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Úspěšná sezóna HC Zubří
Letošní sezóna se našemu házenkářskému klubu opravdu poved-
la. A to nejenom ziskem mistrovského titulu v kategorii mužů, 
ale i v mládežnických kategoriích, což je určitě dobrá zpráva 
do budoucna. Starší žáci, kteří se celou sezónu prezentovali vel-
mi dobrými výsledky, postoupili do finále žákovské ligy, které 
se konalo v Lovosicích a ve kterém s bilancí tři vítězství, jedna 

remíza a jedna prohra obsadili 
krásné druhé místo a stali se 
celorepublikovými vicemist-
ry. Turnaj se hrál za účasti šes-
ti družstev systémem každý 
s každým. Utkání byla velmi 
vyrovnaná a titul nakonec 
získala Plzeň, kterou jsme 
však jako jediný tým dokázali 
porazit. V kategorii mladší-
ho dorostu náš tým v silné 
konkurenci obsadil nakonec 
šesté místo a nenaplnil tak 
předsezónní očekávání. Starší 
dorostenci naopak vybojovali 
po dramatickém konci soutěže 
bronzové medaile, přičemž 

velkou část sezóny bojovali o zlato. Bronzové medaile jim slav-
nostně předal starosta pan Jiří Randus v poločase posledního 
kola extraligy mužů. Největším úspěchem se stal zisk extraligo-
vého titulu v kategorii mužů, kteří titul vybojovali po dlouhých 
16 letech a opět se zapsali do historie zuberské házené. O titulu 
se rozhodlo už v sobotu 26. 5. bez naší účasti, když Dukla Praha 
doma nedokázala porazit Lovosice a i přes naši případnou pro-
hru doma s Jičínem by nás bodově nemohla dotáhnout. Poslední 
utkání navštívilo rekordních 1500 diváků, které naši hráči ne-
chtěli zklamat. Po přesvědčivém výkonu jsme zvítězili o devět 
branek 30 : 21 a mohli se radovat z mistrovského titulu. Oslavy 
byly bouřlivé, slavilo se do časných ranních hodin a nejenom 
v neděli. Celou sezónu pak oficiálně ukončila Handball párty, ko-
naná v hale o týden později (1. 6. 2012). Celý večer s programem 
se povedl. Tímto bych chtěl poděkovat Michalu Balhárkovi, 
hlavnímu organizátorovi celé akce.  Házenkářem roku se po vy-
hlášení anket stal Martin Stržínek, objevem roku mladý junior 
Michal Kasal a sympaťákem roku Svaťa Pernica. Zároveň bych 

chtěl poděkovat všem fanouškům, partnerům, rodičům a městu 
Zubří za celoroční podporu a pevně věřím, že zuberská házená 
bude i příští sezónu hrát o nejvyšší příčky ve všech kategoriích.  

Kategorie: 
Starší žáci – 2. místo ČR
Mladší dorost – 6. místo ČR
Starší dorost – 3. místo ČR
Muži – 1. místo ČR

Jakub Šimurda

Foto Alex Wipf

Foto Alex Wipf

Poděkování HC Zubří
Dne 11. 6. 2012 se 
sešli hráči, realizační 
tým a vedení HC Zubří 
s představiteli města 
v Hale Zubří a při této 
příležitosti byl z rukou 
starosty města J. Ran-
duse předán představi-
teli HC Zubří L. Děd-
kovi symbolický šek 
na 300 000 Kč. Tento 
šek představuje mimořádnou dotaci od města, která byla po-
skytnuta HC Zubří za vynikající reprezentaci města.
Město Zubří děkuje HC Zubří za příkladnou reprezentaci.



Společenská kronika občanů v Zubří

MěÚ Zubří informuje

Narození
Petr Omelka
Štěpán Hrstka
Vojtěch Pernica

Jubilanti
Josef Adámek   75 let
Jindřich Malina   75 let
Marie Ondřejová   75 let
Vincenc Opálka   75 let
Anna Pavelková   75 let
Božena Pšenicová  75 let
Miluše Hoferová    80 let
Cecilie Nová    80 let
Ludmila Pernicová  80 let
Jan Pšenica    80 let
Julie Fabianová   85 let
Zuzana Pavlátová  85 let
Celestina Dorotíková  92 let

Úmrtí
Věra Zdařilová

Roky utíkají, 
ale vzpomínky stále zůstávají.

Dne 6. 6. 2012 vzpomeneme 9. výročí úmrtí 
našeho milovaného manžela, tatínka, dědeč-
ka a pradědečka, pana 

Miloslava Kubína. 
S láskou stále vzpomínají manželka Vlasta, 
synové Mirek, Vlastík, Roman s rodinami
a dcery Zdenka, Eva s rodinami.

Život se nezastaví, jde stále dál,
osud již nevrátí, co jednou vzal.
Však vzpomínky na Tebe zůstanou v nás.

Dne 18. června 2012 uplynulo 15 let, kdy 
nás navždy opustil pan 

Josef Ondřej.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte společně 
s manželkou Zdenkou, synem Petrem 
a dcerou Pavlou s rodinou.

Prázdné je místo,
kde jsi sedával a zněl Tvůj hlas,
ale vzpomínky na Tebe
zůstanou navždy v nás.

Dne 22. června 2012 by se dožil 70. naroze-
nin pan 

Ladislav Hrachovec
ze Zubří. Vzpomíná manželka a synové 
s rodinami.

Zlatou svatbu
oslavili manželé

Josef a Jindřiška Majerovi
a

manželé
Joachym a Anna Mičkovi

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

Blahopřání
Dne 20. června 2012 oslaví své 82. narozeniny paní 

Vlasta Kubínová. 
K této příležitosti jí chceme poděkovat za lás-
ku, obětavost a dobrotu, kterou stále rozdává 
kolem sebe.
Do dalších let Ti přejeme hodně štěstí, zdraví, 
Božího požehnání a radost z vnoučat a prav-
noučat. Ze srdce přejí synové Mirek, Vlastík, 
Roman s rodinami a dcery Zdenka, Eva 
s rodinami.

Z usnesení 39. schůze Rady města 
Zubří konané dne 14. 5. 2012
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na nákup stroje Rider 
Husqvarna PF 21 AWD 4x4 s firmou Antonín Šupler, Zubří.

 RM uděluje plnou moc k výkonu inženýrské činnosti ve všech 
věcech souvisejících se zpracováním projektové dokumenta-
ce a všech dalších k tomu potřebných vyjádření a rozhodnutí 
na stavbu „Rekonstrukce areálu zdraví v Zubří – změna stavby 
před dokončením“, v souladu se smlouvou o dílo na zpracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce areálu zdraví v Zubří – 
změna stavby před dokončením“ ze dne 17. 4. 2012 (RM 36/482 
ze dne 2. 4. 2012), firmě „projekce LOCHMAN, s. r. o.“, Hole-
šov, zastoupená Ing. Vladimírem Lochmanem.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování digitálního 
povodňového plánu v rámci projektu „Protipovodňová opatření 
pro město Zubří“ s ENVIPARTNER, s. r. o., Brno, za podmínek 
dle důvodové zprávy.

Vzpomínáme RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách a právu provést 
stavbu na pozemcích parc. č.: 5400/1 a 998/2, k. úz. Zubří, s vlast-
níkem pozemků: pan Jaromír Koláček, Zubří, v souvislosti s pro-
váděním stavby „Oprava kanalizace Sídliště 6. května Zubří“.

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách a právu provést 
stavbu na pozemku parc. č. 832, k. úz. Zubří, se spoluvlastníky 
pozemků: paní Jaroslava Šimurdová, Zubří, a Eva Nouzovská, 
Německo, v souvislosti s prováděním stavby „Oprava a přemís-
tění veřejného osvětlení místní komunikace U Trati a části místní 
komunikace Hlavní a Hamerská“.

RM schvaluje uzavření Dohody o spolupráci a Obchodní smlou-
vy se společností MEDIA MARKETING SEVICES, a. s., Praha, 
na odvysílání reklamní kampaně na rozhlasové stanici Hitrádio 
Orion Morava pro akci „Koncert Lenky Dusilové & Baromanti-
ka“, který se uskuteční 23. 5. 2012 v Klubu Zubří.

RM souhlasí se změnou doby užívání pozemků ve vlastnic-
tví města Zubří v areálu Březovec občanským sdružením OFF 
ROAD Klub Zubří, přesunutím termínu dle smluvních provoz-
ních podmínek jednorázově ze soboty 2. 6. 2012 na pátek 1. 6. 
2012.

RM bere na vědomí uplynutí funkčního období členů správní 
rady Hala Zubří o. p. s.: pana Jiřího Randuse ke dni 17. 06. 2012, 
pana Josefa Zbranka a pana Josefa Sváka ke dni 21. 05. 2012, 
a jmenuje v souladu se Zakládací smlouvou Hala Zubří o. p. s. 
členy správní rady: pana Jiřího Randuse, Zubří, pro funkční ob-
dobí do 16. 06. 2015, pana Josefa Zbranka, Zubří, a pana Josefa 
Sváka, Zubří, pro funkční období do 20. 05. 2015. 

RM schvaluje program a rozpočet kulturní akce „Metlářský jar-
mark 2012“ dle podmínek uvedených v důvodové zprávě, schva-
luje stanovení paušální částky na úhradu provozních nákladů - 
elektrické energie - ve výši 300 Kč/stánek.

Z usnesení 40. schůze Rady města 
Zubří konané dne 28. 5. 2012
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí (muzej-
ní předměty pro expozici v rámci „Dny moravské kultury“) s obcí 
Palárikovo.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o vytvoření a ve-
řejném provozování uměleckého výkonu s Uměleckou agenturou 
GLOBART, s. r. o., Brno, kterým se mění termín programu: Petr 
Malásek a František Kop Quartet na den 05. 10. 2012.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, 
Hlavní 824, Zubří, s paní Šárkou Ulrychovou, Zubří, kterým se pro-
dlužuje doba nájmu na dobu určitou od 01. 07. 2012 do 30. 06. 2015.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, 
Hlavní 824, Zubří, s paní Annou Špůrkovou, Zubří, kterým se pro-
dlužuje doba nájmu na dobu určitou od 01. 07. 2012 do 30. 06. 2015. 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 8, 
Hlavní 824, Zubří, s panem Michalem Tovaryšem, Zubří,  kterým 
se prodlužuje doba nájmu na dobu určitou od 01. 07. 2012 do 30. 
06. 2015. 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o nájmu bytu č. 
12, Hlavní 824, Zubří, s paní Renátou Petřekovou, Zubří, kterým se 
prodlužuje doba nájmu na dobu určitou od 01. 07. 2012 do 30. 06. 
2015. 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 13, 
Hlavní 824, Zubří, s paní Danou Mikešovou, Zubří, kterým se pro-
dlužuje doba nájmu na dobu určitou od 01. 07. 2012 do 30. 06. 2015. 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 15, 
Hlavní 824, Zubří, s panem Zdeňkem Beránkem, Zubří, kterým se 
prodlužuje doba nájmu na dobu určitou od 01. 07. 2012 do 30. 06. 
2015. 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu bytu č. 16, 
Hlavní 824, Zubří, s panem Miroslavem Šírou, Zubří, kterým se pro-
dlužuje doba nájmu na dobu určitou od 01. 07. 2012 do 30. 06. 2015. 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 17, 
Hlavní 824, Zubří, s paní Marií Ulrychovou, Zubří, kterým se pro-
dlužuje doba nájmu na dobu určitou od 01. 07. 2012 do 30. 06. 2015. 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 18, 
Hlavní 824, Zubří, s panem Stanislavem Galčanem, Zubří, kterým 
se prodlužuje doba nájmu na dobu určitou od 01. 07. 2012 do 30. 
06. 2015. 

RM schvaluje ukončení nájmu části pozemku p. č. 93, ostatní plo-
cha, o výměře 9 m2, k. úz. Zubří, s paní Hanou Mochňackou, Hodo-
nín, dohodou ke dni 30. 06. 2012. 

RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje uzavření 
kupní smlouvy na prodej cca 25 m3 dřevní hmoty z těžby Pú + 40 
(SLOUPY) s  firmou Jihočeské dřevařské závody Soběslav, a. s.

RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje uzavření 
kupní smlouvy na prodej cca 130 m3 dřevní hmoty z těžby Pú - 40 
s firmou Ing. Petr Čelustka, PŘEROV.

RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje uzavření 
kupní smlouvy na prodej cca 205 m3 dřevní hmoty z těžby Pú + 40 
s firmou Ing. Petr Čelustka, PŘEROV.

RM schvaluje ukončení nájmu části nebytových prostor v objektu 
Domu služeb Hlavní 79, Zubří, o výměře 38,74 m2, s panem Alešem 
Mikulenkou, Zubří, dohodou ke dni 30. 06. 2012.

RM vyhlašuje záměr na pronájem části nebytových prostor v objek-
tu Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, o výměře 38,74 m2. 

RM schvaluje Smlouvu o postoupení pohledávky s PROFI-CZ, spol. 
s r. o., Plzeň, jejímž předmětem je pohledávka za dlužníka pana 
Vlastimila Trefílka, Zubří.

RM schvaluje Smlouvu o postoupení pohledávky s PROFI-CZ, spol. 
s r. o., Plzeň, jejímž předmětem je pohledávka za dlužníka paní Evu 
Dankovou, posledně bytem Zubří.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení 
projektové dokumentace na akci „Chodník na ulici Horní - Zubří“ 
s Ing. Roman Ulrich, Frenštát pod Radhoštěm, týkajícího se změny 
termínu plnění.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení 
projektové dokumentace na akci „Chodník na ulici ThDr. Metoděje 
Mičoly - Zubří“ s Ing. Roman Ulrich, Frenštát pod Radhoštěm, tý-
kajícího se změny termínu plnění.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Pra-
meniště pod Obecníkem“ s TM Stav, spol. s r. o., Vsetín, týkajícího 
se změny termínu dokončení díla.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení 
díla „Energetické úspory pro ZŠ-kuchyně a fotbalové šatny Zubří - 
17. výzva“  s QUANTUM, a. s., Vyškov, týkající se změny termínu 
plnění, a pověřuje starostu města jeho podpisem.

RM bere na vědomí žádost pana Pavla Czinegeho, Zubří, o uvolnění 
z funkce člena Redakční rady Zuberských novin a akceptuje ukon-
čení jeho členství v Redakční radě Zuberských novin ke dni 31. 05. 
2012.
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Zprávy ze školky

Výpis z Usnesení 10. zasedání 
Zastupitelstva města Zubří konaného 
dne 06. 06. 2012
ZM po projednání bere na vědomí předloženou důvodovou zprá-
vu týkající se založení akciové společnosti Valašská vodohospo-
dářská, a. s.

ZM po projednání rozhodlo o založení akciové společnosti Va-
lašská vodohospodářská, a. s. bez veřejné nabídky akcií s tím, 
že obec jako zakladatel při založení upíše počet akcií uvedený 
v zakladatelské smlouvě, a to nepeněžitým vkladem za emisní 
kurs jedné upisované akcie 246 Kč, přičemž nepeněžitým vkla-
dem budou akcie společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, 
a. s., oceněné na 246 Kč za jeden kus akcie znalcem jmenova-
ným usnesením Krajského soudu v Ostravě dle posudku, který je 
přílohou důvodové zprávy.

ZM po projednání schvaluje zakladatelskou smlouvu a stanovy 
akciové společnosti Valašská vodohospodářská, a. s., v předlo-
ženém znění včetně navrhovaných zástupců do orgánů akciové 
společnosti dle přílohy 1, přičemž založení společnosti, nepeně-
žitý vklad obce, zakladatelskou smlouvu, stanovy a navrhované 
zástupce schvaluje i pro případ, že by společnost byla zakládána 
pouze některými zakladateli uvedenými v zakladatelské smlou-
vě, a to za podmínky, že společnost bude založena alespoň za-
kladateli, kteří upíšou v zakladatelské listině uvedené nepeněžité 
vklady - akcie společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. 
– alespoň ve výši 200.000.000 Kč s tím, že zbývající část akcií 
při nezměněném základním kapitálu bude upsána dobrovolným 
svazkem obcí „Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko“ a splace-
na vkladem peněžitým.

ZM po projednání souhlasí s nepeněžitým vkladem do společ-
nosti Valašská vodohospodářská, a.s., jak je popsán v zaklada-
telské smlouvě.

ZM zmocňuje starostu pana Jiřího Randuse k provedení všech 
úkonů k založení společnosti Valašská vodohospodářská, a. s., 
zejména k podpisu příslušných notářských zápisů a souvisejí-
cích listin, a dále i ke všem úkonům ke splacení vkladu, přičemž 
starosta je oprávněn zmocnit případně další osobu ve stejném 
rozsahu.

ZM schvaluje nabytí vodovodního řadu v lokalitě Pod Lipůvkou 
do majetku města Zubří od manželů Jiřího a Marie Kozlových, 
Zubří, a to za úplatu ve výši 82.254 Kč.

ZM schvaluje „Zásady spolufinancování stavebních obvodů – 
dopravní a technická infrastruktura (příspěvek na inženýrské 
sítě)“ dle předloženého návrhu.

ZM vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města Zubří 
za rok 2011 a schvaluje závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Zubří za rok 2011 bez výhrad.

ZM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku města Zubří 
za rok 2011 dle návrhu uvedeného v závěrečném účtu. 

ZM schvaluje rozpočtové opatření  ZM RO č. 1/2012, kterým se 
provádí změna rozpočtu dle důvodové zprávy.

ZM vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p. č. 1756, ostatní 
plocha, o výměře 37 m2, k. úz. Zubří (Bořkova).

ZM vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p. č. 1763, ostatní 
plocha, o výměře 30 m2, k. úz. Zubří (Bořkova).

pisky k fotografiím vepište jinou barvou do textu příspěv-
ku vedle názvu souboru fotografie. (Např. IMG154258.jpg 
– Zuberští házenkáři slaví titul, autor fotografie: XY)

6)  Grafické přílohy (např. pozvánky na akce apod.) zasí-
lejte nejlépe ve formátech jpg. nebo pdf. Pakliže nemáte  
zkušennosti s grafickou přípravou ve specializovaných 
programech, nepokoušejte se o přípravu pozvánek ve wor-
du apod. V takovém případě prosím zašlete text, obrázky 
a požádejte nás o grafické zpracování pozvánky, případně 
se přijďte domluvit osobně do kanceláře klubu. 

Příspěvky psané rukou nebo na stroji
Příspěvky psané rukou nebo na stroji doručte nejlépe do kan-
celáře odboru kultury, která je umístěna v budově Klubu Zub-
ří. V případě, že je pro Vás dostupnější Městský úřad, můžete 
tak učinit také na podatelně MěÚ Zubří. 

Předem moc děkujeme za respektování těchto pravidel.
Současně bychom se rádi omluvili za chyby a případné neo-
tištění některých příspěvků v minulých číslech Zuberských 
novin. Uděláme maximum, aby se v budoucnu takové chyby 
neopakovaly.

Red.

MOTÝLKOVÝM 
PANÍM UČITELKÁM
Za horama, za dolama, v jednom malém údolí 
stojí školka nejkrásnější, “Na sídlišti” jí říkají.
Je tam třída Motýlků, do které jsme chodili,
v ní dvě paní učitelky, které nás tam učily.
Proto, paní učitelky, Ilonko a Haničko,
posečkejte prosím maličko,
máme pro Vás ještě nějaké to slovíčko.
Děkujeme za to, co jste pro nás dělaly,
do školy nás připravily, zpívaly a malovaly,
tvořily i sportovaly, plavaly a lyžovaly,
pro maminky besídky s námi připravovaly.
Dík patří i do kuchyně našim paním kuchařkám
za svačiny, za obědy, co jste připravovaly nám.
Děkujem i paní Věrce a Mirce,
bez nich by to nešlo tak lehce.
Zazvonil zvonec a školky je konec!
Máme Vás všechny moc rádi! 

Vaši Motýlci
Jožinek, Kája, Táňa, Matyášek, Matýsek

ZM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o převodu ne-
movitostí, o zřízení věcného břemene k nemovitosti a o sjednání 
věcného práva předkupního k nemovitosti ze dne 22. 12. 2003 
a dohody o vzdání se předkupního práva jako věcného práva 
s firmou KMO Zubří, s. r. o., za podmínek dle důvodové zprávy.

ZM vyhlašuje záměr na prodej pozemku p. č. 2307/2, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 1 m2 a části pozemku p. č. 2307/1, 
ostatní plocha, o výměře 6 m2, k. úz. Zubří (Pod Javorníkem).

ZM schvaluje Smlouvu o postoupení pohledávky s  PROFI-CZ, 
spol. s r. o., Plzeň, jejímž předmětem je pohledávka za dlužní-
kem paní Marií Trefílkovou, Valašské Meziříčí, část Krhová.

ZM schvaluje Smlouvu o postoupení pohledávky s  PROFI-CZ, 
spol. s r. o., Plzeň, jejímž předmětem je pohledávka za dlužní-
kem paní Ivetou Juříkovou, Zubří.

ZM schvaluje úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organi-
zace Základní škola Zubří, okres Vsetín.

Úplné znění usnesení je zveřejněno na webových stránkách 
města:

www.mesto-zubri.cz/cs/ke-stazeni/usneseni-zastupitelstva

V příštím čísle Zuberských novin přineseme více infor-
mací k založení akciové společnosti Valašská vodohospo-
dářská, a. s. 

Zasílání příspěvků
do Zuberských novin
V rámci zefektivnění redakční práce při přípravě Zuberských 
novin a ve snaze zamezit chybám předkládáme pár důležitých 
informací, které se týkají zasílání příspěvků do novin.
Uzávěrka pro zasílání příspěvků je v současné době vždy 
ke 12. dni každého měsíce. 12. den prosím berte jako posled-
ní možnou příležitost k zaslání příspěvku. Příspěvky zaslané 
po tomto datu bez předchozí dohody budou publikovány až 
v následujícím čísle novin. Příspěvky vždy opatřete jménem 
autora příspěvku.

Zasílání příspěvků v elektronické podobě
1)  Byla zřízena nová adresa pro zasílání příspěvků do novin: 

noviny@mesto-zubri.cz. Tímto bychom Vás rádi poprosi-
li, abyste své příspěvky zasílali výhradně na tuto adresu.  

4)  Nevkládejte fotografie a obrázky přímo do dokumentu, ale 
zašlete je jako samostatnou přílohu. 

5)  Dbejte prosím na to, aby přiložené fotografie nebyly rozma-
zané a byly zaslány v tiskové kvalitě. V průvodním mailu 
pak je nutné napsat jméno autora fotografií. Případné po-

Tentokrát představujeme...

Muzejní radu s předsedkyní 
Mgr. Marií Krupovou
V tomto čísle ZN jsem se vydala pro informace za paní 
Mgr. Marií Krupovou, protože to je ten správný člověk, který 
nás může fundovaně informovat o práci muzejní rady, jíž je 
předsedkyní.

Jak dlouho pracuje muzejní rada?
Na začátku devadesátých let vznikla kulturní komise. Od té se 
po výstavě zuberské výšivky v Praze oddělila část, která začala 
pracovat jako muzejní rada. Její vznik souvisel s využitím pro-
stor na Petrohradě. V rozmezí let 1995 – 2005 tam bylo potom 
uskutečněno 45 výstav. 

Co je jejím hlavním úkolem, cílem?
Hlavní úkoly MR jsou v současné době dva. Pokračovat v or-
ganizování výstav a sbírková činnost. Ta se zaměřuje na sbír-
kové předměty týkající se historie Zubří. Pro tyto účely máme 
k dispozici velmi pěkné prostory depozitáře v budově mateřské 
školky na sídlišti. Momentálně máme sbírku zuberské výšivky, 
mineralogie a paleontologie, archeologické nálezy z Hradiska, 
valašské kroje a jejich součásti, předměty denní potřeby, které 
se používaly ve valašských domácnostech, a exponáty připomí-
nající obě světové války.

Co byste do budoucna chtěli zlepšit nebo nového vytvořit?
V těchto činnostech chceme pokračovat i v budoucnosti. Samo-
zřejmě je pořád co zlepšovat. Chtěli bychom dostat akce MR 
více mezi veřejnost. Je nám líto, že vernisáže i výstavy samotné 
jsou navštěvovány více lidmi z okolí než Zubřany.  A návštěv-
nost dnů otevřených dveří v depozitáři byla také velmi malá. 
Snažíme se oslovit děti a z vlastní zkušenosti vím, že ty jsou 
po každé návštěvě velmi překvapeny tím, co v depozitáři máme, 
a moc se jim to líbí. I když se zaměřujeme na historii, chce-
me zuberské veřejnosti představovat také mladé, velmi šikovné 
lidi, kteří vystavují i za hranicemi naší republiky a v Zubří by se 
o nich nevědělo. Krista Španihelová, Katka Holišová, Pepík Di-
vín. Myslím si, že jejich výstavy byly pro návštěvníky velkým 
překvapením. 

Kolik členů v MR pracuje a chtěla byste někomu poděkovat 
v rámci činnosti muzejní rady?
MR má v současnosti 9 členů. Kromě mě v ní pracují ještě V. 
Machová, Z. Hrachovcová, J. Ondřej, M. Herlíková, M. Pyrcha-
lová, E. Bartošíková, P. Číp a P. Czinege. Na tomto místě musím 
ale zmínit jednoho člověka, který už sice není členem MR, ale 
bez něhož si nedovedeme její práci představit. Je to pan Jan Ko-
láček. Dlouhou dobu stál v čele MR, dneska je pořád tím, kdo 
má plnou hlavu nápadů a pomáhá při realizaci výstav. Své zna-
losti o historii Zubří využívá, když provází zájemce o návštěvu 
depozitáře. Chtěla bych mu jménem všech členů MR poděkovat 
za odvedenou práci a popřát hodně zdraví. 

Mnoho nových příznivců a spoustu zajímavých výstav Vám 
do budoucna přeji i já a za rozhovor děkuji 

E. Divínová

Foto Archiv muzea Zubří
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Zprávy ze školy
ní táborák a opékání špekáčků. Děkujeme instruktorkám Páje 
a Páje za pestrou náplň každého dne, kuchařkám za báječná jídla 
a hlavně našim paním učitelkám Ilonce, Katce a Irence za to, že 
celý pobyt vymyslely, zorganizovaly a po celou dobu se o nás 
staraly tak, že se nám domů ani nechtělo. Přivezli jsme si pěkné 
diplomy, medaile, ale hlavně spoustu nádherných zážitků. Přáli 
bychom i našim kamarádům, aby v příštím roce mohli takovou 
školku v přírodě zažít - stojí to za to!

 
Děti z Motýlků, Šípečků a Sluníček

Týden splněných přání
připravily p. učitelky a zaměstnanci MŠ Duha pro děti. 1. červ-
na jsme oslavili svátek dětí slavnostním přípitkem a výborným 
zmrzlinovým pohárem. Děti z obou tříd si spolu zasoutěžily 
v závodivých hrách. Veliký boj Broučků a Světlušek skončil re-
mízou. A další soutěže byly pro ně připraveny ve třídách – chůze 
se lžičkou a míčkem, špagetová a židličková hra, namotávaná 
s bonbóny a jiné. Všechny  byly za svůj výkon odměněny slad-
kou odměnou. Dětského dne, který se konal 2. června u Klubu 
Zubří, se také zúčastnilo mnoho dětí. Soutěžily v pohybových 
dovednostech, malování a ve zpěvu. K tomu dětem hrála a zpí-
vala skupina Pavla Nováka. 

Výlet do ZOO Lešná 7. června byl pro děti dalším pěkným zážit-
kem. Moc se jim líbila cizokrajná zvířata, jízda vláčkem, cvičení 
na průlezkách i malý dárek od paní ředitelky. 
Posledním překvapením byla návštěva policistů v MŠ. Děti měly 
možnost zblízka vidět jejich uniformu, odznak, zbraň i pouta. 
Vyzkoušely si policejní čepici a neprůstřelnou vestu. Pozorně 
poslouchaly a odpovídaly na všechny otázky. Tím největším 
lákadlem byla však pro děti prohlídka policejního auta s blikají-
cím majákem. Za krásné dopoledne moc děkujeme.
Děti čeká do konce školního roku mnoho dalších zajímavých 
a pěkných akcí. Doufáme, že budou stejně úspěšné.

Za kolektiv MŠ Duha 
Dana Vaňková

Další házenkářské zlato
Ve stínu zisku mistrovského titulu a zlatých medailí družstva mužů 
zůstal opomenut další triumf naší zuberské házené. Zasvěcení čte-
náři asi tuší, že je řeč o 41. ročníku Novinářského kalamáře, což je 
oficiální mistrovství házené žáků základních škol. Letošní ročník se 
poprvé neuskutečnil na ZŠ Zárubova v Praze, ale pořádajícím se stala 
ZŠ Velká Bystřice. Naše družstvo ve společnosti dalších 10 výherců 
krajských kol bylo nalosováno do jedné ze dvou pětičlenných skupin. 
Postupně se tak utkalo s ZŠ  Jižní Praha (24:7), ZŠ Bolevecká Plzeň  
(21:15), ZŠ Velká Bystřice (19:11) a ZŠ Strakonice (19:18). Druhý 
den v pátek jsme v semifinále porazili ZŠ Hradec Králové (19:7) 
a čekalo nás vysněné, ale zasloužené finále s vítězem druhé skupi-
ny ZŠ Karviná. Naši kluci se nezalekli tradičně fyzicky vyspělého  
a sebevědomím hýřícího rivala. Vysunutá obrana a za ní s jistotou 
chytající brankář Matyáš Juříček, to byl potenciál, který využívali 
naši hráči v útočné fázi, díky které jsme celou dobu zápasu vedli 
rozdílem 1-3 branek a utkání dovedli do vítězného konce (14:12).

Po předloňském zlatu a loňském stříbru se tak naše škola zařadila 
v dlouhodobém horizontu na špici nejúspěšnějších škol, což jen do-
kládá vysokou úroveň zuberské házené a potažmo samotných hráčů 
a jejich oddílových trenérů.
Za hráčský a trenérský kolektiv ( Mgr. Jiří Mika + Andrej Titkov) 

Mgr. Randýsek Tomáš

Šesťáci se do toho obuli
Už v prvním čtvrtletí školního roku se děti ze 6.B rozhodly, že si 
musí za každou cenu zkrášlit svou třídu na nové škole. Zlákala je 
velká bílá plocha zadní zdi. Nakreslily několik návrhů, provedlo 
se „výběrové řízení“ a byly vybrány dva návrhy. 
Pak už to bylo jen: „Paní učitelko, kdy začneme malovat?“
A paní učitelka se stále „vymlouvala a vymlouvala“ – napřed byl 
Juráš, pak pololetí, pak benefice... Konečně byl čas na práci. Ale 
kde jsou návrhy? Nějak zmizely v propadlišti dějin. Ale věděli 
jsme, jaký motiv byl vybrán. Vypracováním nového návrhu byla 
pověřena Míša Valchařová a odvedla opravdu skvělou práci. Paní 
učitelka pomohla a překreslila náčrtek na folii. Pak už jsme si jen 
půjčili meotar, aby mohly děti obrázek lehce překreslit na zeď. 
Každou volnou chvilku jsme se scházeli u zdi a obrázek rostl. 
Někdy bylo dětí tolik, že se musely střídat, jindy jich přišlo jen 
pár. Nakonec už ani židle a lavice nestačily, ke slovu přišel žebřík.

Jak se dětem práce povedla, posuďte sami z obrázku – nebo se 
přijďte podívat. Já musím všem malířům moc poděkovat a po-
chválit je za nadšení, obětavost a moc pěkné malování.

Helena Dufková

Návštěva Rosdorfu
Ve dnech 11. – 20. června navštívili žáci, kteří se učí němčinu, 
Rosdorf. A protože pro mě to byla s žáky návštěva poslední, 
dovoluji si krátkou rekapitulaci. 
Celkem jsme byli v Rosdorfu jedenáctkrát. Když partnerství 
v roce 1993 začínalo, byla to právě škola, která vyjela jako jedna 
z prvních. Kolem 170 němčinářů mělo za těch téměř 20 let mož-
nost vyzkoušet si v praxi to, co se ve škole naučili. Pro cizí jazyk 
to nejdůležitější. A právě tuto možnost nám závidí nejedna škola. 
V tom také já vidím velký význam a výjimečnost návštěv školy 
v Rosdorfu. Pro mě je vždy velkou radostí, když na návštěvu 
vzpomínají i po létech. A pokud se dozvím, že němčinu dále stu-
dují a používají, je to pro učitele odměna největší. Samozřejmě 
musím zmínit, že několik let jsme tyto návštěvy organizovaly 
s Janou Mikulenkovou, taky učitelkou němčiny, a v posledních 
létech pomáhá Gabriela Cábová. A jak to vypadalo letos? Takto 
vzpomínají účastníci z 9.B:

Každý den byl pro nás připraven pestrý program, který jsme si 
jaksepatří užili. Na některé akce nás doprovázeli naši němečtí 
kamarádi z rodin, v nichž jsme bydleli. Přístup německé strany 
byl velmi vřelý, brali nás jako vlastní. Celou dobu se o nás sta-
rali John Schneeweiss a Magda Zynda, kteří byli velmi ochotní 

Za novými zážitky do Valašského 
muzea v přírodě!
Děti převážně předškolního věku ze tříd „U motýlků“ a „U slu-
níčka“ vyrazily na dopolední výlet vlakem do Rožnova pod Rad-
hoštěm za návštěvou skanzenu. V rámci výchovně vzdělávacího 
programu „Jak to bylo s horú Radhošť“ zhlédly děti 2 pověsti 

„O sirotkovi z Radhošťa“ a „O lakomém ševci“. Obě divadelní 
představení dětem doslova vyrazila dech. Samozřejmou součás-
tí návštěvy valašského městečka byla ukázka předem připrave-
ných stanovišť valašských tradic a zvyků. Dopolední program 
dětem přinesl nejen spoustu nových zážitků a příjemně stráve-
ných chvil, také se zde dozvěděly mnoho zajímavého a nového. 
I nadále se proto budeme snažit o účast na dalších podobně za-
měřených programech.

MŠ Sídliště
Ilona Krupová

Školka v přírodě
Už dlouho dopředu jsme se my, předškoláci z Mateřské školy 
Sídliště, těšili na slibovaný výlet. Ve středu 6. června konečně 
nastal náš den D a my jsme s batůžky, spacáky a našimi pa-
ními učitelkami vyrazili do školky v přírodě. Na chatě Nivka 
v Semetíně u Vsetína jsme uprostřed přírody prožili tři nádher-
né dny plné výletů, soutěží a her. Díky krásnému počasí jsme 

odpolední odpočinek mohli trávit pod širým nebem pozorová-
ním mraků a posloucháním ptačího cvrlikání; došlo i na večer-

MŠ SÍDLIŠTě

6 7

ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

2012 ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

2012červen červen



Ale to už jsme byli málem doma. Ironií bylo, že ten den pršelo 
snad opravdu jen v Palárikovu.
Pan starosta mi pak telefonoval, litoval, že nás déšť vyhnal 
z oslav, a sdělil mi, že odpoledne aspoň Palárikovské informoval 
o Stonožce v Zubří a její pomoci dětem. Bylo nám líto, že to tak 
dopadlo a že jsme se nestačili ani rozloučit, ale přeci jen se mi 
zdálo důležitější dopravit promoklé děti ve zdraví domů. Nikdo 
nemohl tušit, jak se počasí vyvine dál. Takže snad někdy příště.
9. 6. jsem měla příležitost setkat se za přítomnosti pana starosty 
Randuse a mého manžela s panem starostou Rošteckým v Zubří. 
Kromě jiného jsme mu vyprávěli i o hnutí Na vlastních nohou 
v Zubří (věděl už o nás dokonce od gen. Štefky!) a předali mu 
malé dárky pro něho a NGŠ OSSR gen. Vojtka – výrobky zuber-
ských dětí a knížky Létáme spolu jen do války, v nichž je mnoho 
článků a obrázků právě od zuberských žáků.

Helena Dufková

Odpoledne s filmovou hvězdou
Bylo brzké odpoledne, poslední máj,
odpolední máj byl Vilémův čas…
On zavítal k nám – na naši EKOškolu včas
na besedu s osmáky, co báseň i film znaj´…

Bc. Matěj Stropnický – syn známého 
herce Martina Stropnického a scéná-
ristky Lucie Stropnické, vnuk textaře 
Zdeňka Borovce, ale hlavně novinář, 
politik Strany zelených a herecký 
představitel Viléma z Máje – přijel 
k nám ve čtvrtek 31. 5. na návštěvu 
za žáky 8.A a 8.B.

Tento neobvyklý nápad  vznikl v hlavách holek z 8.B  poté, co 
jsme se podrobně v hodinách literatury seznamovali s básní Máj 
a pak jsme i zhlédli film F. A. Brabce. Matěj ochotně přijal naše 
pozvání na besedu (telefonovala mu tedy pí uč. Gazdová  – moc 
jí za to děkujeme!), přijel vlakem a v učebně přírodopisu přes 
dvě hodiny odpovídal na zvídavé otázky, které se týkaly natáče-
ní Máje, jeho života, ekologie a dalších aktivit, kterým se hor-
livě věnuje.  Jeho projev byl velice kultivovaný a slovní zásoba 
velmi rozsáhlá. Kromě zajímavých historek a postřehů z filmové 
práce na Máji jsme se seznámili s jeho názory na životní prostře-
dí, mluvili jsme např. o hrozbě těžby uhlí v dolech ve Frenštátě 
p. R.  Beseda byla poučná i v tom, že jsme si zase uvědomili, 
proč chránit přírodu. Bavili jsme se také o státních maturitách, 
o školném na vysokých školách, zajímal se i o naše město a ško-
lu. Nejen holky tak hltaly každé jeho slovo… 

kám dětského aerobiku. Zaměřily se hlavně na taneční průpravu, 
kterou naše svěřenkyně posléze využijí v různých tanečních vy-
stoupeních a akcích.
Velký dík patří rodičům, kteří své děti velmi podporují.

Ved. vychovatelka Jana Uličná
ZŠ Zubří

Úspěšné atletické jaro na naší základní 
škole 
Jako každý rok se naše škola účastnila dvou atletických soutěží 
– Poháru rozhlasu a atletického čtyřboje. 

Pohár rozhlasu
Již potřetí ZŠ Zubří pořádala 11. května okrskové kolo Pohá-
ru rozhlasu. Do Zubří se sjelo na 200 závodníků z rožnovského 
okrsku. Závodilo se ve 4 kategoriích – mladší žáci a žákyně, starší 
žáci a žákyně. Zuberští atleti opět nezklamali, ve všech katego-
riích zvítězili a postoupili do okresního kola. Velkým úspěchem 
byla nakonec účast tří družstev - mladších dívek, starších chlapců 
a dívek na krajském kole v Uherském Hradišti, které se konalo 
22. května 2012. Už to, že si naši atleti zasportovali s nejlepšími 
závodníky v kraji, je úspěch. Umístění mladších žákyň na 5. mís-
tě, starších žákyň na 6. místě a starších žáků na bronzové příčce 
je pěkným završením jejich velkého úsilí. Starší žáky od postupu 
do republikového finále dělilo asi 130 bodů.

Mladší žákyně: Barbora Cábová, Eliška Konvičná, Valentina 
Havlová (6.A), Dora Zemanová, Dominika Chudáčková, Kate-
řina Pšenicová, Iveta Mikulenková, Michaela Šustáčková (7.A); 
starší žákyně: Jolana Mizerová, Karolína Holčáková, Simona 
Titkova (8.A), Lucie Pernicová (8.B), Natálie Juříčková, Karla 
Martinátová, Lucie Mičkalová, Natálie Hoferová (9.A), Pavla 
Petřeková (9.B); starší žáci: Tomáš Cáb, Dominik Orság, Josef 
Mach (8.A), Kryštof Havel, Petr Kovanda, Michael Sedláček, 
Lukáš Konečný, Radim Tejzr, David Petřek (9.A), Pavel Gazda, 
Jan Vala (9.B).

Atletický čtyřboj
Ve středu 23. května 2012 se uskutečnilo na atletickém stadi-
onu ve Valašském Meziříčí okresní kolo atletického čtyřboje. 
Družstvo starších žáků se stalo okresním vítězem, starší žákyně 
a mladší žákyně obsadily 2. místo. Všechna tři družstva si vybo-
jovala postup do krajského kola, které se konalo v úterý 29. květ-
na také ve Valašském Meziříčí. Mladší žákyně ve složení Eliška 
Konvičná, Valentina Havlová, Iveta Mikulenková, Dora Ze-
manová, Dominika Chudáčková (náhradnice Barbora Cábová) 
skončily na krásném 5. místě. Družstvo starších žáků ve složení 

A pak po malém pohoštění, autogramiádě a fotografování s hol-
kami se s námi (samozřejmě obdarován valašskou medicínou) 
s úsměvem rozloučil. A my jsme odcházeli domů se spoustou 
dojmů a zážitků z jeho vyprávění. 
Tak koho pozveme příště?

Za 8.A T. Mičolová, B. Kulčák, K. Dubaj, D. Orság 
a za 8.B K. Mynarčíková a I. Bitalová

Hudební olympiáda 2012 
S květnem přišel čas na hudební teorii. Zpěváčci si už rozděli-
li své pozice na trůnech a teď dostali šanci zabodovat hudební 
znalci 4. a 5. tříd. Hrstka statečných nadšenců se prokousala 
7 otázkami domácího kola a my můžeme jásat, že už vědí, co 
je to didgeridoo, jak šikovný je Bobby McFerrin, jaké vzrušení 
ukrývá Carmina Burana a co umí bratři Bubeníčkové.
Ve 2. kole už museli rozeznat dechové hudební nástroje, popře-
mýšlet nad hudebními žánry od lidovky k jazzu a nad možnost-
mi lidského hlasu. Ani sám Leoš Janáček je nevyděsil.

Jak se ukázalo, ti nejšikovnější jsou
1. Klára Frýdecká, 5.B
2. Patrik Vašek, 5.A
3. Martin Hrbata, 5.B
4. Ester Konkoľová, 5.A
5. Marián Kala, 4.A
6. Petr Škrobák a Jan Petřek, 4.B

P.S.: Velkou letošní radostí je, že někteří označili skladby jazz-
mana Ondřeje Pivce za populární; inu, blýská se na časy ...

S. Bludná

MINI AEROBIC při ŠD Zubří
Ve školním roce 2011/2012 jsme vytvořily druhé oddělení Aero-
bic Stars pod názvem Mini aerobic. Děvčata z prvních tříd trénují 
trenérky, žákyně Adélka Pokoráková a Lucie Mičkalová z 9.A.
Mini aerobic má za sebou vystoupení na benefici v Klubu Zubří, 
jejich vystoupení bylo doprovázeno velkým potleskem.
Své vystoupení si hravou formou zopakovaly dne 5. 5. 2012 
na akci Pálení čarodějnic v Zubří. Sluníčko a teplé počasí je 
doprovázelo celým vystoupením, které věnovaly hlavně svým 
rodičům.
Velmi děkuji Adélce Pokorákové a Lucii Mičkalové, které se 
děvčatům po celý rok věnovaly a naučily je základním techni-

a zábavní. Z bohaté nabídky aktivit můžeme jmenovat adrenali-
nový zážitek na raftech nebo v lanovém centru. Velmi zajímavý 
byl pro nás sjezd na obřích koloběžkách, který většina z nás 
absolvovala poprvé. To platí také o skutečných motokárách. Na-
vštívili jsme Göttingen, výjimečné představení loutkového di-
vadla a poučná byla vycházka po bývalé hranici mezi Západním 
a Východním Německem. Při loučení se objevily i slzy. Vrátili 
jsme se plni dojmů a jedinečných zážitků. 

Marie Krupová
učitelka němčiny

Stonožky v Palárikovu
Na pozvání starosty Palárikova pana RSDr. Rošteckého se v so-
botu 2. 6. vydala skupina 16 žáků ZŠ Zubří na „Den detí s Oz-
brojenými silami SR“, který se konal na stadionu v Palárikovu. 
Na místě již byla soustředěna vojenská technika i různé atrakce 
a stánky. Slavnostní průvod představitelů obce a  slovenské ar-
mády přivedla vojenská hudba. Pan starosta z podia zahájil slav-
nost a přivítal i Stonožku z družebního města Zubří, společně 
s NGŠ OSSR gen. Vojtkem pak zahájili ranní část oslav. Pak 
následoval vyhlídkový let vrtulníkem MI 17, kterého se mohli 
zúčastnit jen VIP, takže ostatní ze země sledovali start a snad 
i trochu záviděli. 

Děti si prohlédly vojenské dopravní a bojové prostředky, které 
pocházely z různých zemí od východu na západ, žasly nad spo-
třebou nosičů raket – 180 a 300 l na 100 km. Do všech vozidel 
bylo možno vlézt a vyzkoušet si „pohodlí“ sedadel, prohlédnout 
si tisíce páček, kontrolek a „budíků“. Mezitím se na podiu střída-
lo vystoupení za vystoupením. Děti z Palárikova i dalších měst 
předváděly taneční a pěvecká čísla a Zubřané velmi přísně hod-
notili jejich úroveň. S patřičnou hrdostí pak hlásili, že naši žáci 
byli na benefici lepší. Poslouchalo se to krásně, i když musím 
připustit, že v tom byla i dávka nekritičnosti a mnohá vystoupení 
byla opravdu skvělá – ale ta už zuberské děti neviděly.
Kolem půl jedenácté se silně rozpršelo a déšť nehodlal přestat. 
Úplně promočené děti si ještě pochutnaly na výborném vojen-
ském guláši (který byl tak horký, že jsme se nad bizardními tvary 
plastových lžiček ptali, kde udělali soudruzi z NDR chybu), ale 
pak už ztratily náladu a raději se schovaly do autobusu. Po 13. 
hodině déšť ustal, ale děti už chtěly jen a jen domů. Později toho 
rozhodnutí litovaly, protože odpoledne v Palárikovu bylo bez 
deště a mezi vystupujícími byla i kapela, kterou děti dobře znaly. 
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Při programu, který v muzeu probíhal v rámci Rožnovské valaš-
ky, jsem si uvědomil, že všechny špičkové soubory, jako právě 
vystupující Ondráš nebo slovenský Železiar, staví svá vystoupe-
ní na tanečnících a muzikantech, kteří povětšinou začínali v dět-
ských souborech, jako je Beskyd. A před očima jsem najednou 
viděl ty nácviky 5 - 9letých dětí, které jsou jako pytel blech, 
každé z nich má potřebu něco okomentovat, sdělit ostatním nebo 
se zeptat vedoucích. 
Tady se tvoří a pěstuje láska k tanci, hudbě, pohybu, prostě 
k folklóru. Tady děti poznávají naši valašskou historii, otevírají 
se jim okénka do života prababiček a pradědů. Tady ale také 
pochopí, že v každém kolektivu, aby byl úspěšný, musí přiložit 
svou ruku k dílu a porozumět zodpovědnosti nejen za sebe, ale 
za výsledek celého týmu.
Proto celé poděkování chápu hlavně jako ocenění práce všech 
beskyďáckých vedoucích v dětských složkách – v Beskyďáčcích 
a Malém Beskydu. Protože zde se staví ten fortelný základ, na kte-
rém pak mohou dospělé složky stavět svá krásná vystoupení.

Vítězslav Staňo
soubor Beskyd

Malý Beskyd cestuje
Dne 25. 5. 2012 jel Malý Beskyd až k polským hranicím do Jab-
lunkova, aby se zúčastnil dětského festivalu „Jackové dětem“. 
Jeli jsme sem na pozvání dětského souboru Jackové, který byl 
naším hostem na přehlídce při kácení máje. Vystupovali jsme s  
pásmy Mašinový, Beskyde, Černá vlnka a Točené. 
Po příjezdu jsme se převlékli do krojů a autobus nás dovezl 
do nedalekého areálu, kde se festival konal. Dopolední část pro-
gramu byla určena školám, takže hned po odtančení s námi děti 
dělaly rozhovory do školních novin. Po obědě ve škole nás naše 
průvodkyně zavedly do parku u místního sanatoria. V parku 
bylo nádherně a myslíme si, že se každému líbil. 
Po návratu nás čekalo druhé vystoupení pro veřejnost, a i když 
diváků moc nebylo, tančilo se nám dobře a všechna pásma se 
nám podařila. I přes to, že jsme měli jen polovinu naší muziky, 
zvládli to na jedničku.
Budeme se těšit, až nás zase pozvou do Jablunkova.

V neděli 10. 6. 2012 jsme jeli my, Malý Beskyd a Beskyďáčci, 
jako každý rok do Liptálu na „Liptálské dětské dny“.
 Festival se konal už po 25. Hned po příjezdu jsme se šli na-
obědvat. Ještě než jsme se převlékli do krojů, mohli jsme vy-
zkoušet různé tradiční valašské hry, které nezkazil ani déšť. Před 
začátkem samotného programu nás pobavilo předvedení práce 
pasteveckých psů se skupinou oveček a také tanec se psem. 
Programu se zúčastnily dětské folklorní soubory z Valašska se 
svými muzikami. Vystupovali jsme jako čtvrtí, ještě před námi 
bylo první kolo soutěže O Liptálského ptáčka zpěváčka. Naši 
půlhodinku zahájili Beskyďáčci  se svým pásemkem Hrajeme si 
na řemesla a pak jsme si zatančili naše Točené. A dalo by se říct, 
že to byl tanec mezi kapkami deště.
V druhém kole zpěváčků Beskyd reprezentovali Tereza Smoč-
ková, Pavel Ulrych a Honza Dvořák. A právě Honza se ve velmi 
silné konkurenci umístil na krásném 2. místě!!!  Po společném 
závěru a rozloučení jsme si řekli: „A teď už může i pršet!“
Kolem páté hodiny jsme vyrazili domů. 
Tak zase za rok v Liptále! Ahoj!

Malí Beskyďáci  

Dětský den s Pavlem Novákem 
Vochomůrka s Křemílkem
Na paloučku tančí
Dnes je přece krásný den
Nikdo se nemračí.

Ježibaba s velkou holí
Písničky si brouká
Na Křemílka s Vochomůrkou
Závistivě kouká.

Hola, hola všechny děti
Pojďte mezi nás
Písničky si zazpíváme
Dnešní den je váš.

Takový byl dětský den v Zubří.
Odpoledne plné zábavy a her, a to nejen pro ty maličké. Paní 
učitelky z Mateřské školy Zubří - Sídliště si v sobotu 2. června 
2012 zahrály na pohádkové bytosti. U Klubu Zubří jste moh-
li potkat Křemílka s Vochomůrkou, ježibabu, Karkulku i vílu. 
O zábavu dětí se postaraly také paní učitelky z mateřské školy 
Duha ze Starého Zubří. Překážková dráha, hod balónkem, oma-
lovánky a spousta odměn, to všechno bylo připraveno pro ty 
nejmenší. Společně s Pavlem Novákem si děti zazpívaly oblíbe-
né písničky, které znají z dětských koncertů.
Nezbývá než dodat přání, aby všechny děti měly krásný a šťast-
ný každý den. 

Dana Pekarová

Kácení Máje a přehlídka dětských 
folklorních souborů

19. května jsme spolu 
s městem Zubří připravili 
tradiční Metlářský jarmark. 
Počasí jako na objednávku, 
spousta stánků s drobnost-
mi pro radost, tradičními 
výrobky – a to nejen metla-
mi, cukrovinkami, obleče-
ním, ale také občerstvením 
- kolotoče a skákací hrady 
pro děti a samozřejmě ne-

Pálení čarodějnic 2012 
„Hlášení místního rozhlasu. SDH Zubří Vám oznamuje, že se 
zítřejší akce Pálení čarodějnic kvůli nepříznivému počasí ruší.“ 
Tohle hlášení jste mohli v pátek odpoledne zaslechnout v našem 
městě. Ano, skutečně. Hasiči se rozhodli, že se akce zruší, pro-
tože předpověď počasí na sobotu slibovala srážky během celého 
dne. A tak všichni hasiči smutně obvolávali a rušili vše, co bylo 
zajištěno, a pomalu se slzami v očích odcházeli z hasičárny domů. 
O to větší překvapení bylo, když nás ráno probudilo sluníčko, my 

se přes všechno sešli 
na starém házenkář-
ském hřišti a zapo-
čali stavbu stanů, va-
try, přípravy soutěží 
a občerstvení. Akce, 
která byla v pátek 
zrušena, se nakonec 
konala. 
Odpoledne ve 14:00 
odstartovaly ča-
rodějnice Danča 
a Kača start mladým 
hasičům, kteří před-
vedli štafetu dvojic, 
zároveň tak započa-
ly celou akci a dále 
nás provázely celým 
odpolednem. Děti se 

těšily z připravených soutěží v podobě putování čarodějnickou 
pohádkou a ty, co putování nestihly, si alespoň na hřišti vyzkou-
šely hod na cíl, skoky v pytlích, motání hadice, či hašení požáru 
panelového domu. Na ty, co přišly v čarodějnických maskách, 
čekaly hodnotné ceny. Pro děti i jejich rodiče byl připraven pro-
gram - vystoupení žáků ZŠ, prohlídka požární techniky a požár-
ního auta. Občerstvení měli hasiči také pod kontrolou, protože 
v baru bylo velké množství pochutin a nápojů jak pro děti, tak 
dospělé. Milovníci cukrovinek si mohli zakoupit cukrovou vatu 
nebo popcorn. 
Něco málo po šesté hodině večerní mohli diváci zhlédnout scénku 
v podání místní Divadelní SPONY. Večer hrála  - chvíli u ohně, 
pak pod stanem kvůli počasí - country kapela LOSOSI, která se 
postarala o vskutku nezapomenutelný hudební zážitek. A co by 
to bylo za hasičskou akci, kdyby byla bez ohně? O to se kolem 
deváté hodiny večerní postarala skupina Boca Fuego a předved-
la nádhernou ohnivou show. Akce končila v pozdních večerních 
hodinách. 
Pro příště bych chtěla vyzvat i dospěláky, aby se nestyděli a přišli 
v čarodějnických kostýmech, protože i na ně čekala při výběru 
nejlepší čarodějnické masky cena. Závěrem bych se Vám jménem 
celého hasičského sboru chtěla omluvit za zmatky, které s koná-
ním akce vznikly. Poučili jsme se, že předpověď počasí je opravdu 
jen předpověď a neznamená to, že zítra nemůže být jinak. Chtěla 
bych poděkovat všem, co se podíleli na této akci, především Tip 
Café za jejich profesionální spolupráci a za poskytnutí cen pro 
děti, panu Luzarovi, který nám poskytl ceny pro děti, hudební 
skupině LOSOSI, která se postarala o zábavu ve večerních hodi-
nách, neméně tak skupině Boca Fuego a především Vám lidem, 
co jste přišli, co jste nás podpořili, protože tyto akce neděláme pro 
sebe, ale pro Vás a Vaše děti. Děkujeme. 

Za SDH Zubří 
Aneta Kovářová 

Tomáš Cáb, Dominik Orság, Michael Sedláček, Kryštof Havel 
a Petr Kovanda získalo zlaté medaile a již po páté postoupilo 
do republikového finále.  Historickým úspěchem naší školy je 
vítězství starších žákyň v krajském kole a postup do republiko-
vého finále. Děvčata bojovala opravdu srdcem a zaslouženě si 
vychutnají opravdové atletické závody na republikové úrovni. 
V Břeclavi 14. – 15. června nás tedy kromě družstva starších 
žáků budou také reprezentovat tato děvčata – Jolana Mizerová, 
Karolína Holčáková, Simona Titkova, Lucie Pernicová a Karla 
Martinátová. 
Všem atletům blahopřejeme a držíme pěsti na republiku.

G. Cábová

Republikové finále atletického čtyřboje
 v Břeclavi
Red. poznámka: Po redakční závěrce uveřejňujeme jen stručnou 
informaci o mimořádném úspěchu mladých atletů na republiko-
vém finále. V příštím čísle ZN se můžete těšit na celý článek 
a fotografie.

Po náročném vícebojařském závodění družstvo starších žáků 
získalo 8 716 bodů a tím si vybojovalo bronzové medaile a po-
hár za  3. místo v republikovém finále atletického čtyřboje pro 
rok 2012. Děvčata se při své historicky první účasti na repub-
likové finále atletického čtyřboje nenechala zahanbit a ziskem 
7 431 bodů skončila na krásném 5. místě. 

G. Cábová

Ocenění práce Beskydu
V pátek 8. 6. 2012 převzal náš soubor Beskyd poděkování Folk-
lorního sdružení České republiky „za výjimečný přínos k ucho-
vání a rozvoji tradiční lidové kultury, folklóru a cílů sdružení“ 
z rukou jeho předsedy, pana Zdeňka Pšenici.
Před naplněným amfiteátrem ve Valašském muzeu v přírodě, 
na místě, které je s folklórem spjato od svého prvopočátku, zís-
kalo toto poděkování ještě výraznější rozměr. Spolu s Beskydem 
poděkování převzal i soubor Radhošť z Rožnova, zastoupený 
panem Dobrovolným.

Kultura

Karkulka svůj košík nese
Dobroty v něm ukrývá
Vlka se však bát nemusí
Nikde na ni nečíhá.

Růžová je vata z cukru
Plno dobrot kolem nás
Kolotoč se rychle točí
Dnešní den je přece váš.

Foto Pavel Czinege
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William Shakespeare v Zubří
V pořadí třetí divadelní hrou v rámci předplatného byla světová 
klasika, komedie Williama Shakespeara „Zkrocení zlé ženy“, 
ve které se v pátek 25. května divákům v Klubu představili herci 
profesionálního divadelního souboru z Českého Těšína.
Zkrocení zlé ženy je jednou z prvních komedií tohoto dramati-
ka. Vznikla na sklonku 16. století a ihned se jí dostalo velikého 
ohlasu a úspěchu.

Děj hry nás přenesl do Padovy, kde se veronský šlechtic Pe-
truccio snaží učinit ze vzdorovité a vzteklé Kateřiny pokornou 
choť. Ač se to ostatním jeví jako neuskutečnitelné, je Petruccio-
vo snažení korunováno úspěchem a z Katky se stane poslušná 
a milující žena.
Profesionální herecké výkony s akrobatickými kousky a souboji, 
dokonalé kostýmy a výprava, to vše příjemně pobavilo přítomné 
diváky a věřím, že ve všech zanechalo hluboký kulturní zážitek. 
Hercům se dostalo poděkování dlouhotrvajícím potleskem. Již 
nyní se těšíme na podzimní pokračování divadelních představení. 

Za spokojené návštěvníky, milovníky divadla
Zdeňka Janošková

Nezapomenutelný koncert hudebnice 
Lenky Dusilové
Koncert zpěvačky Lenky Dusilové se v Zubří uskutečnil v rámci 
jejího turné k novému albu Baromantika. Nejvíce písní na kon-
certu zaznělo právě z nového alba, ale zpěvačka vzpomněla 
i na starší kousky ze své tvorby. České texty se střídaly s anglic-
kými i polskými. Kromě Lenčiny tradiční kytary, či spíše Lenči-
ných kytar, byly velice dominantním prvkem klávesy v podání 
Beaty Hlavenkové a Viliama Beréše. 
Nezaměnitelný hlas Dusilenky, vrstvy a aranže písní, skvěle 
doplňovaly světelné a elektronické efekty. Celková harmonie 
a precizně provedená show byla prostoupena uvolněnou atmo-
sférou. Z hudebníků, zejména pak z Lenky, byla cítit pohoda 
a klid. Koncert si zkrátka užili nejen diváci, ale i samotní hu-
debníci. 
Po koncertě jsem si běžela ještě rychle nakoupit a mezi regály 
se zbožím vyslechla bezprostřední reakci jedné z posluchaček. 
„Byl to opravdový hudební zážitek. Jsem ráda, že jsem si mohla 
koupit i CD a písničky si pustím ještě teď v autě cestou domů. 
Mám ráda Lenčiny starší věci, ale ty nové mě úplně dostaly.“
Kdo prohloupil a nepřišel, má možnost Lenku s kapelou slyšet 
23. června na festivalu Valašský špalíček ve Valašském Meziříčí. 

BRZÁKOVÁ, Pavlína – DUŠEK, Jaroslav - Ze mě 
Cesta blázna a vnitřní svět Jaroslava Duška. Autorizované poví-
dání známého herce Jaroslava Duška o narození, životě a smrti. 
Příběhy protkané přítomností, volné asociace a rozmanitá se-
tkání se Skutečností. Knihu provázejí zdařilé ilustrace Zbyňka 
Zenkla, zaměstnance chráněné dílny Rolnička v Soběslavi.

Agatha Christie – 3x Agatha
V další trojici vybraných detektivek z pera Agathy Christie se 
setkáme jak se slavným Belgičanem Herculem Poirotem, tak 
s neméně úspěšnou odhalovatelkou zločinu Jane Marplovou.

Už se blíží prázdniny a dovolená,
která bude ta tvá knížka vyvolená?
Krásné letní dny s pohodovým čtením přeje

Lenka Cabáková
knihovnice

PLÁN  TURISTICKÝCH  AKCÍ 
červenec a srpen 2012
i pro příznivce turistiky

so 14. července
Turistická dovolená: Český ráj
Týdenní pobyt od 14.7. - 21. 7. 2011 v penzionu  Bartošova pec  
v Ondříkovicích u Turnova, odjezd všech účastníků v sobotu  
14. 7. od Klubu Zubří v 7.00 hod 
UPOZORNěNÍ: Obtížnost některých tras vyžaduje kvalitní 
turistickou obuv.

so 18. srpna
AUTOTURISTIKA: Hukvaldy
Zubří  -  Rožnov p/R  -  Hukvaldy, odjezd z parkoviště u TESCA  
v 8. 00 hod.

stř 22. srpna
Zubří - Staré Zubří - Velký Javorník - Dolní Paseky, 18 km
Autobus: Zubří nádr. 8:54 - Staré Zubří, Dořičák

Poděkování panu Ing. Šulganovi
V pátek 8. června 2012 jsme spolu s vedoucím CH. K. O. Bes-
kydy v Rožnově p/R., panem Ing. Šulganem, prošli Národní 
přírodní rezervaci Kněhyně a Čertův mlýn. Pan Ing. Šulgan 
nám také ukázal přírodní památku - Kněhyňskou jeskyni, kte-
rá není veřejně přístupná. 
Děkujeme za vzácný zážitek.

 Zuberští turisté

Muchomůrka šedivka (Amanita spissa)
(Šedý masák nebo taky muchomůrka tlustá) 

Muchomůrka šedivka je, podobně jako velmi podobná mucho-
můrka růžovka (nazývaná také masák), jedlá houba. Mucho-
můrka šedivka ale nemá tak výbornou chuť jako růžovka. 
„Voní“ po syrových bramborách. Někteří houbaři ji proto sbírají 

„Doma jsem tam, kde mám knihovnu.“ 
Erasmus Rotterdamský

Zprávy z prázdninové knihovny
Před námi je čas dovolených a my bychom Vám rádi nabídli 
nové bestsellery, které Vám mohou v těchto letních dnech přijít 
vhod.

Knihovna nebude mít o prázdninách zavřeno, máme pou-
ze omezení ve výpůjční době!

Změna výpůjční doby v  červenci a srpnu 2012 místní knihovna:

pondělí 8,00 – 12,00 h
úterý 13,00 – 17,00 h
středa 13,00  - 17,00 h
čtvrtek z a v ř e n o
pátek 13,00 – 17,00 h

pobočka na Starém Zubří:
pondělí 15,00 – 17,00 h

Po dobu čerpání dovolené knihovnice (14 dní) bude poboč-
ka na „Starém“ uzavřena. Termín bude zveřejněn v knihovně 
na Starém Zubří a vyhlášen rozhlasem.
Přijďte si tedy vybrat nějaké to prázdninové čtení. Rádi Vás 
v knihovně uvidíme, rádi Vám se vším poradíme.

Letní menu aneb žhavé novinky 
(ne)jen na dovolenou…

Jiří Mára – Tajuplná Afrika
„A mám je všechny,“ mohl si říci Jirka Mára, známý vozíčkář – 
cestovatel, po svém návratu ze subsaharské Afriky. Nemyslel ani 
tak tmavé krasavice, jako všechny obydlené kontinenty, které 
postupně v průběhu pěti let navštívil. Co přilákalo Márovy včele 
s Jirkou na černý světadíl? Jaká móda panuje mezi domorodými 
Himby? Se kterými divokými zvířaty se setkali tváří v tvář?  

ZPRÁVy Z KNIHOVNy

směl chybět výborný guláš s dobře vychlazeným pivem a pravé 
valašské vdolky.
V dopoledních hodinách se prostranství pomalu začalo plnit 
dětmi v doprovodu rodičů, ale také prarodičů, které přilákala zu-
berská dechová hudba Zubřanka, Swing Band a poté také dětská 
cimbálová muzika Malého Beskydu.

V rámci Met-
lářského jar-
marku se jako 
obvykle konala 
„Přehlídka dět-
ských folklor-
ních souborů“. 
Díky tomu, že 
za Klubem stá-
lo pěkné pódi-
um a bylo krás-

né počasí, konala se přehlídka tentokráte venku, blíž divákům. 
Byli jsme rádi, že naše pozvání přijal slezský soubor Jackové 
z Jablunkova, kde se naše děti z Malého Beskydu o týden později 
účastnily Mezinárodního dětského folklorního festivalu „Jackové 
dětem“. Jackové nám předvedli kus svých slezských písní a tanců 
v pásmu „ U nás v Jablunkově“.
Přehlídky se dále účastnily dětské folklorní soubory: Podskaláček 
z Rožnova v programech „Aj my malí“ a „Jaro na Valašsku“, Va-
lašenka z Vidče s programem „Jaro“, Ovečky z Valašského Me-
ziříčí s programem mladších dětí „Muzikanti“, Malý Sedmikví-
tek z Frenštátu s programem „Na husary“ a Malůšata  z Liptálu 
s programem „Na zelené lůce“. No a nakonec nelze zapomenout 
na dvě dětské složky souboru Beskyd - Beskyďáčci předvedli 
pásmo „Žežulky“ a Malý Beskyd se představil pásmem „Točené“.

Vystoupení všech dětí se poved-
la a byla náležitě oceněna po-
tleskem diváků. Na závěr chce-
me poděkovat všem vedoucím, 
kteří s dětmi pracují a věnují jim 
svůj čas, a také rodičům za je-
jich spolupráci a toleranci.
Po přehlídce už nezbývalo 
než pokácet májku a veselit se 
až do brzkých ranních hodin, 
a protože bylo opravdu krásné 
počasí, šli jsme domů až za ro-
zednění, což svědčí o vydařené 
akci.

Beskyďáci

Foto Lenka Přečková

Foto Lenka Přečková

O večerní zábavu se starala rocková 
formace KORIDOR s frontmanem 
Radkem Nohavicou

Foto Petr Rubal

Foto Pavel Czinege

Přeji Lence a celé fantastické kapele na turné ještě mnoho divá-
ků a úspěchů 
S úctou, respektem a díky za hudební zážitek

Zuzana Krupová

Foto Lenka Přečková

Příroda
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Květinový úspěch zuberských děvčat
Každý rok v květnu probíhá v Děčíně Mistrovství ČR ve floris-
tice (aranžování květin) s názvem Děčínská kotva. Pro letošní, 
již 41. ročník, vybrala odborná komise téma Květina jako dárek. 
Soutěžící měli za úkol vytvořit čtyři dekorace – kytici k naroze-
ní dítěte, svatební dekoraci pro nevěstu, divadelní koš. Poslední 
disciplína byla překvapením, které se soutěžící dozvěděli těsně 
před zahájením soutěže. Tři desítky soutěžících změřily svůj um 
ve dvou kategoriích – juniorské (studenti středních odborných 
škol) a seniorské (studenti vysokých škol a profesionální floristé). 

Zubří mělo zastoupení v obou kategoriích. V seniorské kategorii 
soutěžila za Zahradnickou fakultu Mendelovy univerzity Kate-
řina Holišová, která na Děčínské kotvě není žádným nováčkem 
a může se pochlubit několika skvělými úspěchy z předchozích 
ročníků. Ani letos neodjížděla Katka z Děčína s prázdnou – 
medailové umístění ve dvou disciplínách jí přineslo třetí mís-
to v celkovém pořadí. V juniorské kategorii zastupovala Zubří 
Marie Krupová, studentka teprve 1. ročníku Střední zahradnické 
školy v Ostravě. Přestože Maruška soutěžila na Mistrovství re-
publiky poprvé, nezalekla se ostřílenějších konkurentů a získané 
třetí místo v celkovém pořadí je jejím obrovským úspěchem. 

Katce i Marušce moc gratuluji, děkuji za jejich píli a svědo-
mitou přípravu a přeji jim hodně tvůrčích nápadů při rozvíjení 
jejich talentu. Ať jim květiny i nadále přinášejí spoustu radosti!

Jana Hrstková

Udělat na cizím pozemku nepořádek a nechat jiným, ať si ho 
uklidí, je možná obvyklá lidská pohodlnost. Rozhodně to však 
nesvědčí o vysoké míře slušnosti. Zvlášť proto, že pozemek 
u kaple slouží veřejnosti. V mnoha místech, zvláště parcích, je 
dnes povinností majitelů psů po svém pejskovi uklidit. A mnoho 
lidí to tak dělá. Doufáme, že i v Zubří máme slušné spoluobčany, 
kteří jsou toho schopni. Píšeme tuto prosbu proto, že si možná 
neuvědomili všechny důsledky své lásky ke zvířatům. Věříme, 
že tak nastane doba, kdy nikdo nebude muset po procházce 
u kaple řešit otázku, jak zbavit sebe nebo své dítě nepříjemné 
nečistoty. A že nadále budou procházky v těchto místech pří-
jemným osvěžením a práce na údržbě okolí odměněna radostí 
z toho, že se tam lidem líbí.

Za farní radu 
P. Karel Janečka, Václav Krupa, 

Helena Cabáková, Věra Machová

Zamyšlení
Ve středu 6. 6. 2012 se konalo Zastupitelstvo města za obvyk-
lého zájmu 4 občanů. Již v průběhu projednávání 1. zásadního 
bodu, založení společnosti „Valašská vodohospodářská, a. s.“ 
(v programu označen č. 6) se účast občanů ztenčila na dva. 
Jedním z těchto dvou účastníků jsem byl i já. Důvod byl pro-
stý. Z prezentace zástupců společnosti „Vodovody a kanalizace  
Vsetín, a. s.“  (VAK) a „Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko“ 
(SOMV) jsem usoudil, že hlasování zastupitelů bude v souladu 
s navrženými návrhy usnesení, které doporučuje „Rada města“, 
a zastupitelstvo se založením akciové společnosti vysloví sou-
hlas.
Tento proces je legitimní a nechci polemizovat o tom, zda bude 
tento projekt pro Zubří a další obce SMOV přínosem nebo 
naopak. To ostatně dnes nemohou předpokládat ani sami pro-
tagonisté této myšlenky, stejně jako zuberští zastupitelé, ať již 
hlasovali pro, nebo proti návrhu. 
Co mě však zaujalo, byl způsob prezentace a předkládání ar-
gumentů pro nutnost převodu akcií města do nově tvořící se 
akciové společnosti. Ve více jak hodinové prezentaci, včetně 
argumentů některých zastupitelů, jsem nezaregistroval jedi-
nou informaci o rizicích, která mohou účastí v nové a. s. pro 
Zubří nastat. Naopak!  Často se objevovaly názory typu: „My 
Vás do ničeho nenutíme, ale případné negativní následky, které 
neúčastí Zubří v nové akciové společnosti vzniknou, si zodpo-
vězte sami.“ Nebo: „Pokud do akciové společnosti nevstoupí-
me, můžeme být vytěsněni a nebudeme mít možnost ovlivňovat 
dění ve VAK.“ Tento argument zazněl v době, kdy zastupitelé 
některých největších držitelů akcií (Vsetín, Val. Meziříčí, Rož-
nov) o vstupu do nové a. s. ještě nerozhodli, a přesto již bylo 
prezentováno, že tak učiní.
Po těchto a dalších, dle mého názoru manipulačních, výrocích 
jsem odešel a v klidu domova se přes internet podíval, jak je toto 
počínání hodnoceno odborníky.
Vysvětlení se mně dostalo záhy. Z mnoha odborných výkladů 
mě zaujala „Shostromova typologie manipulace“, která manipu-
laci nachází v 9 charakteristických stylech.
Každý, kdo má zájem, si může z nabízených typů vytvořit vlast-
ní názor. Mne zaujal typ č. 9.

Tomáš Dořičák

Jak jsme slavili Svátek matek
V pátek 18. května za krásného a slunečného odpoledne jsme se 
sešly v restauraci Motorest Zubří k oslavě Svátku matek, která 
bývá každoročně spojená s členskou schůzí organizace se zá-
stupkyní MěÚ Zubří pí Mgr. Alenou Dobšovou, místostarostkou, 
a za Úřad oblastního spolku ČČK Vsetín paní Ludmilou Janouš-
kovou.
Oslava začala přípitkem a uvítáním, které pronesla naše předsed-
kyně. Potom následoval kulturní program - vystoupení dětí z MŠ 
Sídliště, krásný zpěv žákyň z 8. třídy ZŠ a umělecké vystoupení 
tří žáků z 8. třídy ZŠ Zubří.
Všechny maminky a babičky byly nadšené, neboť to bylo něco 
moc úžasného. Za všechna vystoupení patří dík učitelkám, 
a hlavně ochotě a radosti dětí udělat něco hezkého i pro známé či 
neznámé spoluobčany.
Následovalo seznámení s činností a hospodařením organizace 
i plánem a rozpočtem na další období.
Mezitím si přítomní pochutnali na vdolcích, slaném pečivu 
a nápojích. Po dobré večeři, zákusku a kávě obdržely účastnice 
oslav malý dárek jako upomínku na dnešní den. Nemohly jsme 
zapomenout na tři nejpilnější pletařky obvazů pro Afriku a dvě 
odstupující členky z výboru, které v něm pracovaly desítky let, 
a také jsme je odměnily malým dárečkem.
Závěrem proběhlo losování o ceny, všichni něco vyhráli. Během 
celého odpoledne až do večerních hodin nám hrála a zpívala paní 
Marta Porubová, bez které by oslava nebyla tak hezká. Užily 
jsme si hodně smíchu, všechny jsme si zazpívaly - a tímto jí sr-
dečně děkujeme.
Závěrem chceme poděkovat personálu restaurace a kuchyně 
za dobré jídlo a ochotu. Panu vedoucímu za kupony do soutěže.
Místní skupina ČČK Zubří 1-dolní

Návrh plánu činnosti MS ČČK Zubří 1-dolní na období kvě-
ten 2012 až duben 2013:
1. Oslava Svátku matek spojená s členskou schůzí MS.
2.  Nadále pokračovat v zasílání blahopřání k narozeninám, 

uzdravení, vánočním a velikonočním svátkům, k zlatým a dia-
mantovým svatbám, kondolencí.

3.  Ve III. a IV. čtvrtletí roku 2012 udělat u starších a nemocných 
členů návštěvy s malým dárkem.

4.  Zajistit přednášky, které proběhnou v Klubu v malém sále 
s malým občerstvením: Červen – „Co je domácí péče“, pro-
vede paní Konvičná.
Září – s městskou policií – „Bezpečné chování pro seniory 
a osoby zdravotně handicapované“, „Sám doma“.

5.  Pokračovat ve sběru víček z pet lahví, starých a použitých di-
optrických i slunečních brýlí.

6.  Odeslání upletených obvazů do Afriky pro malomocné přes 
občanské sdružení OMEGA PLUS v Kyjově.

7. Nadále pokračovat v pletení obvazů pro malomocné.
8.  Úprava pomníku V. Procházky a V. Sedláka a okolí - celoroč-

ně.
9.  Snažit se získat nové členy pro organizace a tím zajistit její 

funkčnost.
Garšicová Růžena

předsedkyně MS

a přidávají do bramborové polévky. Její plodnice můžeme najít 
od června do listopadu v lesích, převážně jehličnatých. Její až 
15 cm velký klobouk je barvy šedé nebo olivově hnědé, nepra-
videlně pokrytý bělavými nebo mírně našedlými bradavkami. 
Lupeny jsou bílé. 

Nebezpečná je záměna muchomůrky šedivky s velmi podobnou 
muchomůrkou tygrovanou (nazývanou také muchomůrka pante-
rová), která je smrtelně jedovatá! Nejdůležitější rozlišovací znak 
představuje prsten. Muchomůrka šedivka (stejně jako mucho-
můrka růžovka mají prsten rýhovaný). Muchomůrka tygrovaná 
má prsten hladký! 

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť

Prosba od kaple
Milí spoluobčané, za farníky ze Starého Zubří vyslovujeme 
prosbu ohledně kaple svatého Ducha. Jak se zdá, mnoha lidem 
se tato kaple i prostředí kolem ní líbí. Lavečky u kaple lákají 
k posezení a odpočinku. Také procházka s pejskem v okolí kaple 
může být příjemná. Bohužel se dlouhodobě vyskytuje problém 
znečišťování okolí kaple výkaly těchto pejsků. 

Myslím, že každý rozumný člověk pochopí, že kolem kaple se 
nechtějí proběhnout jen psi, ale také děti. Ty se však neumí vždy 
vyhýbat nástrahám, které nejsou v trávě hned vidět. Trávu ko-
lem kaple je také potřeba sekat, aby se hezké prostředí udrželo. 
Není vhodné vyžadovat po rodičích, dobrovolných pomocnících 
a dalších lidech, aby vždy nejdříve prošli terén a vysbírali hro-
mádky, které tam jsou rozesety. 

Ostatní

Foto Tomáš Kašpar

14

ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

2012červen

15

ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

2012červen



ZUBERSKÉ GyMNASTKy 
MISTRyNěMI ČR v estetické 
skupinové gymnastice pro rok 2012
Letošní sezóna se zuberským gymnastkám opravdu povedla, nej-
starší družstvo 12 – 14 let ji završilo ziskem mistrovského titulu.
4 závodní družstva, která reprezentovala oddíl TJ Gumárny Zub-
ří, se účastnila 5 pohárových závodů, z nichž jeden - „O pohár 
starosty města Zubří“ a zároveň ESG Cup III. (6. května 2012) 
- pořádal i náš domácí oddíl za podpory Města Zubří a Zlínského 
kraje. Vyvrcholením jarní sezóny bylo 3. června 2012 Mistrov-
ství ČR v estetické skupinové gymnastice v Olomouci. 

Závěrečného závodu 
se účastnila všechna 
4 závodní družstva 
oddílu TJ Gumárny 
Zubří. Nejmladší 
družstvo 8 let a mlad-
ší (Eliška Boráková, 
Terezie Románková, 
Klára Mikulenková, 
Barbora Kachtíko-
vá, Klára Petřeková, 
Táňa Nečyporuková, 
Anička Pernicová, 
Eliška Randusová; 
trenérka Hana Šíro-
vá) mělo na mistrov-
ství svou premiéru 
a skončilo na 5. mís-
tě, družstvo 8 - 10 
let (Halina Bellová, 
Hana Fryšová, Gab-
riela Kaňáková, Vero-
nika Klimková, Ester 
Konkoľová, Denisa 

Mikulenková, Denisa Vaculínová; trenérka Barbora Valentová) 
se svou skladbou obsadilo 6. místo. Děvčata kategorie 10 – 12 
let (Sára Bambuchová, Barbora Cábová, Lenka Fryšová, Sabina 
Jurajdová, Eliška Jurajdová, Sabina  Holišová, Adéla Lojkásko-
vá, Pavla Pšenicová; trenérka Hana Šírová) obsadila 4. příčku 
těsně pod stupni vítězů. Nejstarší děvčata kategorie 12 – 14 let 

svou výrazově náročnou skladbu zacvičila bez nejmenšího za-
váhání a i přes malou nervozitu dokázala, že 1. místo si opravdu 

SportVelké Losiny – rekondiční pobyt 
pro seniory
Vážení spoluobčané,
obracím se na Vás jménem Úřadu oblastního spolku ČČK 
Vsetín ohledně rekondičního pobytu pro seniory. Zúčastnit se 
mohou všichni senioři, kteří nejsou členy naší organizace, pro-
tože tento pobyt není dotován Úřadem ČČK Praha.
Rekondiční pobyt pro seniory by se uskutečnil v září 2012 
(Velké Losiny). Za týdenní pobyt zaplatíte 3 800,- Kč, v ceně 
je ubytování, plná penze, 1 částečná masáž, 1 koupel, termální 
bazén každý den. Jízdné si hradí každý sám.
Závazné přihlášky nutno dát vědět na tel. 571 413 029 
do 10. srpna 2012.

Úřad oblastního spolku ČČK Vsetín

Měsíc červen je přechod mezi 
jarem a létem. Jedno z nej-
krásnějších období v roce, 
symbol radosti a všeho pozi-
tivního. Ovšem nenechejme se 
ukolébat. 
V červnu si musíme pohlídat 
funkci tenkého střeva, zejmé-
na pak dvanácterníku. Přes 
jejich sliznici probíhá vstře-
bávání všech živin z potravy 
do krevního oběhu. Proto je 
velmi důležité, aby byla sliz-
nice zdravá. A to záleží přede-
vším na funkci slinivky a žluč-

níku (dlouhodobé neléčené potíže mohou vést až ke tvorbě 
vředů). Tedy jsme opět u úpravy stravy - omezit živočišné 
tuky, přepalované tuky. Zklidnit žlučník některou z hořkých 
bylin (pampeliška, hořec) a posílit slinivku (vlaštovičník, 
pampeliška, levandule). Podrážděný dvanácterník negativně 
ovlivňuje bederní část páteře, proto ho nepodceňujme! 
Nesmíme zapomenout, že tenké střevo ve svých záhybech 
obsahuje velké množství lymfatických uzlin (výjimečně má 
reklama pravdu), a proto je důležitou součástí lymfatického 
systému.  Lymfatický (mízní) oběh má v těle na starosti od-
vod všech zplodin, všech škodlivých látek z našeho těla.
A také přebytečné vody, ve spolupráci s ledvinami. Proto ně-
které z nás v létě trápí otoky kotníků, někdy i rukou. Nepod-
ceňujme to, hlavně když se k otokům přidají i zvětšené nebo 
citlivé uzliny v tříslech, pod koleny nebo v podpaží. Pokud 
se nám toto stane, je vhodná lehká masáž nohou třezalkovým 
olejem. ALE POZOR! Vždy mažeme směrem k srdci a zleh-
ka! Otoky uzlin pomůžou zmírnit také obklady pomačkaným 
listím vlaštovičníku, na noc. Výborně funguje také kou-
pel ve vodě s přidaným esenciálním olejem z jalovce nebo 
i čerstvým pomačkaným jehličím. Nezapomínejme na pitný 
režim!! Dobře fungující ledviny jsou nutné, všechno špatné 

Inzerce

vyloučí z těla ven. Aby dobře fungovaly, potřebují dostatek 
hořčíku (banány, celozrnné pečivo, kakao).  
Lymfatický systém je také velmi důležitou součástí imunit-
ního systému. Mízní uzliny jsou jakousi zásobárnou bílých 
krvinek, které se při zánětu (nebo jen začátku) aktivují a „vy-
rážejí do boje“ s infekcí. Proto cítíme uzliny zvětšené a bo-
lavé, např. při angíně. Dobře fungující lymfatický systém je 
zárukou našeho zdraví. JE TO JEDINÁ SKUTEČNÁ PRE-
VENCE PROTI RAKOVINĚ (z knih ing. J. Janči).
Aby všechno bylo, jak má být, užívejme pravidelně dostatek 
zinku spolu s vitamínem A. Tím současně udržíme zdravé 
i sliznice, slinivku a játra. Mízní oběh v našem těle proudí té-
měř souběžně s oběhem krevním. Krevní oběh je v červenci 
a srpnu nejvíc zatížený, nepřehánějme to s aktivitou! Budeme 
si o tom povídat příště. 

Přeju vám všem pevné zdraví.
Radka Dvořáková

Na přání čtenářů připojuji recept:
SEKANÁ PANÍ MLyNÁŘKy 
200g pohanky lámanky, 400g mletého masa (hovězího 
nebo MIX – podle toho, na co jste zvyklí), 2 cibule, 4 
stroužky česneku, 2 vejce (ale jde to i bez nich), majorán-
ka, pepř, sůl
Do osolené vroucí vody vsypeme pohanku lámanku a ne-
cháme odstát až do vychladnutí. Mleté maso zpracujeme 
s ostatními surovinami a s naměklou pohankou a utvoříme 
šišku. Pečeme dozlatova, podléváme okořeněnou vodou 
s olejem. (Je to velmi chutné, ocenili to i mí chlapi, kteří 
jinak pohanku moc nemusí.)

(POHANKA VE MLÝNĚ A V KUCHYNI, 
ZD. ŠMAJSTRLA)

Pernicová s Vrátilovou mistryněmi 
republiky
Zuberské odchovankyně Zuzana Pernicová a Kateřina Vrátilo-
vá, které již třetím rokem trénují a úspěšně závodí v estetické 
skupinové gymnastice za oddíl TJ Sokol Velký Týnec, dosáhly 
v letošní závodní sezóně velkých úspěchů.

Družstvo kategorie 8 – 10 let, jehož součástí jsou tyto dvě zá-
vodnice, se na jaře letošního roku zúčastnilo pěti závodů v es-
tetické skupinové gymnastice pořádaných jednotlivými oddíly 
z celé ČR. Velký boj se odehrával mezi týneckým družstvem 
a družstvem z oddílu SK MG Mantila Brno, nakonec týnecké 
družstvo vybojovalo tři zlaté a dvě stříbrné medaile, a tím se 
staly vítězkami ESG Cupu 2012 a získaly vítězný pohár.  
Vrcholem úspěšné závodní sezóny bylo Mistrovství ČR v este-
tické skupinové gymnastice, které se konalo v neděli 3. 6. 2012 
ve sportovní hale Univerzity Palackého v Olomouci. Osmičlen-
né týnecké družstvo se na nejdůležitější závod důsledně připra-
vilo, neboť si bylo vědomo velké konkurence a po velkém boji 
vyhrálo a získalo titul MISTRYNĚ ČESKÉ REPUBLIKY v es-
tetické skupinové gymnastice v kategorii 8 -10 let  pro rok 2012.
Zuzance a Kačence moc gratulujeme a přejeme i přes náročné 
dojíždění do Velkého Týnce hodně sil do další závodní sezóny. 

Markéta Pernicová, Renata Bechná

Zuberské gymnastky 12 – 14 let na stupních 
vítězů jako Mistryně ČR v ESG pro rok 2012

Závodní družstva oddílu TJ Gumárny Zubří v sezóně 2011-2012

Okénko zdraví

Nabízíme pronájem služebního bytu v Sokolovně Zubří. 
Více informací získáte na tel: 724 169 559.

Prodám byt 3+1 v Zubří s lodžií. Spěchá, tel.: 731 646 338 

Prodám byt 2+1 rekonstruovaný, 2 p. Spěchá, tel.: 731 646 338 
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zaslouží. Družstvo ve složení Barbora Bergová, Karolína Davi-
dová, Valentina Havlová, Tereza Hrachovcová, Klára Chlápko-
vá, Dominika Chudáčková a Daniela Martinková (trenérka Jana 
Šírová) si do Zubří odváželo nejen nejcennější medaile, ale také 
titul Mistryň ČR v estetické skupinové gymnastice pro rok 2012. 
Všem děvčatům děkujeme za celou závodní sezónu a těšíme se 
opět na příští rok a na nové nacvičené sestavy.

Na závěr bych chtěla asi za většinu rodičů (jsem také jeden 
z nich) všem našim trenérkám poděkovat za náročnou práci, kte-
rou s děvčaty při trénincích mají. Bez těchto lidí, kteří se věnují 
dětem a jejich volnému času, by nebylo takových úspěchů a za to 
jim patří VELKÝ DÍK. Poděkování patří také rodičům a sponzo-
rům za podporu a ochotu pomáhat našemu oddílu.

Gabriela Cábová

MLADÍ HASIČI POZNÁVAJÍ 
POŽÁRNÍ SPORT
Dne 12. 5. 2012 se skupina mladých hasičů společně se 
svými vedoucími vydala na dlouho očekávanou jarní obvo-
dovou soutěž v požárním sportu. V deset hodin dopoledne 
jsme od hasičárny vyjeli požárním autem do Lešné. Pro děti, 
které jely hasičským autem poprvé, to byl nezapomenutelný 
zážitek. 

ZUBERSKÝ  FOTBAL  VE  VÝSLEDCÍCH
Sobota 12. 5. 2012  ml. přípr.
VIDČE  -  FC ZUBŘÍ  6 : 4  (pol.: 3 : 1)
Branky: 4 x Jaroslav Poruba

Sobota 12. 5. 2012  ml. žáci
FC ZUBŘÍ  -  Sokol VAL. BySTŘICE  2 : 3 (pol.: 0 : 2)
Branky: Tomáš Šustáček, Dušan Palát

Sobota 12. 5. 2012  dorost
FC ZUBŘÍ  -  Sokol  VAL. BySTŘICE  1 : 3 (pol.: 0 : 2)
Branka: Patrik Kubela

Neděle 13. 5. 2012  muži
FC ZUBŘÍ  -  SK  VIZOVICE  1 : 0 (pol.: 1 : 0)
Branka: Libor Raždík

Sobota 19. 5. 2012  dorost 
FC ZUBŘÍ  -  JUŘINKA  0 : 7 (pol.: 0 : 4)

Neděle 20. 5. 2012  muži 
FC ZUBŘÍ  -  FC  BRUMOV „B“  2 : 4 (pol.: 0 : 2)
Branky: Petr Jasoněk, Ivo Roman

Úterý 22. 5. 2012  ml. přípr.
FC ZUBŘÍ  -  V. KARL.-KAROLINKA  0 : 7 (pol.: 0 : 2)

Pátek 25. 5. 2012  ml. žáci
Jiskra KRHOVÁ  -  FC ZUBŘÍ  2 : 4 (pol.: 1 : 1)
Branky: 2x Dušan Palát, Marek Kantor, Michal Pernica

Pátek 25. 5. 2012  dorost
Sokol HOR. BEČVA  -  FC ZUBŘÍ  2 : 0 (pol.: 0 : 0)

Sobota 26. 5. 2012  ml. přípr.
FC ZUBŘÍ  -  FC  DOL. BEČVA  2 : 7 (pol.: 0 : 2)
Branky: Michal Toman, Jaroslav Poruba

Sobota 26. 5. 2012  muži
JUŘINKA  -  FC ZUBŘÍ  1 : 2 (pol.: 0 : 1)
Branky: Martin Pavlíček, Robert Blaško

Sobota 2. 6. 2012  ml. žáci
FC ZUBŘÍ  -  Sokol POLIČNÁ „B“  0 : 5 (pol.: 0 : 2)

Sobota 2. 6. 2012  dorost
FC ZUBŘÍ  -  SK RAJNOCHOVICE  3 : 4 (pol.: 1 : 2)
Branky: 2x Milan Sobotka, Tomáš Lojkásek

Neděle 3. 6. 2012  muži
FC ZUBŘÍ  -  SK PODKOP. LHOTA  0 : 2 (pol.: 0 : 1)

Středa 6. 6. 2012  ml. přípr.
Sokol VAL. BySTŘICE  -  FC ZUBŘÍ  1 : 3 (pol.: 0 : 2)
Branky: 2 x Jaroslav Poruba, Michal Toman

Sobota 9. 6. 2012  ml. přípr.
VIGANTICE  -  FC  ZUBŘÍ  2 : 8 (pol.: 0 : 5)
Branky: 4 x Jaroslav Poruba, 3 x Michal Toman, Lukáš Fait

Sobota 9.6.2012  dorost
Sokol BRANKy n/M  -  FC  ZUBŘÍ 0 : 0

Neděle 10.6.2012  ml.žáci
Sokol LOUČKA  -  FC ZUBŘÍ  2 : 6 (pol.:1:3)
Branky: 3 x Jakub Smílek, Jan Dvořák, Dušan Palát, Vladimír 
Dobeš

Neděle 10.6.2012  muži
ŠTÍTNÁ n/Vl.  -  FC  ZUBŘÍ  4 : 0 (pol.:1:0)

M. Bartoň

Z házené TJ Lesana Zubří
Družstvo mužů ve 2. lize obsadilo 11. místo a sestupuje spolu 
s Rožnovem p. R. do nově tvořícího se Zlínského přeboru. 
St. žačky po odchodu nejlepší střelkyně J. Mizerové na jaře 
klesly na 5. místo. Ml. žačky obsadily pěkné 2. místo. Dále 
v soutěžích působilo i družstvo minižaček.
Od nové sezóny budou všechna naše družstva zařazena 
do Zlínského kraje a utkají se na svém hřišti na Starém Zubří 
s mnoha novými soupeři, se kterými  doposud nehrála.
Oddíl TJ Lesana Zubří děkuje všem svým sponzorům i fa-
nouškům za podporu v uplynulé sezóně a těší se na další spo-
lupráci v sezóně příští.

Z. K.

Výsledky družstva TJ Lesana Zubří 
2. LIGA MUŽI 2011/12
1. L. Zubří - Olomouc 23:24, 2. Napajedla - L.Zubří 35:27, 3. L. 
Zubří - Ostrava 26:27, 4. L. Zubří - Trnávka 24:25, 5. MHK Kar-
viná - L. Zubří 26:24, 6. L. Zubří - Rožnov p/R 23:23, 7. Vsetín 
- L. Zubří 30:19, 8. L. Zubří - Přerov „B“ 22:22, 9. Zubří B - L. 
Zubří 34:27, 10. L. Zubří - Polanka 25:23, 11. Holešov - L. Zubří 
29:27, 12. Olomouc - L. Zubří 29:20, 13. L. Zubří - Napajedla 
24:29, 14. Ostrava - L. Zubří 31:19, 15. Trnávka - L. Zubří 25:24, 
16. L. Zubří - MHK Karviná 21:18, 17. Rožnov p/R - L. Zub-
ří 24:24, 18. L. Zubří - Vsetín 18:21, 19. Přerov „B“ - L. Zubří 
27:25, 20. L. Zubří - Zubří B 23:23, 21. Polanka - L. Zubří 35:24, 
22. L. Zubří - Holešov 26:30

Tabulka střelců:
1. Robert Plšek (TJ Holešov) 182, 2 Filip Hardt (Sokol Ostrava) 
150, 3. Tomáš Mikulenka (TJ Lesana Zubří) 144

Konečná tabulka
Z V R P skóre B

1. Olomouc 22 17 1 4 591:533 35
2. Holešov 22 17 1 4 682:556 35
3. Napajedla 22 16 0 6 639:550 32
4. Ostrava 22 14 1 7 604:549 29
5. Zubří B 22 11 3 8 634:585 25
6. Vsetín 22 11 0 11 618:623 22
7. MHK Karviná 22 10 1 11 540:559 21
8. Trnávka 22 9 0 13 507:577 18
9. Polanka 22 8 1 13 585:576 17
10. Přerov „B“ 22 6 2 14 528:623 14
11. L. Zubří 22 2 4 16 515:590 8
12. Rožnov p/R 22 3 2 17 524:646 8

Výsledky družstva TJ Lesana Zubří
mladší žačky 2011/12
1. L. Zubří - Hlučín 22:12, 2. L. Zubří - Karviná 10:3, 3. TJ TŽ 
Třinec - L. Zubří 10:10, 4. L. Zubří - HC Ostrava 21:10, 5. Poruba 
- L. Zubří 12:11, 6. L. Zubří - Opava 18:15, 7. Sokol Hrabůvka - 
L. Zubří 6:13, 8. Hlučín - L. Zubří 11:13, 9. Karviná - L. Zubří 
0:10 k., 10. L. Zubří - TJ TŽ Třinec 16:6, 11. HC Ostrava - L. 
Zubří 18:28, 12. L. Zubří - Poruba 11:12, 13. Opava - L. Zubří 
7:7, 14. L. Zubří - Sokol Hrabůvka 24:9 

Konečná tabulka
Z V R P skóre B

1. Poruba 14 14 0 0 206:118 28
2. L. Zubří 14 10 2 2 214:131 22
3. Opava 14 10 1 3 265:170 21
4. HC Ostrava 14 7 0 7 238:276 14
5. Karviná 14 6 0 8 155:168 12
6. Hlučín 14 3 0 11 183:226 6
7. Sokol Hrabůvka 14 3 0 11 167:237 6
8. TJ TŽ Třinec 14 1 1 12 107:209 3

Výsledky družstva TJ Lesana Zubří
starší žačky 2011/12
1. L. Zubří - Hlučín 13:24, 2. L. Zubří - Karviná 18:20, 3. HC 
Ostrava - L. Zubří 21:24, 4. L. Zubří - Poruba 18:12, 5. SK Opava 
- L. Zubří 9:20, 6. Hlučín - L. Zubří 17:15, 7. Karviná - L. Zubří 
18:16, 8. L. Zubří - HC Ostrava 32:14, 9. Poruba - L. Zubří 15:16, 
10. L. Zubří - SK Opava 21:14, 11. L. Zubří - Hlučín 14:28, 12. 
L. Zubří - Karviná 14:11, 13. HC Ostrava - L. Zubří 31:18, 14. L. 
Zubří - Poruba 16:27, 15. SK Opava - L. Zubří 23:15, 16. Hlučín - 
L. Zubří 31:12, 17. Karviná - L. Zubří 0:10 k., 18. L. Zubří - HC 
Ostrava 14:30, 19. Poruba - L. Zubří 19:11, 20. L. Zubří - SK 
Opava 17:18

Konečná tabulka
Z V R P skóre B

1. Hlučín 19 15 3 0 463:301 33
2. Karviná 20 10 3 2 317:347 23
3. Poruba 19 8 2 3 363:345 18
4. SK Opava 20 7 3 7 366:397 17
5. L. Zubří 20 8 0 8 334:382 16
6. HC Ostrava 20 5 1 11 390:461 11

Společné foto gymnastek, trenérek a rodičů z MČR (Olomouc)

Kvůli chladnému větru a později i dešti jsme na soutěži moc 
dlouho nepobyli, zhlédli jsme jen pár štafet. Konečně ale děti 
vědí, co požární sport obnáší a že to není zase taková legrace, 
jak se zpočátku zdálo. 
I přesto se nám společně strávené chvilky líbily a už se zase 
těšíme, jak společně někam vyrazíme. Děti se mají na co tě-
šit, protože vedoucí kroužku pro ně mají připravené už další 
společné chvilky a výlety. 
Další činnost mladých hasičů, sboru dobrovolných hasičů 
a jednotky SDH můžete sledovat na facebookových strán-
kách Hasiči Zubří nebo na internetových stránkách www.
hasici-zubri.cz . 

Za kolektiv vedoucích mladých hasičů 
Aneta Kovářová 
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Prodejní místa ZN: Potraviny Radka u Gumáren, trafika p. Mikulenka, Hobby Elektro 
pí Janošcová u Tesca, Jednota střed, Jednota Horní konec, Jednota Staré Zubří, Coop 
Jednota střed, Coop Staré Zubří. 
Schránky na vaše příspěvky najdete na těchto místech: Klub Zubří, Hamerská 10, 
pošta u Centra, Městský úřad, Horní škola Horní konec, Klub Staré Zubří.

Jak vnímáš podporu Zubří a fanoušků? 
„Máme tu dobré zázemí a fanklub v čele s Pavlem Maňákem. 
Skalní fanoušci s námi jezdí i na turnaje mimo Zubří, tento rok 
byli úžasní například v Lovosicích, při zápasu s Duklou Praha, 
v Jičíně. Je to velká podpora, za kterou moc a moc děkujeme.“ 

Neuvažujete o nějaké autogramiádě?
„Autogramiády probíhají spontánně, lidé přijdou, koupí si třeba 
tričko klubu a my se pak podepisujeme.“ 

A co ta nádherná trofej, zůstane klubu?
„Ano, ta je už naším majetkem a těším se z ní nejen já,  se mnou 
i JANKŮ Tomáš, MALINA Milan, ORSÁG Petr, KOLEČEK 
Jakub, HANTÁK Jozef,  STRŽÍNEK Martin, PERNICA Sva-
topluk, HORUT Libor, TŘEŠTÍK Marek, RANDÝSEK Štěpán, 
ŠUSTÁČEK Matěj, KASAL Michal, MIČKAL Tomáš, JURKA 
Miroslav, BECHNÝ Tomáš, MĚCHÝŘ Lukáš, DĚDEK Michal,  
VYJÍDÁK Martin, PERNICKÝ Vojtěch, VÁLEK Radomír,  
ŠLACHTA Petr, POLOZ David a asistent trenéra MIČOLA Jiří, 
vedoucí mužstva BALHÁREK Michal, masér KOCUREK Petr, 
fyzioterapeut GUŘAN Zdeněk.“

Nelze než všem těmto pánům poděkovat a přát jim co nejvíce 
nejen sportovních úspěchů a Tobě, Ondro, díky za čas a prima 
povídání.

Eliška Divínová

Na slovíčko u MISTRŮ….
Když jsem se jeden červnový večer vydala k sousedům, nebyla 
to pouze přátelská návštěva.  Šla jsem vyzpovídat  trenéra Jiřího 
Miku a jeho syna Ondřeje. Kdo jiný by mi také mohl sdělit víc 
o tom, jak to všechno bylo a co předcházelo zisku titulu MISTŘI 
ČR 2011/2012 v házené.
Doma byl však jen Ondra, ale o to víc se mi věnoval, a tak jsme 
si hezky popovídali. První moje otázka byla:

Co nejvíc přispělo k vítězství?
„Samozřejmě spousta tvrdé práce, mnoho hodin tréninku, ale 
také vynikající souhra všech členů týmu, kdy jsme si náramně 
rozuměli!!  Mozaika, která do sebe úžasně zapadala a ze které 
pak vzešel tento skvělý výsledek. Jsme dobrá parta a nechci, aby 
to vyznělo jako klišé.“ 

To, že jsou dobrá parta, mi bylo jasné, když v neděli 3. 6. 2012 
„pánové mistři“ slavili vítězství neoficiálně se zuberskou  veřej-
ností v letní zahrádce u haly, kdy se sami starali o obsluhu všech, 
co jim přišli blahopřát, a také se velice dobře bavili při plážo-
vém volejbalu, který si v mezičase zahráli. Sama jsem jim trošku 
v skrytu duše záviděla.

Druhá moje otázka byla přímo na práci Jiřího Miky, který letos 
poprvé zastával funkci hlavního trenéra - jak dlouho v Zubří 
působí a co vše předcházelo k nástupu do funkce hl. trenéra?
„Taťka toho zvládl již hodně, zvláště jako klubový trenér mlá-
deže, kterým se stal po návratu z Finska, kde působil necelé dva 
roky v Helsinkách jako asistent trenéra pro muže i ženy. Od roku 
1994 působí v Zubří jako asistent trenéra HC Zubří, muži + klu-
bový trenér mládeže, kde má za sebou také úspěchy.
 S mládeží se na stupně vítězů dostal v roce 1995 - 2. místo, 
v r. 1996 dokonce i na 1. místo s juniory, v roce 2001 3. mís-
to. V rámci role asistenta ČR - muži se pak dostavily úspěchy 
v podobě 2. místa v roce 2009. Od roku 2010 už zastává funkci 
trenéra HC Zubří, za tu dobu nás dovedl k bronzu a letos k úžas-
nému vítězství. “

Poslechla jsem si slova pochvaly syna na jeho otce a zeptala 
jsem se trošku záludně: „A jak to doma klape? Syn hráč, otec 
trenér?“
„Je to o toleranci, veliké toleranci, doma se o házené příliš ne-
bavíme a nerozebíráme ji. Musíme se vzájemně respektovat, a to 
je hlavní! To, že jsem syn trenéra, také není vždy záviděníhodné. 
Ale nestěžuji si.“

Foto Alex Wipf

Foto Alex Wipf

Foto Alex Wipf
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