bohatý program slibuje:
 sportovní osobnosti (Karla Lopraise, Lenku Kuncovou 
 – medailistku z paralympiády v Athénách v lukostřelbě),
 sportovní exhibice (rožnovští trampolinisté, zuberští modeláři),
 vystoupení BUMBRLÍKŮ (Šmoulí tanec a „Cvičíme s Míšou“ 
 v podání dětí cvičících při ASPV Zubří pod vedením paní  
 Dukátové, Krupové a Pobořilové),
 malířskou show Adolfa Dudka (nejprodávanější dětský ilustrá-
 tor současnosti),
 četné soutěže, hry a atrakce pro děti (lukostřelba, skákání na 
 trampolíně, lanové aktivity, ale také spousta jednoduchých  
 sportovních úkolů i pro nejmenší děti),
 dětské kreativní úkoly (Dílna nakladatelství TOP, malování 
 s  Ádou Dudkem),
 malování na obličej 

 velký ZUBERSKÝ ČTYŘBOJ o hodnotné ceny
 a závěrečnou dětskou diskotéku.
Kromě toho budeme spolu s vašimi dětmi 
pátrat po ztraceném sportovním duchovi. 
Děti na jednotlivých stanovištích za své vý-
kony získají fragmenty obrázku, z nichž si 
po splnění všech disciplín poskládají svou 
sportovní dušičku. Čím více se těchto duši-
ček v rámci DNE DĚTÍ objeví, tím častěji 
se bude objevovat sportovní duch. V závě-
ru dne děti společně tohoto ducha vyvolají, objeví a skamarádí se s ním.  
Žádné dítě neodejde s prázdnou! Kromě hromady zážitků a hodnot-
ných cen za ty nejlepší sportovní výkony máme pro vaše děti připravenu 
spoustu drobných dárků a dobrot za jejich výkony. Na místě bude zajiš-
těno i občerstvení. Všem účastníkům akce doporučujeme sportovní ob-
lečení a hlavně obuv. 

A3V – promoce

Cyklus Akademie 3. věku, konkrétně jeho 5. ročník, směřuje pomalu 
ke svému konci. Po 5 letech pravidelných přednášek na různá téma-
ta jsme se rozhodli odměnit jeho návštěvníky a uspořádat pro ně slav-
nostní promoci. Součástí programu bude mimo jiné vystoupení decho-
vé hudby Zubřanka.  Akce se uskuteční ve čtvrtek 13. června od 18 ho-
din ve velkém sále Klubu Zubří.  

Srdečně jste zváni na koncert

Pošli mě, půjdu já
 

Koncert se uskuteční 23. června 2013 
v kostele sv. Kateřiny v Zubří v 16.00 h.

Uslyšíte skladby v podání souboru Historia Viva 
pod vedením Václava Krpelíka, písničky dětí 

Malé scholy od sv. Kateřiny,  pod vedením 
Marie Křenkové a také pár hudebních kousků 

v podání Aleny Čípové (zpěv), Marie Křenkové 
(zpěv), Mileny Bláhové (zpěv, kytara) 

a Alžběty Hlavicové (zpěv, flétna).

Vstupné dobrovolné.
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Pozvánka na LETNÍ KOKTEJL,
závěrečný klavírní koncert žáků Ireny Benové

Srdečně Vás zveme na Závěrečný klavírní koncert, který se koná  
21. června 2013 v 18.00 hodin ve velkém sále Klubu Zubří.
Koncert nese název „Letní koktejl“ a namícháme vám opravdovou spe-
cialitu. Vystoupí Bumbrlíci se svým Šmoulím tancem, zavítá Růžový 
panter a pokud chcete být na léto in, zavítejte do předsálí, kde si pro vás 
Áďa Ulrychová připravila bižuterii ze své dílny.
Písničky, skladby završí svým vystoupením letošní absolventi Dora Ze-
manová, Tereza Hrachovcová, Michala Urbanová a Karolína Davido-
vá. V jejich podání zazní F. Chopin, L. van Beethowen, S. Joplin, téma 
z filmu Avatar a další. Sladkou tečkou bude absolventská performance 
New York, New York.

Těšíme se na Vás, 
Vaši klavíristé a Irena Benová

Příroda

Okénko zdraví

Ostatní

Rehek domácí - kominíček pro štěstí 
(Některé druhy ptáků na území města Zubří 
a v jeho nejbližším okolí, 5. část)

Na přelomu března a dubna se začínají na zahradách objevovat rehci 
domácí. Sameček, který se vrací ze svého zimování někdy až z Afriky, 
přilétá dříve, zaujímá teritorium a hledá vhodné místo pro hnízdo.  
Rehek domácí je velký asi jako vrabec. Sameček je černý jako saze, pro-
to se mu někdy lidově říká kominíček, někde také čermáček. Bezpeč-
ně jej poznáme podle rezavého ocásku. Rezavě zbarvený ocásek má i ji-
nak šedá samička a tmavohnědá mláďata. Rezavé zbarvení je typické i 
pro rehka zahradního. Sameček rehka zahradního má ale kromě reza-
vého ocásku i rezavě černou hruď a bílé čelo. Rehek domácí je nesmírně 
neposedný ptáček. Neustále pocukává rezavým ocáskem a podřepává, 
např. když cítí nebezpečí. Živí se většinou hmyzem.
Původně žil rehek domácí v horách a hnízdo si stavěl ve skalních štěrbi-
nách. Dnes se s ním můžeme běžně setkat v blízkosti lidských sídel, kde 
skalní štěrbiny nahradily rehkovi pukliny ve zdi, krytá místa pod stře-
chami nebo mezery mezi složeným dřevem. Rehkovo hnízdo bylo nale-
zeno i v kropicí konvi a v pytli s cementem, v elektroinstalační skříňce, 
na odstaveném vagoně i svítilně hrobky. Hnízdo staví většinou samič-
ka a stavba jí trvá asi týden. V hnízdě pak často bývá pět čistě bílých va-
jíček. Polovina párů hnízdí dvakrát (výjimečně i třikrát do roka). První 
hnízdění vrcholí na konci dubna. Druhé hnízdění bývá průměrně za 40 
dnů. Tedy v květnu nebo červnu.

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť

foto: Tomáš Kašpar

120 LET POŠTY V ZUBŘÍ
V letošním roce v červnu oslavuje poštovní úřad v Zubří 120. výročí své-
ho oficiálního založení.
První zprávy o poště v Zubří pochází z období kolem roku 1870. Do 
tehdejší samostatné obce Zubří, která měla kolem 2 500 obyvatel  
a rozlohu 29 km², zajišťoval doručování poštovních zásilek c. k. poštov-
ní úřad v Rožnově, do jehož doručovacího okrsku obec patřila. Ten byl 
založen již v r. 1850 (nejprve sběrna psaní, od r. 1862 poštovní úřad)  
a spravovala jej rodina Billů - poštmistr František Bill st. a jeho syn Mar-
tin Bill. Obyčejné zásilky přivezl poštovní kočí, který zajišťoval poselské 
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Po letošní dlouhé zimě nás příroda odměnila nádherným jarem. Naše 
srdce až zaplesá nad svěží, šťavnatou zelení, která úžasně uklidňuje.  
Oči se ani nemohou nasytit krásy rozkvetlých stromů a keřů. A většina 
z nás pociťuje jakýsi vnitřní mír a klid.  Nedá mi to, abych nesrovnáva-
la pocity lidí, našich zákazníků, s tím, jak se cítili koncem zimy: unave-
ní, bolaví, nešťastní, nemocní. Bolely klouby, páteř, trápila nespavost, 
smutek, člověk měl pocit, že už nemůže dál.
S příchodem jara, sluníčka, zeleně a květů jako by k nám chodili i jiní 
lidé: spokojení, veselí, i bolesti se najednou snášejí lépe. Proč to tak 
zdůrazňuju? Protože to je s nástupem května důležité. V květnu je totiž 
více zatíženo srdce. A to je symbolem a nositelem mnoha emocí. Dob-
rých i špatných. Mysleme na to v květnu i červnu. Dávejme sobě i své-
mu okolí dostatek radosti a lásky. Snažme se najít si každý den radost, 
třeba i maličkost, a starosti si tolik „nepouštět do sebe“. Usmívejme se 
na svět, na lidi kolem sebe. Choďme do přírody, odpočívejme. Nechme 
svoje starosti v práci. Uvědomme si, že nikdo není nenahraditelný. Ne-
přepínejme se!! Pomáhejme si navzájem, vždyť kolem ve světě je tolik 
zlého!!!
Dneska vám povím příběh jedné paní, který vypovídá o tom, jak moc 
emoce  (dobré i zlé) můžou ovlivnit naše zdraví. A nejen srdce! Tato 
paní měla dlouhodobé neshody se svou snachou. A trápily ji bolesti 
hrudní páteře, masáže pomohly jen na chvilku. Pořád jsem nemohla 
přijít na to, proč. Až mi paní jednou se slzami vyprávěla, že snacha ode-
šla od muže i dětí. Nedokázala jí to odpustit, hodně se tím trápila, trva-
lo to několik let a bolesti hrudní páteře se postupně zhoršovaly, až byly 
vlastně pořád. V zimě se přidružil zánět průdušek (taky jsou v hrudní-
ku...), ošklivý, musela užívat několikera antibiotika. Ztratila chuť k jíd-
lu, hodně zhubla, úplně se ztrácela před očima. Pomohly bylinky, hlav-
ně šišák bajkalský, který uklidňuje a prohlubuje spánek. Chuť k jídlu 
vrátil speciální čaj, ale úplně se paní začala uzdravovat teprve, když se 
usmířila se svou snachou, když s ní začala komunikovat. Ještě to není 
úplně nejlepší, ale i uzdravení potřebuje svůj čas.
Vybrala jsem jeden příběh z několika podobných. Jak bolest ustupuje, 
až když se začne uzdravovat i duše.  Jak nám zlost, hlavně utajovaná  
(i před sebou samým) může způsobit blokádu páteře. Jak starosti  
a strach způsobují zažívací potíže. Atd. Atd.
A proto se o sebe starejme a mějme rádi i lidi, kteří nám nejsou úplně po 
chuti. Dobré se nám dobrým vrátí! Přeju vám všem pevné zdraví.

Radka Dvořáková



jízdy mezi Rožnovem a Va-
lašským Meziříčím. Zá-
silky byly přepravovány  
v uzamčené brašně, kterou 
kočí předal Františku Mil-
lerovi - sedlářskému mis-
trovi, který bydlel při silni-
ci v Zubří (na tomto mís-

tě - naproti vrátnice do podniku Gumárny stojí dnes dům č. p. 625). Od 
něj brašnu převzal obecní posel a poštu pak doručil adresátům. Neofi-
ciální poštovní úřadovnu - pravděpodobně sběrnu psaní, vedl Jan Pa-
lacký - poslední zuber-
ský fojt, mladší bra-
tr Františka Palackého, 
známého českého histo-
rika. Ta byla v části obce 
Na Solajni č. 6, kde Jan 
Palacký hospodařil (ve 
východní části nynější-
ho areálu podniku Gu-
márny). Dosud se nepodařilo zjistit, kdy tato  dočasná sběrna zahájila  
a ukončila svou činnost (mohlo to být mezi lety 1865 - 1893). 
Oficiální c. k. poštovní úřad byl v Zubří zřízen až od 17. července 1893, 
a to na základě požadavku starosty obce Čeňka Krupy (obec vedl od r. 
1892 do r. 1918). První expedientkou na poště byla Theodora Kristová, 
rozená Wünschkeová, která vedla úřad nepřetržitě až do r. 1915. Po ní 

vedení úřadu převzala její 
dcera Bohdana Kristová, 
která zde působila ještě  
v r. 1924.   Tento poš-
tovní úřad byl od po-
čátku činnosti v domě 
č. 238 u Perniců (po-
staven v r. 1890 - je po-
blíž dnešního městské-

ho úřadu). U tohoto domu byl vybudován přístavek, kterým se vchá-
zelo do dvou místností pošty. Od r. 1896 měla zuberská pošta také te-
legrafní stanici. Od r. 1892, po zahájení provozu na nově vybudo-
vané železniční trati z Krásna nad Bečvou do Rožnova, byly poš-
tovní zásilky do Zubří přijímány přímo z  vlaku na zastávce v Zub-
ří. Po zavedení vlakové pošty č. 444 a 445 KRASNA - ROŽNAU   
z  Krásna do Rožnova a zpět 
využívali občané Zubří k odesí-
lání listovních zásilek také tuto 
vlakovou poštu a to tak, že zá-
silky vkládali přímo do poštov-
ní schránky umístěné na poš-
tovním voze vlakové soupra-
vy. Vlaková pošta mezi Krás-
nem (později Valašským Me-
ziříčím) a Rožnovem p. Radh.  
byla v provozu v období c. a k. 
monarchie, 1. Československé republiky, protektorátu Čechy a Morava 
a Československa až do roku 1958, kdy byla nahrazena poštovním au-
tomobilním kursem Československé pošty č. 911 - ten  jezdil na trati Va-
lašské Meziříčí 1 -  Valašské Meziříčí 3  (Krhová)  -  Zašová  -  Střítež  nad 
Bečvou  -  Vidče  -  Zubří  -  Valašské Meziříčí 1. 

Během sto dvaceti let své činnosti se pošta v Zubří mnohokrát stěho-
vala. V prvém období od svého založení byla umístěna v domě č. 238  
u Perniců, potom pravděpodobně od počátku 20. století v domě č. 73  
u Kristů (poblíž Domu služeb). V  roce 1924 se přestěhovala do domu 
č. 414 na Poštovní ulici, který obec odkoupila za 35 000 Kč pro potřeby 
poštovního úřadu. Přesnou dobu působnosti pošty v období od r. 1893 
do r. 1925 na jednotlivých místech se zatím nepodařilo zjistit, a  tak bu-
dou pro toto upřesnění velmi potřebné informace těch občanů Zubří, 
kteří je mohou mít po svých předcích. V domě č. 414 se vystřídalo ně-
kolik poštmistrů. Nejdéle zde bydleli a jako zaměstnanci pošty půso-
bili manželé Dvořáčkovi (poštmistr p. Dvořáček)  a od r. 1955 rodina 
Kocurkova. Pravděpodobně nejstarší žijící bývalá pracovnice zuberské 
pošty je paní Kocurková - *1920 (na obrázku).  Od r. 1981 do r. 1986 
byla pošta opět u Kristů a od počátku r. 1987 do současné doby je v bu-
dově Domu služeb č. p. 79. 
Po panu Aloisu Kocurkovi pracovali na zuberské poště následující 
poštmistři případně administrátoři (vedoucí pošty):

 Medvecká Anna   Paseková Kateřina
 Lojkásková Ludmila      Krupová Katalina
 Karlík Ladislav  Andrýsková Milada
 Landová Ludmila  Jaroslava Tovaryšová. 

Od 01/2007 po současnost vede poštu opět pí Andrýsková, která na zu-
berskou poštu nastoupila v listopadu 1986. 
K označování zásilek používala pošta v Zubří od založení v  r. 1893 ku-
laté jednokruhové razítko s německým textem ZUBŘI s datem sesta-
veným ze dne, měsíce a roku odeslání. Teprve od  roku 1907 bylo toto 
čistě německé razítko nahrazeno novým razítkem s česko-německým 
textem ZUBŘÍ * ZUBŘI s rozlišovacím písmenem a. Razítko již bylo 
dvoukruhové s můstkem, na kterém byl uváděn den, měsíc, rok a hodi-
na odeslání. Toto razítko bylo používáno až do r. 1920, a při tom neby-
lo ani tzv. znárodněno (nebyl vylomen německý text), jak tomu bylo po 
ustavení Československé republiky v r. 1918 - 1919 na většině ostatních 
poštovních úřadů tehdejší Československé republiky. Od r. 1920 použí-
vala zuberská pošta nové razítko s českým textem ZUBŘÍ * ČSP  s roz-
lišovacím písmenem a. Od r. 1933 přibylo další razítko s textem ZUB-
ŘÍ *** s rozlišovacím písmenem b.
V době druhé světové války – protektorát Čechy a Morava (od 12. květ-
na 1940) byla tato razítka nahrazena novými protektorátními razítky 
s německo - českým textem *ZUBERN * ZUBŘÍ s rozlišovacími pís-
meny a, b. Po osvobození, asi od června roku 1945 do roku 1948, byla 
tato razítka používána jako znárodněná (odstraněn německý text). Od 
r. 1948 již byla používána nová československá razítka s opisem ZUB-
ŘÍ *** s rozlišovacími písmeny a, b, c. Po zavedení poštovních směro-

    dům u Perniců č.p. 238

   Dům služeb č.p. 79

    dům č.p. 414 na Poštovní ulici

      dům u Kristů  č.p. 73

   paní Kocurková
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vacích čísel bylo poště Zubří přiděleno PSČ 756 54, které se od roku 
1975 objevilo i na nových razítkách s rozlišovacími čísly 1, 2, 3, 4 a 5. 
Pošta dosud používá také frankotypový stroj Postalia. Razítkovací stroj 
na poštovní poukázky používala pošta až do září 1997, kdy byl do pro-
vozu uveden moderní počítačový systém APOST, který umožnil zvlád-
nout velké požadavky kladené v poslední době na rozsah poštovních  
služeb. 

Ke stému výročí založení  používala poš-
ta v Zubří od 17. 6. 1993 asi 14 dnů příleži-
tostné ruční razítko  s opisem ZUBŘÍ   100 
LET POŠTY *  1893 - 1993 * se symbolic-
kou poštovní trubkou a datem 17. 6. 1993  
a ke 110. výročí na doporučených nálep-
kách APOST přítisk  „110 let pošty“ - od 
17. do 30. 6. 2003 (uvedeno na obrázcích),  

K letošnímu 120. výročí bude pošta Zubří používat na doporučených 
nálepkách APOST přítisk „120 let pošty“  - od 17. 6. do 30. 6. 2013. 
V omezeném rozsahu budou 
pro sběratele vydány také sou-
kromé příležitostné obálky  
s přítiskem k tomuto výročí.
V prvých létech po založení 
pošty byli na zuberské poště 
1-2 zaměstnanci, kteří zajišťovali bez problémů poštovní provoz. Teh-
dy odesílali, případně doručovali za měsíc jen desítky až stovky zásilek, 
převážně listovních a novinových. 
Zvláště v posledních létech od počátku tohoto století se poštovní pro-
voz značně rozrostl a dnešní čtyři zaměstnanci pošty (všechny ženy) se 
musí činit, aby zajistili poštovní služby pro více jak pětitisícové město, 
kterým se Zubří stalo v r. 2002. Současný poštovní úřad má 3 přepážky, 
které vyřizují mimo listovní, peněžní i balíkové zásilky také ostatní stan-
dardní služby České pošty vč. služeb Poštovní spořitelny, Czech Poin-
tu a další standardní služby související se stavebním spořením, penzij-
ním připojištěním, prodejem zboží, telefonních karet, novin a časopi-
sů. Pro představu o tom, jak se zvýšil objem u poštovní přepravy, uvedu, 
že na zuberské poště bylo v roce 2012 přijato a vyřízeno více jak 26 ti-
síc obyčejných, doporučených a cenných listovních zásilek, přes 1 800 
balíků a EMS v tuzemské i mezinárodní přepravě, přes 26 tis. bankov-
ních operací, vyplaceno skoro 8 tis. důchodů a přijato skoro 19 tis. sá-
zenek Sazky.  Obdobný je i počet doručených poštovních zásilek, kte-
ré do schránek občanů nebo přímo jim, doručily  3 doručovatelky z  ří-
dící pošty 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1, která od r. 2002 převza-
la v rámci reorganizace poštovních služeb s. p. Česká pošta doručování 
poštovních zásilek v celém katastru města Zubří. 
Ke stodvacátému výročí pošty v  Zubří přejeme kolektivu zaměstnan-
ců poštovního úřadu, vedeným paní Andrýskovou, vše nejlepší, hlav-
ně dobré zdraví a trpělivost, aby zvládli velký rozsah poštovních služeb, 
který pro občany a firmy města Zubří zabezpečují. 
Vladimír Vystavěl, Rožnov pod Radhoštěm   

Tato historie pošty v Zubří je uveřejněna také na webové stránce rož-
novského Klubu filatelistů při SVČ s označením http://valachnet.
cz/kf.roznov na stránce POŠTY NA ROŽNOVSKU / ZUBŘÍ, kde 
bude průběžně upřesňována.

Autor článku děkuje všem občanům Zubří a Rožnova p. Radh., kteří 
mu v minulých letech svými informacemi a poštovními dokumenty po-
mohli upřesnit historii pošty v Zubří. 

Obrací se znovu na občany s prosbou o pomoc a spolupráci. Pro další 
doplnění a podrobnější zpracování historie pošty v Zubří potřebuje in-
formace, které by pomohly tuto stodvacetiletou historii upřesnit a do-
plnit. Jedná se o všechny informace o činnosti pošty (např. umístění 
pošty, jména zaměstnanců, kteří na poště pracovali, fotografie apod.), 
dále o poštou prošlé celistvosti s razítky pošty Zubří (dopisy, pohledni-
ce, podací lístky od peněz, balíků, doporučených dopisů, cenných psaní 
apod.). Kdo by výše uvedené informace, případně materiály měl a mohl 
je zapůjčit k okopírování, ať se obrátí na redakci našich novin. Všech-
ny podle Vás nevýznamné informace nám určitě pomohou (jako již  
v posledních letech pomohly) upřesnit a sestavit podrobnou historii 
pošty v Zubří. 

Redakce a autor článku děkují za ochotu a pomoc.

Loutky z přelomu 19. a 20. století 
v Lešné u Valašského Meziříčí

Lešenský zámek nedaleko Valašského Meziříčí je od listopadu 2011 po 
dlouhodobé a rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřen veřejnosti. Návštěv-
níci mohou zhlédnout historické pokoje, které jsou vybaveny původním 
mobiliářem, přírodovědnou expozici a anglický park. 

V lešenském zámku probíhají v průběhu roku také doprovodné výsta-
vy a akce. 1. května 2013 byla otevřena výstava „Úchvatný svět loutek“, 
kde si můžete prohlédnout 18 loutkových divadel, kulisy a 250 až 80 cm 
velkých a bohatě kostýmovaných loutek ze sbírky Marie a Pavla Jirásko-
vých. Na výstavě si návštěvníci mohou i sami divadlo s loutkami zahrát. 
Pokud návštěvníci pořídí videozáznam svého divadelního představení  
a pošlou na mailovou adresu muzea, budou zařazeni do slosování. 
Kouzlo pohádek dýchne i do zámeckých interiérů. Od 27. do 31. květ-
na proběhnou jako dárek ke Dni dětí kostýmované prohlídky v historic-
kých interiérech. A 15. června bude výstava loutek obohacena o před-
stavení loutkového divadla. Daniel Taraba zahraje pohádku Pták Oh-
nivák a liška Ryška. 
Přijďte si prohlédnout zámecké expozice, ale i park obklopující zámek, 
ve kterém právě kvetou rododendrony a azalky.

Lenka Šimurdová

foto: Archiv MRV

Oblastní přebor jihomoravské oblasti 
a ESG Cup III. 2013 v Brně

Již třetí závod ESG Cupu 2013 proběhl 21. dubna 2013 v Brně. Závo-
du se zúčastnila i tři družstva zuberských gymnastek. Výsledky byly pro 
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všechny medailové.
Kategorie 8 -10 let ve složení: Eliška Jurajdová, Denisa Vaculínová, 
Hana Fryšová, Eva Stružková, Anna Pernicová, Eliška Boráková, 
Bára Kachtíková a Terezie Románková si odvážely každá dokonce 
dvě medaile - a to stříbrné. Jednu za 2. místo v ESG Cupu III a druhou 
za 2. místo v oblastním přeboru Jihomoravské soutěžní oblasti v ESG 
pro rok 2013. Z 9 oddílů je předběhl jen domácí oddíl Mantila Brno.
Trenérka Hana Šírová i všechny maminky měly z „ŽABEK“ velkou ra-
dost.
Kategorie 12 – 14 let tentokrát překvapila svým bojovným výkonem 
a umístila se v silné konkurenci na krásném 4. místě v ESG Cupu   
a v oblastním přeboru vybojovala dokonce 2. místo. Stříbrné medaile 
si odvážely: Barbora Cábová, Adéla Lojkásková, Sabina Holišová, 
Sára Bambuchová, Sabina Jurajdová, Pavla Pšenicová, Lenka Fry-
šová a Denisa Mikulenková. Na závod je připravoval jejich choreograf 
Kryštof Havel a maminka Hedvika Lojkásková.
No a konečně naše  juniorky se opět nenechaly překonat a umístily se 
v ESG cupu na 1. místě. Byla to pro ně poslední zkouška před nadchá-
zejícím světovým pohárem, který je čekal o týden později v Barceloně ve 
Španělsku. Zlaté holky Barbora Bergová, Tereza Hrachovcová, Ka-
rolína Davidová, Dominika Chudáčková, Daniela Martinková, Klá-
ra Chlápková a Valentina Havlová s trenérkami Janou a Hanou Šíro-
vými se snaží reprezentovat svůj oddíl, město Zubří, Zlínský kraj i celou 
ČR co nejlépe. Děkují svým příznivcům, sponzorům, rodičům i všem, 
kteří jim fandí. 

(GC)

Foto z oblastního přeboru: zleva družstvo 8 - 10 let, uprostřed  
12 -14 let, vpravo družstvo juniorek

(pokračování z titulní strany)

Historicky největší úspěch zuberské gymnastiky
Účast zuberského družstva juniorek na Světovém 
poháru 2013 ve španělské Barceloně

Po nedělním finále si děvčata mohla opravdu oddychnout, protože re-
prezentaci České republiky a města Zubří určitě zvládla na velkou jed-
ničku. Odměnou pak byla pondělní celodenní prohlídka historické Bar-
celony, která opravdu stála za to. Zážitkem byla návštěva stále ještě ne-
dostavěné katedrály Sagrada Família, parku Guello nebo jízda turistic-
kým autobusem po celé Barceloně, nejen kolem fotbalového stadionu 
FC Barcelona. Messiho holky nepotkaly, ale foto s juniorskými mistry-
němi světa 2013 z ruského oddílu Victoria také není k zahození. 

Na tomto velkém sportovním úspěchu se podílely Barbora Bergo-
vá, Tereza Hrachovcová, Dominika Chudáčková, Daniela Mar-
tinková, Karolína Davidová, Klára Chlápková a Valentina Hav-
lová. Velké poděkování patří trenérkám Janě Šírové a Haně Šíro-
vé, bez jejichž nepostradatelné práce by holky nebyly tak úspěšné. 

Účast družstva juniorek TJ Gumárny Zubří na letošních dvou tak vel-
kých mezinárodních závodech by nebyla možná bez podpory rodičů 
závodnic a sponzorů, záštitu nad družstvem převzala radní Zlínského 
kraje paní Taťána Nersesjan.  

Tým Juniorek podporují: ZLÍNSKÝ KRAJ, MĚS-
TO ZUBŘÍ, firmy – Moulds and Tools Technic, 
Miroslav Posád Montáže, Unipar, Měření a re-
gulace, Buko-s, CS Cabot, Husqvarna, EP Rož-
nov, Stanislav Svák, Janek košile, Kovoobrábě-
ní Marťas, Petr Holiš, Kovo-elekto-hobby Blan-
ka Janošcová, Květiny Lucida, Radka Krupová, 
Mézl a Janíček, Pila Divín, On Semiconductor, 
Reality Kocourek, Brano Sbu Plastics, Unikol, 
s. r. o.

 Za oddíl moderní gymnastiky 
Mgr. Gabriela Cábová

Foto č. 2: I love Barcelona zleva nahoře - Daniela Martinková, 
Barbora Bergová, Dominika Chudáčková, Tereza Hrachovcová, 
Karolína Davidová, Valentina Havlová, Klára Chlápková, dole 
zleva - Jana Šírová, Gabriela Cábová, Hana Šírová

Turnaj ve stolním tenise

V sobotu 20. 4. 2013 dopoledne se v zuberské sokolovně uskutečnil  
1. ročník Turnaje neregistrovaných hráčů ve stolním tenise. Překvapivě 
solidní účast podpořily kvalitní výkony zúčastněných, takže se bylo ur-
čitě na co dívat. V mužské kategorii se utkalo celkem 20 borců, z nichž 
po více jak padesáti zápasech vyšel vítěz. Tím se stal Roman Žídek  
z Bystřice pod Hostýnem, který prošel turnajem bez jediného zaváhání. 
Ve finále zdolal nejlepšího hráče ze Zubří Vojtu Pernického. 

foto: Josef Randus
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V zuberském souboji o třetí místo Michal Smolík zdolal Petra Pernicu.       
V kategorii chlapců se utkalo 12 hráčů + 1 dívka, Hanka Holičková. Po 
zápasech ve skupinách a nadstavbové části se mezi nejlepší čtyři dostali 
tři domácí hráči. Z nich byl nakonec nejlepší Tobiáš Krupa, na druhém 
místě skončil Pavel Mužátko z Horní Bečvy, třetí skončil Lukáš Koleček 
a čtvrtý Dušan Palát, oba ze Zubří.
Po skončení soubojů došlo na vyhlášení výsledků, z něhož si ti nejlep-
ší odnesli ceny, které do turnaje věnovali partneři turnaje Město Zubří, 
LB Silver, Sportovní poháry - PS a Kavárna Tip café, která se zároveň 
postarala o občerstvení všech zúčastněných. 
Všem hráčům děkujeme za účast a velice pěkné výkony, fanouškům dě-
kujeme za podporu. Díky kvalitní účasti a zájmu sportovců je předpo-
klad, že v nastoupené tradici budeme pokračovat, neboť prostory soko-
lovny jsou ideálním místem pro setkání zájemců o stolní tenis a byla by 
škoda ji nevyužít!!

Josef Randus

foto: Josef Randus

Zpráva oddílu kuželek 05/2013

V sezóně 2012/2013 se naše družstvo premiérově účastnilo krajské-
ho přeboru zlínského kraje, kam vloni postoupilo z meziokresního pře-
boru. Již tradičně jsme měli jarní část lepší než tu podzimní. Jako no-
váčkovi tohoto KP se nám nevedlo vůbec špatně a z celkového počtu 
14 účastníků jsme obsadili konečné sedmé místo, což lze považovat za 
úspěch. 13 utkání jsme vyhráli, jednou remizovali a 12 utkání jsme pro-
hráli.
Letos naše družstvo nastupovalo v tomto složení: Jiří Ondřej, Roman 
Janošek, Lubomír Krupa, Jaroslav Jurka, Václav Adámek, Ota Adámek, 
Jiří Slovák, Miroslav Macháček, Jan Krupa, Radek Vetyška, Jiří Křenek, 
Jaroslav Adam, Jaroslav Pavlát, Radek Skalka, Josef Šturma a Radim 
Krůpa.
Zájemci o hru jsou vítáni. Kuželky jsou fyzicky nenáročnou sportovní 
aktivitou. Kuželnu je možno využít také například pro pořádání vánoč-
ního večírku, setkání různých spolků nebo oslavy. Rezervace na tel. čís-
le 731 478 108. 
Kompletní výsledky, průměry jednotlivých hráčů a další statistiky na-
leznete na www.kksz-kuzelky.cz  v sekci KP. Zde je konečná tabulka se-
zóny 2012/2013.

Radim Krůpa
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ZUBERSKÝ FOTBAL VE  VÝSLEDCÍCH

Sobota 20. 4. 2013  mladší přípravka  
FC  ZUBŘÍ  -  FC  DOLNÍ BEČVA    2 : 3
Branky: 2x Lukáš Beňák

Sobota 20. 4. 2013  starší přípravka    
FC  ZUBŘÍ  -  SK  HRACHOVEC         5 : 5
Branky: 3x Jaroslav Poruba,  2x Tomáš Zeman

Neděle 21. 4. 2013  starší žáci             
FC  ZUBŘÍ  -  SK  HRACHOVEC            0 : 10

Neděle 21. 4. 2013  muži                     
FC  ZUBŘÍ  -  TJ  NEDAŠOV                      3 : 1
Branky:  Robert Jurajda, Jan Pavlica, Václav Krupa

Pátek 26. 4. 2013  starší přípravka     
TJ  VAL. MEZIŘÍČÍ “B“  -  FC  ZUBŘÍ    2 : 0

Sobota 27. 4. 2013 starší přípravka    
Sokol  CHORYNĚ  -  FC  ZUBŘÍ               5 : 6
Branky: 4x Jakub Koleček,  2x Tomáš Koleček

Neděle 28. 4. 2013  starší žáci             
Sokol  LOUČKA  -  FC  ZUBŘÍ                2 : 0
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Neděle 28. 4. 2013  muži                     
SK  VIZOVICE  -  FC  ZUBŘÍ                  1 : 2
Branky: Václav Krupa, Robert Jurajda

Pondělí 29. 4. 2013 mladší přípravka  
1.VALAŠSKÝ FC  -  FC  ZUBŘÍ               9 : 0

Středa 1. 5. 2013     starší žáci             
FC  ZUBŘÍ  -  Sokol  PODLESÍ               1 : 2
Branka: Tomáš Šustáček

Středa 1. 5. 2013     muži                     
FC  ZUBŘÍ  -  TJ  JUŘINKA                    1 : 0
Branka: Martin Pavlíček

Sobota 4. 5. 2013   mladší přípravka  
TJ VIGANTICE  -  FC  ZUBŘÍ                 8 : 4
Branky: 2x Josef Mach, Petr Bumbala, Tomáš Zeman

Neděle 5. 5. 2013    muži                    
FC  ZUBŘÍ  -  FC  DOLNÍ  BEČVA           2 : 4
Branky: Petr Jasoněk, Jiří Raždík

M. Bartoň

Město Zubří pořádá

1. ročník turnaje v tenise
O pohár starosty města Zubří 

Datum turnaje: 15. 6. 2013
Místo konání: Antukové kurty v polyfunkčním centru

Kategorie: OPEN – neregistrovaní hráči 
(muži, ženy). Počet účastníků je omezen!

Prezentace: 8.15 – 8.40 hod v místě konání turnaje
Zahájení turnaje v 9.00 hod

Hrací systém: Hraje se na jeden set, ve 4 skupinách, 
postup dvou nejlepších ze skupin, poté vyřazovací systém

Startovné: 100 Kč. Ceny a občerstvení zajištěny!!
Přihlášení: Josef Randus, mobil : 725 900 767,

email: josef.randus@mesto-zubri.cz
Každý účastník se zúčastní akce na vlastní nebezpečí!

Přijďte podpořit své favority!
Na Vaši účast se těší pořadatelé!

Partneři turnaje: Město Zubří, Kavárna Tip café, 
LB Silver, Sportovní poháry - PS

(placená inzerce)

SEZNAM AKCÍ NA SPORTOVIŠTÍCH 
MĚSTA ZUBŘÍ v měsíci červnu

Sportovní hala - házená
Neděle 2. 6.
08.00  HC Zubří B – KH Zbrojovka Vsetín  (starší žáci)

Fotbalové hřiště
Sobota 1. 6.
10.00   FC Zubří – 1. Valašský FC   (mladší přípravka)
11.30   FC Zubří – TJ Sokol Choryně   (starší přípravka)
Neděle 2. 6.
13.30   FC Zubří – Sokol Loučka (starší žáci)
Středa 5. 6.
18.00   FC Zubří – FC Elseremo Brumov B (muži)
Sobota 8. 6.
10.00   FC Zubří – TJ Vigantice (mladší přípravka)
Neděle 9. 6.
13.30   FC Zubří – TJ Vigantice (starší žáci)
16.30   FC Zubří – TJ Valašské Meziříčí B (muži)
Neděle 23. 6.
16.30   FC Zubří – TJ Štítná nad Vláří (muži)

Polyfunkční centrum
Sobota 15. 6.
09.00  1. ročník turnaje v tenise O pohár starosty města Zubří
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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 ČERVEN

Středa 29. 5. 2013 v 17.30 hodin v Klubu Zubří
6. BENEFICE  PRO STONOŽKU
Repríza.

Pátek 31. 5. 2013 v 19.30 hodin ve Val. Bystřici, 
Společenský dům U Pernických
VÍC NEŽ OSUD
Divadelní SPONA Zubří.

Úterý 4. 6. 2013 v 9.30 hodin v Kině Zubří
ŠVEC A ČERT
Pásmo pohádek pro naše nejmenší.
Vstupné 12 Kč.

Středa 5. 6. 2013 v 17.30 hodin v Kině Zubří
KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ

Tvůrci Doby ledové a Ria odhalí neobyčejný skrytý svět, který jste si ani 
nedokázali představit, v nové dobrodružné 3D komedii. Království les-
ních strážců je příběhem věčného boje dobra, které chrání přírodu, a si-
lami zla, které chtějí přírodu zničit. Když se jednoho dne malá teenager-
ka náhle probudí v podivném tajuplném světě, musí se spolu s partič-
kou zelených zábavných postaviček pokusit zachránit jejich tajný svět... 
vlastně i náš svět.
Režie: Chris Wedge. Délka filmu je 102 minut. Vstupné 60 Kč.

Neděle 9. 6. 2013 od 14.00 hodin 
Polyfunkční centrum sportovních a volnočasových aktivit
DEN DĚTÍ V ZUBŘÍ aneb hledání ztraceného sportovního ducha

Když se spojí spousta malých sportovních dušiček, objeví se velký 
SPORTOVNÍ DUCH.  Na programu VELKÝ ZUBERSKÝ ČTYŘBOJ 
o hodnotné ceny a aktivity na průběžných stanovištích. Dále vystoupení 
známého dětského ilustrátora Adolfa Dudka, sportovní exhibice a vzác-
ní hosté ze světa sportu.

Čtvrtek 13. 6. 2013 v 18.00 hodin v Klubu Zubří
A3V – SLAVNOSTNÍ PROMOCE
Ke slavnostní promoci zahraje dechová hudba Zubřanka.

Čtvrtek 20. 6. 2013 v 16.00 hodin v Muzeu Na Petrohradě
Vernisáž výstavy HRAJEME SI V ZUBŘÍ
Bavte se, hrajte si a přitom poznávejte Zubří a bohatství, které ukrý-
vá! Výstava přinese zábavu pro celou rodinu… Více informací hledejte 
v druhé polovině června na plakátech, www.mesto-zubri.cz a faceboo-
kové stránce: Klub Zubří.

Pátek 21. 6. 2013 od 18.00 hodin v Klubu Zubří
LETNÍ KOKTEJL
závěrečný klavírní koncert žáků Ireny Benové
Kromě písniček, skladeb a absolventských vystoupení žáků I. Benové 
se můžete těšit na Bumbrlíky nebo Růžového pantera.

Neděle 23. 6. 2013 v 16.00 hodin v kostele sv. Kateřiny
POŠLI MĚ, PŮJDU JÁ
Koncert souboru Historia Viva pod vedením Václava Krpelíka a Malé 
scholy pod vedením Marie Křenkové.

PLÁN  TURISTICKÝCH  AKCÍ -  červen 2013
i  pro  příznivce  turistiky

So  1. června      AUTOTURISTIKA:  Vítkovické železárny, muzeum 
a  doly  LANDEK  Ostrava. Odjezd z  parkoviště  u  TESCA  v  8.00 hod.

Pá 7. června      SMAŽENICE        
Staré  Zubří  -  Solisko,  chata  lyžařů  v  15.00 hod.
Občerstvení  zajištěno,  při  příchodu  se  bude  vybírat  30 Kč.

Pá 14. června     AUTOTURISTIKA:  Zubří  -  Raškovice,  
hotel Ondáš  -  autobus ČSAD  -  Lysá hora 
Odjezd z parkoviště u TESCA v 7.00 hod.

Čt 20. června    Jednodenní   zájezd  s  S. P. C. CH.  do  Moravského 
Krasu  -  Macocha,  zámek v  Rájci  n/Svit. -  obec  Křtiny  -  Mariánský 
chrám. Odjezd  z  autobusových  zastávek  v  5.30 hod.

So 22. června      Zubří  -  Rožnov p/R  -  Bílá  -  Javořina  -  Kozí hřbety  
-  Mezivodí, 14 km        Vlak:    Zubří nádr.       7. 29  -   Rožnov p/R.
 Aut.:     Rožnov p/R      8.15   -   Bílá.

So 29. června    AUTOTURISTIKA:  Zubří  -  Velké  Karlovice  
-  Miloňová,  rozhledna  -  Razula
12 km        Odjezd  z  parkoviště  u  TESCA  v  8.00 hod.
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