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VÝZVA  MUZEJNÍ  RADY
Zapůjčení výšivek pro výstavu

Vážení spoluobčané, u příležitosti připravované výstavy tradič-
ní zuberské výšivky se obracíme na potomky zuberských vyšívaček 
s prosbou o zapůjčení alespoň jednoho exponátu spolu se základní-
mi životopisnými údaji a fotografií autorky. 
Kontaktní osoby:  
Marie Pyrchalová – 1. stupeň ZŠ Zubří - mob. tel.: 608 833 688
Věra Machová, Staré Zubří - mob. tel.: 605 081 950
Termín: nejpozději do 31. 8. 2013

Muzejní rada města Zubří

PoZVáNKA PRo JUbilANtY
Je Vám více než 80 let nebo v tomto roce slavíte 65., 70., 75. nebo 
80. narozeniny? Tak tato pozvánka patří právě Vám.

Společenská komise Města Zubří srdečně zve letošní jubilanty a jejich 
partnery na slavnostní koncert dechové hudby tRNKoVJANKA, 
který se uskuteční v sobotu 31. srpna ve 14 hodin v Klubu Zubří. 

Více informací získáte na telefonním čísle: 571 659 447.

(více na straně 17)

(více na straně 17)



Vzpomínáme
Nedopatřením se v červnovém čísle nezveřejnila vzpomínka na paní 
Marii Zemanovou. Redakční rada se omlouvá rodině Zemanových. Do-
datečně otiskujeme vzpomínku v srpnovém čísle.

blahopřání

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

 Narození
Karolína Drozdová Emma Slováková
Jan Mikeš  Madeline Šarlota Kotulková
Elisabeth Kyselá Adéla Zemanová
Karolína Škubalová Tomáš Křesala
František Rubner

Bohumil Krčmář  
Božena Švecová 
Ludmila Mikulenková 
Lubomír Balhárek 

Ing. Josef Bolcek
Zbyněk Tovaryš
Rudolf Mičola
Otilie Mikulenková

Jarmila Stančíková   92 let 
Josef Divín   85 let
Milena Urbanová   80 let
Jan Vašek   75 let 
Ludmila Krupová  80 let

Marie Kocůrková 93 let
Milada Adámková 80 let
Metoděj Ondruch 75 let
Ludmila Pobořilová 91 let

Úmrtí

Kdybychom mohli pohladit Tvé vlasy  
a milou líc 
a k tomu pár pěkných slov Ti říct, 
trochu krásných květů do dlaní Ti dát 
a za život s Tebou, maminko, poděkovat… 

Dne 24. června 2013 jsme si s bolestí v srd-
cích připomněli 1. smutné výročí úmrtí naší 
milované manželky, maminky a babičky, paní 

Marie Zemanové. 
S láskou a úctou vzpomínají manžel a děti s rodinami. 

Odešlas, maminko, neznámo kam,
vzpomínka po tobě zůstala nám.
Těžko je, maminko, bez tebe žít,
jako ty neumí nikdo poradit.

Dne 25. července 2013 jsme si připomněli 10. 
výročí od úmrtí naší milované  maminky, ba-
bičky, sestry, paní 

Štěpánky Skýpalové 
ze Zubří. S láskou a úctou vzpomíná syn Josef s rodinou, dcera 
Magda s rodinou. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Uplynul rok, však zdá se to být jako včera,
kdy opustil jsi náhle milovaných náruč - svůj svět,
však vzpomínka na tebe v našich srdcích 
a láska k tobě, tatínku náš, nikdy nechyběla,
a tvoje láska k nám kvete každým dnem 
v přenádherný květ.

Dne 7. srpna 2013 uplynul první rok, kdy nás 
opustil náš milovaný manžel, tatínek a kamarád, pan 

Josef Kotulek. 
Vzpomeňte s námi na jeho veselý život.

Rodné brázdy v šíř i v dál, co se já  Vás naosíval, 
co  se já  Vás naoral. 
Když srpnový večer voněl dozrávajícím žitem, 
já se loučil s tímto světem 
a přišla noc, po které nebylo ráno. 

Dne 19. srpna 2013 to bylo již 25 let, co jsme 
se rozloučili s naším milovaným  tatínkem a 
staříčkem, panem 

Jindřichem Pavelkou. 
Za tichou vzpomínku všem, kteří jej znali, děkují, s láskou a 
úctou vzpomínají děti s rodinami.

Dne 19. srpna 2013 se dožívá krásných 80 let 
naše maminka, babička a prababička, paní 

Alena Petřeková. 
Za lásku děkují a do dalších let přejí hodně zdra-
ví a životního optimismu dcery, vnuci a vnuč-
ky s rodinami. Velkou pusu posílají pravnouča-
ta Honza, Daniel, Matýsek, Barunka, Adélka,  
Nelinka a Mareček.

Zůstaň tu s námi, muziko česká – i zuberská. 
Toto je přání členů a posluchačů dechového 
souboru „Zubřanka“, jehož obětavým a starost-
livým kapelníkem je klarinetista 

Jaroslav Mužík, 
který 9. srpna 2013 oslavil 60 let. K jeho naroze-
ninám mu přejeme pevné zdraví, boží požehnání, rodinnou poho-
du, potěšení a radost z tónů dechovky. A hlavně děkujeme za vedení, 
péči a starosti o „Zubřanku“. 
Přejí muzikanti a posluchači „Zubřanky“ V. Krupa

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se přišli rozloučit 
a doprovodili mého tatínka 

lubomíra balhárka 
na jeho poslední cestě. Upřímný dík za slova útěchy patří Otci 
Karlu Janečkovi. Velké poděkování paní učitelce Věře Machové 
za procítěný smuteční projev a Marušce Křenkové za krásný zpěv. 
Rovněž děkuji všem za květinové dary. 
Za celou zarmoucenou rodinu dcera Lenka Kantorková

Z usnesení 66. schůze Rady města Zubří, 
konané dne 17. 06. 2013

RM schvaluje rozpočtové opatření RM RO č. 8/2013, kterým se provádí 
změna rozpočtu dle důvodové zprávy.
RM schvaluje ukončení nájmu bytu č. 8 na ulici Hlavní 824, Zubří, s pa-
nem Michalem Tovaryšem dohodou ke dni 30. 06. 2013 a pověřuje staros-
tu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8 na ulici Hlavní 824, 
Zubří, s panem Jaromírem Machem na dobu určitou od 01. 07. 2013 do 
30. 06. 2014, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu měs-
ta jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 7, na ulici 
Hlavní 824, Zubří, s panem Rudolfem Gybasem zastoupeným opatrovní-
kem panem Petrem Herlíkem, kterým se upravuje pronajatá plocha bytu a 
z toho vyplývající výše nájemného, s účinnosti od 01. 07. 2013, a pověřuje 
starostu města jeho podpisem.
RM schvaluje ukončení nájmu bytu č. 1 na ulici Hlavní 824, Zubří, s pa-
nem Dominikem Losem dohodou ke dni 30. 06. 2013 a pověřuje starostu 
města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1 na ulici Hlavní 824, 
Zubří, s paní Žanetou Šťastnou na dobu určitou od 01. 07. 2013 do 30. 
06. 2014, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města je-
jím podpisem.
RM vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p. č. 2636, trvalý travní 
porost, o výměře cca 9300 m2, k. úz. Zubří.
RM doporučuje ZM vyhlásit záměr na prodej pozemku p. č. 1624, zahra-
da, o výměře 293 m2, k. úz. Zubří.
RM schvaluje uzavření dohody o plnění dluhu ve splátkách s panem Ji-
řím Luzarem za podmínek dle důvodové zprávy a pověřuje starostu měs-
ta jejím podpisem.

Zlatá svatba

František a berta Pavlíkovi

Lásku a dobrotu jste rozdávali,
proč jen tak krátký čas jste zůstali?
Vaše ústa už neporadí,
Vaše ruka už nepohladí.

Chybíte nám, rodiče, všude a všem.
Dne 23. srpna 2013 uplyne dlouhých 20 let 
od úmrtí naší maminky a babičky, paní 

Anděly Ulrychové.
Zároveň vzpomeneme 19. září 2013 nedožité 
78. narozeniny jejího manžela, našeho tatín-
ka a dědečka, pana 

Václava Ulrycha. 
Stále vzpomínají syn Václav, dcery Ludmila, 
Marie a Anna s rodinami.

Odešli jste od nás, ale v našich srdcích žijete dál.
Dnes už jen kytičku na hrob Vám můžeme dát 
a s láskou, úctou a vděčností vzpomínat.

Dne 29. srpna 2013 si připomeneme 3. smutné 
výročí, kdy nás opustila paní

Františka Jurková.
Zároveň 8. května 2013 jsme vzpomněli 2 roky 
od úmrtí pana 

Josefa Jurka.
Vzpomínají syn, dcery a snacha s rodinami.

„Odešels, tatínku, neznámo kam, 
vzpomínka po Tobě zůstala nám.     
Těžko je, tatínku, bez Tebe žít,
jako Ty neumí již nikdo poradit.“

Dne 26. července 2013 jsme vzpomněli 9. vý-
ročí úmrtí mého manžela a našeho tatínka a 
dědečka, pana 

Vladislava Němce.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Marie, syn Vladislav a dce-
ra Marie s rodinou.

Život se nezastaví, jde stále dál,
osud již nevrátí, co jednou vzal.
Roky ubíhají, ale vzpomínky zůstávají.

Dne 26. srpna 2013 vzpomeneme jedenác-
té výročí úmrtí naší milé maminky, babičky a 
prababičky, paní 

Anděly Valové 
ze Zubří. Za celou rodinu vzpomíná Pavel s 
rodinou. Kdo jste jim znali, vzpomeňte s námi.

Vše se vrací, jaro, listí i květ,
ale ty se k nám, maminko milá,
už nemůžeš vrátit zpět.
Odešla jsi tiše ve své bolesti,
jak osud si to přál,
ale v našich srdcích budeš žít
navždy dál.
Tvé ruce nepohladí, ústa neporadí,
tvou lásku nám nikdo víc nenahradí.
Maminko milá, děkujeme ti za to,
čím jsi nám v životě byla,
za každý den, který jsi pro nás žila.
jen větřík nad tvým a tatínkovým hrobem lehce šumí, 
jen ten, kdo tě znal a měl rád, jeho tónům porozumí.

Dne 3. září 2013 vzpomeneme 2. smutné výročí, kdy nás navždy 
opustila naše zlatá, milá maminka, babička a prababička, paní 

božena Pavlíčková
ze Zubří. S láskou vzpomínáme a nezapomeneme. Synové a dce-
ry s rodinami.
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dle důvodové zprávy.
RM uděluje souhlas v souladu s čl. VII (nemovitý majetek), odst. (5), Zři-
zovací listiny Základní školy Zubří, okres Vsetín, Základní škole Zubří, 
okres Vsetín, IČ: 70874603, Zubří, Hlavní 70, PSČ 756 54, k 1. části plá-
novaných oprav podhledů včetně osvětlení na chodbách v měsíci červen-
ci a srpnu 2013.
RM schvaluje vydání letního dvojčísla Zuberských novin, a to v měsíci srp-
nu 2013.
RM rozhodla na základě doporučení Hodnotící komise o výběru nejvhod-
nější nabídky hodnocené dle hodnoticího kritéria - nejnižší nabídková cena 
- zadané dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, na podlimit-
ní veřejnou zakázku na stavební práce: „Zateplení Domu služeb v Zubří“ 
formou zjednodušeného podlimitního řízení a schvaluje uzavření smlou-
vy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a to 
„Mézl a Janíček, s. r. o.“, IČ: 26851881, Zašová 170, PSČ 756 51, v sou-
ladu s nabídkou uchazeče, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu měs-
ta jejím podpisem.

Z usnesení 67. schůze Rady města Zubří, 
konané dne 01. 07. 2013

RM vyhlašuje záměr na pronájem části nebytových prostor (sportovní 
plochy) v objektu Sportovní haly Zubří, Hlavní 492, Zubří, o výměře 800 
m2, k. úz, Zubří.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části nebytových prostor objek-
tu kuželny Zubří, Sídlištní 744, PSČ 756 54, o výměře cca 120 m2, s „Tě-
lovýchovná jednota Gumárny Zubří“, IČ: 44740832, Zubří, Sídlištní 744,  
PSČ  756 54, na dobu neurčitou s účinnosti od 01. 08. 2013, za podmínek 
dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části nebytových prostor v objek-
tu Sokolovny Zubří, Hlavní 459, PSČ 756 54, s „Tělovýchovná jednota Gu-
márny Zubří“, IČ: 44740832, Zubří, Sídlištní 744, PSČ  756  54, na dobu 
neurčitou s účinnosti od 01. 08. 2013, za podmínek dle důvodové zprávy, a 
pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje Přílohu č. 1 vnitřního předpisu č. 003/2013 „Zásady a ce-
ník nájmu sportovišť města Zubří a vybavení“, dle důvodové zprávy po 
úpravě, s účinností od 1. 7. 2013.
RM dle § 9, odst. 2, zákona č. 166/1999Sb., veterinární zákon, v platném 
znění, povoluje konání svodu zvířat (koní) v souvislosti s konáním akce 
„Zuberské derby“, pořádanou Jezdeckým klubem Zubří,  IČ: 26551837, 
Zubří, Machulky 304,  PSČ  756 54, dne 10. 08. 2013.
RM ruší na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro hod-
nocení nabídek výběrové řízení o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené 
dle hodnoticího kriteria - nejnižší     nabídková cena -  ve výběrovém řízení 
mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, dle vnitřního před-
pisu „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Přístavba výtahu 
domu služeb v Zubří“ a ukládá vedoucímu OV zajistit realizaci nového vý-
běrového řízení na uvedenou akci.
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro 
hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodno-
ticího kriteria - nejnižší nabídková cena - ve výběrovém řízení mimo režim 
zákona č. 137/2006Sb., v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady a 
postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, na veřejnou za-
kázku malého rozsahu na stavební práce „Vodovod Zubří - Hamerská uli-
ce“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla 
vybrána jako nejvhodnější, a to: „COBBLER, s. r. o.“, IČO: 46578463, Za-
šová 633, PSČ: 756 51, v souladu s nabídkou uchazeče, dle důvodové zprá-
vy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro 
hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodno-
ticího kriteria - nejnižší nabídková cena - ve výběrovém řízení mimo režim 
zákona č. 137/2006Sb., v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady a 
postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, na veřejnou za-
kázku malého rozsahu na stavební práce „Rozšíření kapacity MŠ ve měs-
tě Zubří“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabíd-
ka byla vybrána jako nejvýhodnější, a to: „Mézl a Janíček, s. r. o.“, IČO: 
26851881, Zašová 170, PSČ: 756 51, v souladu s nabídkou uchazeče, dle 
důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a ve-
dení splaškové kanalizace v délce cca 13 m za úhradu ve výši 1.000 Kč přes 
pozemky č. p. 48/1  a č. p. 48/13, v k. úz. Zubří, ve vlastnictví města Zubří, 
s „Průmyslové podlahy Plaček, a. s.“, IČ: 25362836, Rožnov pod Radhoš-
těm, Pod lesem 2650, PSČ 756  61, dle důvodové zprávy, a pověřuje staros-
tu města jejím podpisem.
RM revokuje usnesení RM 64/956 ze dne 20. 05. 2013 ve věci rozhodnu-
tí o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodnoticího kriteria - nej-
nižší nabídková cena - zadané dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., v platném 
znění, na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: „Úspora ener-
gií pro ZŠ Zubří“ formou zjednodušeného podlimitního řízení, a schvále-
ní uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako 
nejvhodnější, a to „RENO stavební VMM, s. r. o.“, IČ: 28632290, Valaš-
ské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Hranická 93, PSČ 757 01, dle důvodo-
vé zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na podlimitní veřejnou zakázku 
na stavební práce „Úspora energií pro ZŠ Zubří“ zadanou dle § 38 záko-
na č. 137/2006 Sb., v platném znění, formou zjednodušeného podlimitní-
ho řízení s uchazečem, jehož nabídka se umístila jako druhá v pořadí, a to 
„JASY Vsetín s. r. o.“, IČ: 25860852, Vsetín, 4. května 353, PSČ 755 01, 
v souladu s nabídkou uchazeče, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu 
města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 s „Iskérka, o. p. s.“, IČ: 28647912, 
Rožnov pod Radhoštěm, Chodská 534, PSČ 756 61, ke Smlouvě o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu města Zubří ze dne 11. 02. 2013, který se týká změ-
ny právní formy příjemce dotace dle důvodové zprávy a pověřuje starostu 
města podpisem příslušného dodatku.
RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2013 pro 
„Tělovýchovná jednota Gumárny Zubří“, IČ: 44740832, Zubří, Sídlištní 
744, PSČ 756 54, ve výši 8 000 Kč dle důvodové zprávy a pověřuje starostu 
města podpisem příslušné smlouvy.
RM schvaluje prodloužení termínovaného vkladu u „Moravský Peněžní 
ústav - spořitelní družstvo“, IČ:   25307835, Praha 1, Senovážné náměs-
tí 1375/19, PSČ  110 00, ve výši 2.500.000 Kč od 23. 7. 2013 se splatnos-
tí 6 měsíců.
RM jmenuje členy a schvaluje povodňovou komisi ve složení:
Jiří Randus, Zubří, Hlavní 232,
Mgr. Alena Dobšová, Zubří, Sídliště 6. května 1054,
Radek Janošek, Zubří, U Domoviny 1019,
Eva Gazdíková, Zubří, MUDr. Antonína Fabiána 637,
Miroslav Koleček, Zubří, Převrátí 497,
Alois Ulrych, Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží 1705,
Ing. Antonín Holiš, Zubří, Záhumení 992,
Vincenc Mizera, Zubří, Horní 395,
Oldřich Divín, Zubří, Pod Obecníkem 1182,
Michaela Wrobelová, Rožnov pod Radhoštěm, Kulturní 1757,
Marie Žambochová, Zubří, Bořkova 953,
Jiří Mizera, Zubří, Na Kopci 386, 
Zdeněk Cabák, Zašová 393.

RM souhlasí s podnájmem části nebytových prostor Domu služeb, Zub-
ří, Hlavní 79, PSČ 756 54, pronajatých paní Barboře Bolckové, za podmí-
nek dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí stanovení ředitelky o organizaci provozu v Mateřské 
škole DUHA, Na Potoku 369, Zubří, okres Vsetín,  IČ:  70874590,  PSČ  
756 54, při počtu dětí nižším než 12 dětí v MŠ - přerušení, a to z důvodů 
účelnosti a hospodárnosti provozu.
RM bere na vědomí stanovení ředitelky o organizaci provozu v Mateřské 
škole Zubří, Sídliště 6. května 1109, okres Vsetín, IČ: 70874581, PSČ 756 
54, při počtu dětí nižším než 12 dětí v MŠ - přerušení, a to z důvodů účel-
nosti a hospodárnosti provozu.
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro 
hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodno-
ticího kriteria - nejvyšší nabídková cena - ve výběrovém řízení mimo režim 
zákona č. 137/2006Sb., v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady a 
postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu na služby „Prodej dřeva z lesů města Zubří“: Prodej 
cca 129 m3 dříví z těžeb Pú-40, Pú+40, Porost 1A3, 4C4, 4D4, 1D4, 6A3a, 
5B5 a schvaluje uzavření kupní smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla 
vybrána jako nejvhodnější, a to:  „DŘEVO  RAKOV, s. r. o.“, IČ:  28604083  
Rakov  47,  PSČ  753 54 Soběchleby, v souladu s nabídkou uchazeče, dle 
důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro 
hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodno-
ticího kriteria - nejnižší nabídková cena - ve výběrovém řízení mimo režim 
zákona č. 137/2006Sb., v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady 
postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu na stavební práce „Oprava krovu a střechy budovy č. 
p. 116 a č. p. 144 na ulici Horní v Zubří“ a schvaluje uzavření smlouvy o 
dílo s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a to: „H 
& B delta, s. r. o.“, IČ: 25835661, Vsetín, Bobrky 382, PSČ 755 01, v sou-
ladu s nabídkou uchazeče, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu měs-
ta jejím podpisem.
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro 
hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodno-
ticího kriteria - nejnižší nabídková cena - ve výběrovém řízení mimo režim 
zákona č. 137/2006Sb„ v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady a 
postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu na stavební práce „Výměna oken v objektu zdravotního 
střediska č. p. 638 na ulici MUDr. Antonína Fabiána v Zubří“ a schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nej-
vhodnější, a to: „PVC OKNA, s. r. o.“, IČ: 26844168, Frýdlant nad Ostra-
vicí, Nová Ves 139, PSČ 739 11, v souladu s nabídkou uchazeče, dle důvo-
dové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 584, 
Sídliště 6. května, Zubří, o výměře 67,87 m2 a části pozemku č. p. 983, o 
výměře 30 m2, k. úz. Zubří,
s Jaromírem Mikulenkou, IČ: 62317636, Zubří, U Domoviny 234, PSČ 
756 54, výpovědí.
RM schvaluje uzavření smlouvy o energetickém poradenství a správě od-
běrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie s „Ener-
gie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost“, IČ: 29283272, Hodo-
nín, Brněnská 3883/48, PSČ 695 01, za podmínek dle důvodové zprávy a 
pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM uděluje souhlas „Tělovýchovné jednotě Lesana Staré Zubří“, IČ: 
64124029, Zubří, Starozuberská 341, PSČ 756 54, k užití znaku města 
Zubří na poháry pro 20. ročník mezinárodního turnaje v házené mužů a 
žen, který se uskuteční v sobotu 22. 06. 2013.
RM povoluje výjimku z nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole DUHA, Na 
Potoku 369, 756 54 Zubří, z 24 na 28 dětí na každou třídu, za podmínek 

Z usnesení 68. schůze Rady města Zubří, 
konané dne 15. 07. 2013

RM schvaluje změnu dramaturgického plánu kulturních akcí na 3. čtvrtle-
tí roku 2013 (RM 62/921 z 22. 04. 2013) dle důvodové zprávy.
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro 
hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodno-
ticího kritéria - nejvyšší nabídková cena - ve výběrovém řízení mimo režim 
zákona č. 137/2006Sb., v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zása-
dy a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, na veřej-
nou zakázku malého rozsahu na služby: „Prodej dřeva z lesů města Zub-
ří“, Prodej cca 300 m3 dříví z nahodilých těžeb, a schvaluje uzavření kup-
ní smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a 
to: „DŘEVO RAKOV, s. r. o.“, IČ: 28604083 Rakov 47, PSČ 753 54 So-
běchleby, v souladu s nabídkou uchazeče, dle důvodové zprávy, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku č. p. 2636, trvalý 
travní porost, o výměře cca 9300 m2, k. úz. Zubří, s panem Liborem Zema-
nem na dobu neurčitou, s účinností od 16. 07. 2013, za podmínek dle dů-
vodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM vyhlašuje záměr na pronájem pozemků č. p. 2577/1, trvalý travní po-
rost, o výměře 20465 m2, č. p. 2588, trvalý travní porost o výměře 877 m2 a 
č. p. 5265, trvalý travní porost, o výměře 3180 m2, k. úz. Zubří.
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro 
hodnocení nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodno-
ticího kriteria - nejnižší nabídková cena - ve výběrovém řízení mimo režim 
zákona č.137/2006Sb., v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady 
a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Klidové centrum Zubří II“ a 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla vybrá-
na jako nejvýhodnější, a to: „CZO TRADE, s. r. o.“, IČO: 27801349, Zub-
ří, Hamerská 698, PSČ: 756 54, v souladu s nabídkou uchazeče, dle důvo-
dové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro 
posouzení a hodnocení nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky hodnoce-
né dle hodnoticího kritéria - nejnižší nabídková cena - ve výběrovém řízení 
mimo režim zákona č.  137/2006 Sb., v platném znění, dle vnitřního před-
pisu „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava chodní-
kových těles u objektu č. p. 812-817 v Zubří“ a schvaluje uzavření smlou-
vy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější, a to: 
„COMMODUM, spol. s r. o.“, IČ: 46577238, Valašská Bystřice 225, PSČ: 
756 26, v souladu s nabídkou uchazeče, dle důvodové zprávy, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření Smlouvy č. 11099121 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu ži-
votní prostředí na akci „Protipovodňová opatření pro město Zubří“ se 
„Státní fond životního prostředí České republiky“, IČ:  00020729, Praha 
11, Kaplanova 1931/1, PSČ 148 00, dle důvodové zprávy, a pověřuje sta-
rostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření smlouvy na zajištění autorského dozoru při pro-
vádění stavby „Přístavba výtahu Domu služeb v Zubří“ s Ing. arch. Václav 
Zima, CSc., IČ:10548271,   Brno - Líšeň, Hubrova 2260/1, PSČ  628 00, za 
podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění a provozování kontejnerů na 
použité textilie, boty a hračky se „Goliński Rafal PHU YUGO“, IČ: 240 
656 878, Polská republika, Rybnik, ul. Kilińskiego 37A/6, PSČ 44-200, za 
podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách  napojení, o spolupráci a 
součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kup-
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ní s „SMP Net, s. r. o.“, IČ 27768961, Ostrava, Moravská Ostrava, Horno-
polní 3314/38, PSČ 702 00, týkající se STL plynovodu pro 2 RD v lokali-
tě ul. Bořkova, za podmínek dle důvodové zprávy a pověřuje starostu měs-
ta jejím podpisem.
RM schvaluje kronikářský zápis roku 2012 do kroniky města Zubří před-
ložený paní Mgr. Zdenkou Janoškovou, kronikářkou.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 mandátní smlouvy na zpracování žá-
dosti o finanční podporu a na realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky 
na investiční akce: „Prodloužení splaškové kanalizace Zubří“, „Rekon-
strukce vodovodního řadu Zubří“, „Inženýrské sítě U Traktorky - 2. eta-
pa - SO 01.1 prodloužení splaškové kanalizace“ s firmou „CSSC, a. s.“, IČ: 
276 184 98, Rudná, Příčná 726, PSČ: 252 19, týkající se změny předmětu 
smlouvy a výše DPH, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje staros-
tu města jeho podpisem.
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy o přijetí finančního daru ve výši 
10.000 Kč s „Elektro Pavlica, s. r. o.“, IČ: 278 57 280, Rožnov pod Rad-
hoštěm, Meziříčská 2849, PSČ 756 61, dle předloženého návrhu, a pově-
řuje starostu města jejím podpisem.

Z usnesení 69. schůze Rady města Zubří, 
konané dne 29. 07. 2013

RM schvaluje vnitřní předpis č. 015/2013 „Zásady a ceník nájmu sporto-
višť města Zubří a vybavení“, dle důvodové zprávy po úpravě, s účinností 
od 29. 07. 2013.
RM schvaluje v souladu s čl. 3, odst. (1) vnitřního předpisu 015/2013 
„Zásady a ceník nájmu sportovišť města Zubří a vybavení“ krátkodobý 
nájem ve sportovní hale Zubří, Hlavní 492, Handball club Zubří, IČO: 
46531378, Zubří, Hlavní 492, PSČ: 756 54, na akci „Měsíční soustředění 
hráčů SCM“ v termínu 29. 7. - 30. 8. 2013 (16 dnů), za podmínek dle dů-
vodové zprávy.
RM vyhlašuje záměr na pronájem části nebytových prostor v objektu So-
kolovny Zubří, Hlavní 459, klubovna Sokolovny o výměře cca 77 m2, k. úz. 
Zubří.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových pro-
stor v objektu Zdravotního střediska, MUDr. Antonína Fabiána 638, Zubří 
s Martin Dvořák, IČ: 62225375 Zubří, a Radka Dvořáková, IČ: 60262010, 
Zubří, oba Hamerská 698, PSČ 756 54, kterým se upravují smluvní strany, 
a pověřuje starostu města jeho podpisem.
RM akceptuje návrh likvidační komise a schvaluje:
1. fyzickou likvidaci předmětů dle bodu 1 důvodové zprávy,
2. přímý prodej předmětů za navrženou cenu dle bodu 2 důvodové zprávy.
RM schvaluje návrh zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh a 
výzvy k podání nabídek pro podlimitní veřejnou zakázku na akci „Rekon-
strukce veřejného osvětlení města Zubří“ zadávanou formou zjednoduše-
ného podlimitního řízení v souladu •s § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o ve-
řejných zakázkách, v platném znění, dle důvodové zprávy, a pověřuje sta-
rostu města jejím podpisem.
RM ustanovuje dle § 74 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, Hodno-
tící komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek pro pod-
limitní veřejnou zakázku na služby: „Rekonstrukce veřejného osvětlení 
města Zubří“, zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení v 
souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, a:
a) jejími členy jmenuje: Vlastislava Janků, Radka Janoška, Ing. Milana Pa-
lackého, Zdeňka Hasoně a Ing. Miroslava Šimíčka;
b) náhradníky jmenuje: pana Josefa Sváka, Mgr. Pavla Paseku, Jiřího Juře-
nu, Ing. Antonína Holiše a Miroslava Janošce, dle důvodové zprávy.
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro 
posouzení a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení mimo režim zákona 

Nová vyhláška upravující kácení dřevin
Problematika kácení dřevin rostoucích mimo les je řešena zákonem č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a od 
15. 7. 2013 také prováděcí vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a po-
volování jejich kácení. Tato nová vyhláška, kterou vydalo Ministerstvo život-
ního prostředí České republiky, stanovuje nová pravidla pro kácení dřevin.
Nejvýznamnější změna oproti předchozí právní úpravě se týká kácení dře-
vin v zahradách, ke kterému nově není potřeba povolení, a to bez ohledu na 
jejich velikost. V tomto případě však není zahradou myšlena zahrada dle ka-
tastru nemovitostí, ale jakýkoliv pozemek (dle katastru nemovitostí to může 
být také např. trvalý travní porost, zastavěná plocha, ostatní plocha aj.), kte-
rý splňuje definici „zahrady“, jak ji zavádí v § 1 písm. c) výše uvedená vyhláš-
ka. Konkrétně se musí jednat o pozemek u bytového domu nebo u rodinné-
ho domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný 
veřejnosti. Přitom platí, že zastavěným územím je dle stavebního zákona (zá-
kon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění poz-
dějších předpisů) území vymezené územním plánem a že oplocení pozemku 
muselo být povoleno režimem dle stavebního zákona.
Výše uvedené se tedy netýká dřevin rostoucích na pozemcích u rekreačních 
objektů, v zahrádkářských koloniích, v zahradách u restaurací, na pozemcích 
u průmyslových objektů, veřejné zeleně, v zahradách u škol, na pozemcích 
ohraničených pouze živým plotem apod.). Povolení ke kácení dřevin je i na-
dále nezbytné pro dřeviny rostoucí mimo zahrady a mimo pozemky se způso-
bem využití (dle katastru nemovitostí) jako plantáže dřevin, které mají obvod 
kmene ve výšce 130 cm nad zemí větší než 80 cm anebo se jedná o zapojený 
porost (včetně náletových dřevin) na ploše větší než 40 m2. Povolení je nutné 
také ke kácení stromů, které jsou součástí stromořadí (alejí), a to i v případě, 
že obvod kmene je menší než 80 cm nebo že v některém úseku souvislé řady 
některý strom chybí. Bez povolení nelze kácet ani dřeviny, které jsou součás-
tí významných krajinných prvků (např. břehové porosty) nebo které jsou vy-
hlášeny jako památné stromy.
Dřeviny je doporučeno kácet v období vegetačního klidu, tj. v období při-
rozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. Zpravidla se 
takto označuje doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku (zimní 
období). Při kácení v tomto období navíc nedojde k poškození hnízd a ohro-
žení hnízdícího ptactva. Nadále totiž platí ochrana volně žijících ptáků a 
ochrana zvláště chráněných živočichů. Za pokácení stromu, na kterém hníz-
dí ptáci nebo na kterém žije některý zvláště chráněný živočich (např. vever-
ka), hrozí postih (pokuta) za protiprávní jednání. Navíc je i likvidace dřev-
ní hmoty bez mízy a listí mnohem snadnější a méně nákladná než u plně olis-
těného stromu.
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na území města Zubří 
mohou občané podat na Městském úřadě Zubří. Formulář žádosti v digitál-
ní podobě je možno si stáhnout na webových stránkách Města Zubří http://
www.mesto-zubri.cz/.
Nově je také upraveno kácení z havarijních důvodů (v případě stromů, k je-
jichž kácení je jinak třeba povolení). Ten, kdo oznamuje orgánu ochrany pří-
rody kácení stromů z havarijních důvodů, je nyní zároveň povinen doložit 
skutečnosti nasvědčující tomu, že dřevinou byl zřejmě a bezprostředně ohro-
žen život či zdraví nebo hrozila škoda značného rozsahu. Oznámení o káce-
ní dřevin přijímá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, což je 
v tomto případě Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm (odbor životního pro-
středí).
V případě jakýchkoliv pochybností či nejasností, zda je Váš pozemek zahra-
dou dle výše uvedené vyhlášky, raději před provedením kácení předem kon-
taktujte Městský úřad Zubří, který vydává příslušné povolení (Mgr. Pavel Pa-
seka, tel. 571 757 065, paseka@mesto-zubri.cz). Sankce za porušení záko-
na o ochraně přírody a krajiny jsou poměrně vysoké, takže bude lepší, když se 
předem informujete, zda můžete kácet bez povolení.

Odbor výstavby MěÚ Zubří

č. 137/2006 Sb., v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady a postu-
py při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu na stavební práce „VŘ - Oprava komunikací v Zubří“ a 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem „ALPINE Bau CZ, s. r. o.“,    
IČ: 45192286, Jiráskova 613, Valašské Meziříčí,    PSČ:   757  01, v soula-
du s nabídkou uchazeče, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města 
jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření Koordinační dohody s Policií České republiky, 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Obvodní oddělení Rožnov pod 
Radhoštěm, zastoupeným panem ředitelem plk. Bedřichem Koutným, za 
účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních zále-
žitostí na úseku veřejného pořádku, dle předloženého návrhu, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem.
RM souhlasí s navýšením kapacity dětí příspěvkové organizace města 
Zubří Mateřská škola DUHA, Na Potoku 369, Zubří, okres Vsetín,  PSČ 
756 54, IČ: 70874590, ze současných 56 dětí na 76 dětí školy na základě 
provedení stavebních úprav „Rozšíření kapacity mateřských škol ve měs-
tě Zubří“.

Z usnesení 16. zasedání Zastupitelstva 
města Zubří, konané dne 08. 07. 2013
ZM souhlasí s realizací projektu „Rekonstrukce veřejného osvětlení měs-
ta  Zubří“ a schvaluje přijetí investiční dotace ze státního rozpočtu v pro-
gramu EFEKT 2013 pro aktivitu B. 1 Komplexní opatření ke snížení ener-
getické náročnosti veřejného osvětlení, ve výši 645.000 Kč, za podmínek 
dle důvodové zprávy, ukládá vedoucímu EO zahrnout do rozpočtového 
opatření ZM RO č. 9/2013 a pověřuje starostu města podpisem přísluš-
né smlouvy.
ZM schvaluje rozpočtové opatření ZM RO č. 9/2013, kterým se provádí 
změna rozpočtu dle důvodové zprávy, po úpravě.

investiční akce města 
Z důvodu četných dotazů občanů města uvádíme základní informace o pro-
bíhajících investičních akcích města dle schváleného rozpočtu na rok 2013.
Jako hlavní investiční akce jsou v této době prováděna zateplení objektů, 
a to s dotací z fondu OPŽP. Jedná se o objekty Městského úřadu Zubří, 
Domu služeb a základní školy. Současně se zateplením Domu služeb bude 
proveden i nový výtah do 1. patra.
Dále jsou prováděny rekonstrukce prostorů v MŠ Sídliště 6. května a MŠ 
DUHA na Starém Zubří, které povedou k navýšení kapacity MŠ o dvě třídy 
s celkovou kapacitou 32 dětí. V MŠ na Sídlišti 6. května rovněž probíhá re-
konstrukce kuchyně, která nahradí starou, už nevyhovující kuchyň.
Další akcí prováděnou v centru města je realizace „Klidového centra“ s 
chodníky, lavičkami, dětskými prvky a fontánou pro zvelebení prostoru pod 
Domem služeb s tím, že zde bude i důstojné místo pro pořádání kulturních 
akcí města.
Další připravené akce k realizaci v letošním roce jsou: rekonstrukce šaten 
FC Zubří na fotbalovém hřišti, realizace protipovodňových opatření spočí-
vající v instalaci bezdrátového rozhlasu v celém městě, rekonstrukce čás-
ti veřejného osvětlení, vodovod na Hamerské ulici, nová krytina na objek-
tu bývalé horní školy, výměna oken ve zdravotním středisku, rekonstrukce 
dětského hřiště a revitalizace zeleně na Sídlišti 6. května, nákup komunál-
ního stroje, oprava chodníků u čp. 812 – 817, opravy místních komunikací 
a ostatní menší akce a opravy.    
I když realizované investiční akce budou znamenat pro občany řadu ome-
zení, věříme, že po jejich dokončení přispějí ke zlepšení prostředí v našem 
městě.

Odbor výstavby

Videosoutěž – natoč a vyhraj
„Natoč video a vyhraj cenu“ je název velké letní soutěže, kterou na prázdni-
nové letní měsíce pro veřejnost připravil Úřad Regionální rady Střední Mo-
rava. Od 1. července do 30. září mohou zájemci o soutěž nahrávat videa na 
stránky www.mujprojekt.eu. V říjnu pak bude probíhat hlasování o nejlep-
ší prázdninové video. Autory videí i hlasující čekají zajímavé ceny.
Jde o to natočit video v maximální délce 120 sekund z místa, které bylo re-
alizováno díky finanční podpoře z ROP Střední Morava v Olomouckém a 
Zlínském kraji. Videospot je potřeba nahrát na webové stránky www.mu-
jprojekt.eu a v průběhu října sehnat pro své video co nejvíce hlasujících. 
Autor videospotu, který obdrží nejvíce hlasů, získá let v balonu spojený s 
pobytem v Baloncentru Břestek s polopenzí. Cena pro autora videospo-
tu, který se umístí na druhém místě, je pobyt pro dvě osoby v Relax cen-
tru Kolštejn, třetí místo pak nabízí wellness víkend pro dvě osoby v hote-
lu Jana v Přerově. Ceny získá prvních šest autorů videospotů s nejvíce hla-
sy. Zajímavé ceny čekají i na samotné hlasující. Vylosovaných bude dvacet 
hlasujících, prvních deset získá například balíček procedur v Rožnovských 
pivních lázních, víkendový pobyt v Sirnatých lázních v Ostrožské Nové Vsi 
s polopenzí a lázeňskými procedurami nebo poukaz do restaurace hotelu 
Jana v Přerově v hodnotě 1000 korun. Dalších deset vylosovaných pak ob-
drží dárkový balíček propagačních předmětů ROP Střední Morava. Drob-
ný upomínkový předmět získá i každý autor videa, který do konce září na-
hraje své video s tematikou ROP Střední Morava na www.mujprojekt.eu. 
Více o soutěži i poskytnutých cenách je k dispozici na www.mujprojekt.eu. 
Soutěž navazuje na loňský úspěšný ročník fotosoutěže „Vyfoť a vyhraj“, do 
které amatérští fotografové poslali přes dvě stě fotografií. Na nich zachytili 
přes 120 projektů, financovaných z ROP Střední Morava. Z vybraných fo-
tografií byl pak sestaven stolní kalendář na rok 2013, který měl u veřejnos-
ti obrovský úspěch. 
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Přehled projektů financovaných z ROP Střední Morava v Olomouckém a 
Zlínském kraji je k dispozici na www.mujprojekt.eu.  Vybírat lze z 583 pro-
jektů, resp. míst financovaných z ROP Střední Morava.

Renata Škrobálková – tisková mluvčí Úřadu Regionální rady
 

Zúčastněte se soutěže „Natoč a vyhraj“ 
se zuberskými projekty
Budeme rádi, když se výše uvedené soutěže zúčastníte, ať už jako soutěží-
cí nebo jako hlasující, a podpoříte projekty, které byly na území města Zub-
ří v rámci ROP Střední Morava zrealizovány. Jedná se o tyto tři projekty:
„Cyklostezka údolím Rožnovské bečvy – Zubří“
(realizace cyklostezky podél Rožnovské Bečvy v Zubří)
 „Polyfunkční centrum sportovních a volnočasových aktivit Zubří“
(vybudování sportovního areálu u Základní školy Zubří)
 „Mateřská škola Duha ve městě Zubří“
(rekonstrukce MŠ DUHA ve Starém Zubří)
Tyto projekty byly spolufinancovány Evropskou unií z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, a to v rámci podpory z Regionálního operačního 
programu Střední Morava. Více se o těchto projektech můžete dozvědět 
na webových stránkách ROP Střední Morava www.rr-strednimorava.cz.

Odbor výstavby MěÚ Zubří

Zuberské výhledy
Redakční rada upozorňuje, že fotosoutěž o nejkrásnější výhled na 
město Zubří pokračuje!!! Posílejte dále své fotografie. Uzávěrka 
soutěže je 31. 10. 2013.
Vítězná fotografie pak bude zdobit Zuberské noviny, a to hned na titulní 
straně nejméně jeden celý rok. Navíc Vás čeká možnost výstavy. 

Eliška Divínová

Jan Zahradníček

Jen namátkou: Jakub Hrstka, Tomáš 
Číp, Miroslav Jurka… Co jméno, to 
skvělé křídlo, které vzešlo z házen-
kářské líhně v Zubří a zamířilo si to 
do reprezentace a také za zahranič-
ním angažmá. Nyní si pomalu za-
čněme zvykat na dalšího pokračova-
tele této tradice. V právě probíhající 
letní přípravě totiž na sebe velmi vý-
razně upozorňuje mladičký křídel-
ní útočník Jan Zahradníček (ročník 
1995), levoruký talent, který na pra-
vém křídle s ohledem na svůj nízký 
věk a menší zkušenosti zatím doslo-

va řádí. A vypadá to, že pokud zůstane na správné cestě a bude na sobě i na-
dále „makat“ jako doteď, brousí se na pravém křídle pro Zubří další cen-
ný diamant. Posuďte sami: na nedávném přípravném turné v Rakousku se 
blýskl šestadvaceti brankami ve třech zápasech, podobně se mu dařilo také 
minulý víkend ve třech domácích duelech s rakouskými soupeři, když opět 
překročil hranici šestnácti gólů. Levoruký „šutér“, který s házenou začínal 
v Ivančicích a minulý rok už působil v mládežnických týmech Zubří, chce 
svoji příležitost chytit za pačesy a postupně si splnit všechny své sportovní 
sny – extraligu, reprezentaci i zahraniční angažmá. 

V zuberském A týmu jste jen pár týdnů, poslední dva roky jste byl v 
mládežnických týmech Zubří. Představte se trochu fanouškům…
S házenou jsem začínal v Ivančicích, kde mě k tomu dovedl můj taťka, kte-
rý kdysi za mladých let taktéž hrával házenou. Jsme všestranně sportovně 
založená rodina, takže k házené a ke sportu vůbec jsem měl velmi blízko. 
V Ivančicích jsem hrával jak za mladší a starší žáky, tak i potom za dorost. 
Do Zubří jsem se vlastně dostal z výběrového kempu házenkářských nadě-
jí v Brně, kde mě oslovil pan Koleček – trenér SCM, a nabídl mi jak studi-
um v Rožnově pod Radhoštěm, tak i působení v týmu HC Zubří, což pro 
mě byla obrovská příležitost, která se nedala odmítnout. Znamenala pro 
mě velký rozlet, jak zkušenostmi, tak i možným pokračováním v extralize, 
popřípadě v zahraničí.

Které úspěchy v házené si nejvíce ceníte?
Mým největším úspěchem byl zisk titulu mistra ČR v kategorii mladšího 
dorostu hned v prvním roce mého působení v HC Zubří a třetí místo v 1. 
dorostenecké lize v minulé sezóně v kategorii staršího dorostu. Co se týče 
reprezentace, v loňském roce jsem byl zařazen do širšího kádru.
Se spoluhráči máte za sebou měsíc přípravy s A týmem, jaké jsou 
pocity?
Úplně super. Když jsem přišel do Zubří, hráli tam ještě Tomáš Číp, Kuba 
Hrstka, Mira Jurka, což jsou opravdu fantastická křídla. A tak jsem si říkal, 
kéž bych tam taky jednou hrál a vyzkoušel si extraligu. Mé přání se tak ne-
čekaně již po třech letech působení v dorostenecké soutěži splnilo a můžu 
teďka vše vyzkoušet na vlastní kůži. To je super.
Co říkáte na srbského trenéra Ćeliće?
Tak je to něco nového, než na co jsem byl zvyklý. Trénink netrvá hodinu a 
půl, ale třeba dvě, dvě a půl hodiny v ostrém tempu, navíc se nám snaží me-
tody a formy tréninku přizpůsobit podle svých zkušeností získaných v Ně-
mecku a jinde, takže jsou to úplně nové zkušenosti jak pro mě, tak pro celý 
tým.
budete nastupovat i za juniorku?
Tak to opravdu netuším, ještě jsem s trenérem nemluvil, jestli bych nastu-
poval za juniorku, popřípadě ještě za dorost. Ale extraliga bude sama o 
sobě určitě hodně náročná.
Jste nejmladší člen kádru, což často přináší různé povinnosti …
Každý mladý hráč v týmu má určitou funkci, kterou dostane a musí jí plnit, 
ale i tak se snažím pomáhat uklízet, když je potřeba. Ale v týmu je super ko-
lektiv, jak po stránce herní, tak i v šatně jsou kluci strašně fajn a samá sran-
da (smích). Většinu znám už z dorostu a ostatní zkušení hráči mně často 
radí a povzbuzují mě, takže fakt super parta.
Už máte odehráno pár přípravných zápasů, jak se vám dařilo?
Ze začátku jsem z toho byl trošku nervózní, přece jen se hrálo proti chla-
pům. Ale zvykl jsem si snad celkem rychle, a jak se říká, oťukal se. Hrá-
li jsme přípravné zápasy v Rakousku s Linzem a Kremsem, kde se mi teda 
hodně dařilo a získal jsem potřebnou jistotu ve hře. Byly to velké zkuše-
nosti a vím, že jich ještě bude, ale ještě se musím hodně zlepšit a makat na 
sobě.
Podle všeho budete trenérova první volba na pravém křídle, jak se s tím 
vyrovná hlava?
Tak všechno je v pohodě, trošku ta nervozita tam je, ale myslím, že s tre-
nérem mám moc dobrý vztah, a věřím, že mně bude dávat hodně prosto-
ru ve hře, což se potvrdilo i v přípravných zápasech. Hlavně fyzicky to bude 
hrozně náročné. A co se týče fanoušků, tak už se moc těším na zápasy v do-
mácím prostředí, bude to úplná fantazie, hrát před takovým skvělým pub-
likem.
Co vás ještě čeká do začátku soutěže?
Máme ještě v plánu nějaká přípravná utkání a také Valašský pohár, plus tré-
ninky. Takže si myslím, že budeme na úvodní extraligová kola velmi dob-
ře připraveni.
Kdo je váš házenkářský vzor?
Můj vzor je pravé křídlo Luc Abalo z Francie, kterého jsem poprvé viděl 
před čtyřmi lety při kvalifikaci na ME 2010 v Brně, kde jsem opravdu kou-
kal, co umí (smích). Od té doby se koukám na jeho zápasy a taky zkouším 
ty jeho finty z křídla nebo z trháků.
Jaké jsou cíle do budoucna?
Mým cílem a snem bylo se vždycky dostat do extraligového týmu, což se mi 
již plní. Samozřejmě pak se dostat do reprezentace a nakonec do kvalitní 
soutěže v zahraničí. Doufám, že v extralize získám mnoho zkušeností. Ur-
čitě budu na sobě tvrdě pracovat, aby se mi ten sen jednou splnil.

Jakub Šimurda

Česko – německý fond budoucnosti 
a Česko – německé diskusní fórum – 15 let

Dne 24. 06. 2013 jsem se zúčast-
nil slavnostního setkání u příle-
žitosti 15. výročí založení Česko 
– německého fondu budoucnosti 
a Česko – německého diskusního 
fóra, které se konalo v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR. Zášti-
tu nad tímto slavnostním setkáním 

převzali Miroslava Němcová, předsedkyně PSP ČR, a Norbert Lammert, 
prezident Spolkového sněmu SRN.
Česko - německý fond budoucnosti byl založen roku 1998 na základě roz-
hodnutí vlád obou zemí v Česko – německé deklaraci z roku 1997, původ-
ně na dobu deseti let. V roce 2007 se vlády obou zemí dohodly, že budou do 

budoucnosti dobrého sousedství investovat i nadále, a zajistily tak dalších 
deset let projektové podpory.
Česko – německý fond cíleně podporuje projekty, při kterých se setkáva-
jí lidé z obou zemí a vyměňují si zkušenosti z různých oblastí života. Díky 
podpoře v celkové výši 3 mil. EUR se ročně uskuteční více než 500 projek-
tů. V prvních deseti letech existence hrál Fond budoucnosti zároveň ústřed-
ní roli při odškodňování českých obětí nacismu.
Česko – německé diskusní fórum má za úkol starat se o česko – německý 
dialog tak, aby se do něj úzce zapojily všechny skupiny, které prosazují čes-
ko – německou spolupráci. Těžištěm práce je pořádání výroční konferen-
ce za účasti česko- německé veřejnosti, zvláště pak mladé generace. Na vý-
roční konferenci se diskutuje o tématech, která jsou relevantní pro českou 
i německou stranu v souvislosti s partnerstvím obou zemí v Evropské unii.
Na závěr bych chtěl poděkovat Česko – německému fondu budoucnosti za 
finanční podporu, kterou nám mnohokrát poskytl v rámci našeho partner-
ství s Rosdorfem.

Jiří Randus, starosta

Pohádkový les

Dne 21. 6. 2013 Mateřská škola Duha spolu s rodiči připravila pro děti 
„Pohádkový les“. Rodiče si přichystali různé kostýmy pohádkových bytos-
tí.  V lese pak na svém stanovišti měli pro děti připravené úkoly, jejichž spl-
nění bylo oceněno sladkou odměnou. Již od rána rodiče nosili také plno 
dobrot - buchty, zákusky atd. Odpoledne se tedy děti a paní učitelky vyda-
ly do „Pohádkového lesa“ navštívit pohádkové bytosti. Každé stanoviš-
tě mělo své kouzlo a dětem zanechalo překrásný zážitek. Po projití celého 
lesa jsme se společně s rodiči vydali zpátky do mateřské školy, kde bylo pro 
děti už připraveno plno dobrot a ohniště, kde si spolu s rodiči opékaly. Děti 
si pak mohly hrát na zahradě se svými kamarády. Celý den se vydařil a těší-
me se opět na příští rok, kdy si tuto akci znovu zopakujeme.

Za MŠ DUHA Kateřina Pernicová
 

Výlet

V několika posledních letech se velké oblibě těší tzv. westernová městeč-
ka. I my jsme jedno s dětmi navštívili. Ve středu 12. 6. 2013 ráno vyrazil au-
tobus plný nedočkavých dětí (i učitelek) z naší Mateřské školky Duha do 
Kostelan, kde se jedno takové městečko nachází. Po příjezdu už na nás če-
kal průvodce, s kterým jsme strávili celý den a který se o nás staral. Chodi-
lo se k různým stanovištím, jako byly např. jízda na koni, kde se také děti 
mohly projet, hod šípem, hod tomahavkem, také jsme měli možnost zhléd-
nout divadelní představení ve stylu westernu a mnoho dalších ukázek, ze 
kterých byly děti nadšené. Po náročném, avšak nádherném dni jsme se 
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Partnerství

Představujeme

Zprávy ze školky - MŠ Duha



odebrali zpátky k našemu autobusu. Při zpáteční cestě všechny děti usnu-
ly, a když jsme je pak odevzdávali jejich rodičům, všem zářil ve tváři úsměv.

Za MŠ DUHA Kateřina Pernicová
 

Rozloučení se školáky
Tak jako každý rok i letos jsme se 
museli rozloučit s dětmi, které už 
jsou připraveny jít v září do ško-
ly. 10 dětí nás opouští a stávají se 
z nich prvňáčci, kteří si pyšně nosí 
své nové aktovky a těší se do té vel-
ké budovy jménem škola. Děti si 
společně s učitelkami připravily 
pro své rodiče básničky a písnič-
ky, přijeli se na ně také podívat pan 
starosta a jejich nová paní učitel-
ka ze základní školy. Po velmi pěk-
ném přednesu měly děti na stole 
připravenou hostinu a překrásný 
dort od jedné z maminek. Paní uči-
telky dětem na památku daly kni-

hu s věnováním a kytičku. Po ukončení akce se všichni rozešli domů s dob-
rým pocitem ze skvěle prožitého dne a s příslibem brzkého setkání.

Za MŠ DUHA Kateřina Pernicová
 
 

Hasičské cvičení
V MŠ Duha zavládlo ticho, když jeden den začaly houkat sirény hasičské-
ho vozidla. V tu chvíli paní učitelky seskupily děti po dvojicích a klidně s 
nimi odešly před budovu MŠ. Tam už na děti čekali hasiči Starého Zubří a 
oznámili jim, že to byl pouze cvičný poplach. Hasiči měli pro děti připrave-
né různé ukázky. Děti si mohly vyzkoušet, jak se hasí oheň, zjistit, jak vy-
padá hasičské auto a co všechno v něm je. Byla pro ně připravena i před-
náška, kterou pozorně poslouchaly a odpovídaly i na kladené otázky. Dě-
tem se celé dopoledne velmi líbilo, byly nadšené, což se ukázalo, když si 
v odpoledních hodinách společně hrály na hasiče. Hasičům Starého Zub-
ří velice děkujeme za tak skvělé dopoledne, které si pro nás, ale hlavně pro 
děti připravili.

Za MŠ DUHA Kateřina Pernicová

AKCE VE SlUNÍČKáCH - Červen
 

Návštěva hvězdárny ve Valašském Meziříčí
 

Dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí

Návštěva hamerských rybníků. Děkujeme panu Bradáčovi za hezké poví-
dání o rybníku a vodních živočiších

 

Sportovní dopoledne v hale s panem Alešem Kořínkem.
 

„Hurááá, jdeme na zmrzlinu“ - ukončení školního roku 2012/2013
MŠ Sídliště Irena Dukátová a Mgr. Petra Holišová

„UMPAJE UMPAJE, EtAMi lAPAJE…“,

takhle zpívalo 18 dětí ze třídy „U MOTÝLKŮ“ a ze třídy „POD ŠÍPKO-
VÝM KEŘEM“ při hře na indiány, které se od středy 12. 6. do pátku 14. 6. 
zúčastnily školy v přírodě ve středisku Hájenka Semetín. Bylo to moc fajn, 
všem se tam líbilo a příští rok pojedeme znovu. 

MŠ Sídliště Ilona Krupová, Katka Barošová
 

Kdo si v naší krásné školce bude zítra hrát,
až já budu těžký úkol psát?…….
Slova písničky, která zazněla na tradičním rozloučení s nastávajícími ško-
láčky, dojmula a rozplakala řady rodičů, kteří zaplnily sál Klubu Zubří. 
Skoro dvouhodinový program nenechal nikoho na pochybách, že děti, kte-

ré nastoupí v září do 1.třídy, rády vzpomenou na své hodné paní učitelky a 
kamarády z MŠ Sídliště. Slzám se neubránili ani malí školáčci a paní uči-
telky, ty pak celou atmosféru odlehčily  tanečky a veselými písničkami. 
Děkujeme nejen za krásné odpoledne, ale i za všechny roky, které věnuje-
te našim dětem.

Za rodiče předškoláčků E. Divínová
(Ivanka posílá velkou pusu p.uč.Olince Klestilové a Ilonce Hapkové)

Zeměpisná soutěž Eurorebus
I v letošním roce jsme se my, žáci ZŠ Zubří, zapojili do již 18. ročníku celo-
státní zeměpisné soutěže Eurorebus. Od října jsme přes internet vyplňova-
li testy a snažili se získat co nejvíce bodů, abychom se probojovali do kraj-
ského kola v Otrokovicích. To se několika z nás podařilo, a tak jsme 19. 
dubna vyrazili do Otrokovic. Někteří soutěžili za jednotlivce, jiní za třídu. 
A také letos se nám podařilo postoupit jak v jednotlivcích, tak za třídu do 
celostátního finále do Prahy. Za jednotlivce se ze třetího místa probojoval 
lukáš bill (8.b) a za třídu postoupila 9.b ve složení Pavla Sobotková, 
Michala Urbanová a Klára Mynarčíková. A tak jsme se 14. června spolu 

s panem učitelem 
Randýskem vyda-
li do Prahy na finá-
le. Po rušné cestě 
vlakem a poté me-
trem jsme v Top 
Hotelu Praha za-
sedli k testům a 
snažili se o co nej-
lepší výsledek. Me-
zitím, co se sčítaly 
body, jsme si po-
slechli dechberou-
cí přednášku ces-
tovatele Dana Při-
báně o tom, jak 

projel žlutým trabantem napříč Jižní Amerikou. Při vyhlašování výsledků 
jsme ale zjistili, že v konkurenci víceletých gymnázií jsme nemohli uspět. 
Bez medailí, ale s dobrým pocitem a nezapomenutelným zážitkem jsme se 
vrátili zpět do Zubří.

za účastníky Pavla Sobotková
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Zprávy ze školky - MŠ Sídliště

Zprávy ze školy



ZŠ Zubří vítězná na republikovém finále
atletického čtyřboje ZŠ 2013 
Ve dnech 18. – 19. června 2013 se v Kolíně na atletickém stadionu usku-
tečnilo republikové finále základních škol v atletickém čtyřboji, kterého se 
účastnila dvě vítězná družstva krajského kola. Stejně jako v loňském roce 
se do celorepublikového finále dostala dvě družstva ze zuberské školy a 
jako zástupci Zlínského kraje předvedla opravdu skvělý výkon.
Družstvo starších žákyň (trenérka p. uč. Gabriela Cábová) si s velkým ná-
skokem vybojovalo postup do finále v tomto složení: Jolana Mizerová, Ka-
rolína Holčáková (obě 9.A), Lucie Pernicová (9.B), Dora Zemanová a Do-
minika Chudáčková (obě 8.A). 
Družstvo starších žáků (trenér p. uč. Miroslav Šíra) odjelo do Kolína v 
této sestavě: Tomáš Cáb, Dominik Orság, Dominik Havran, Josef Mach 
(všichni 9.A) a Matyáš Juříček (8.A). 
Již od okresního kola mělo dívčí družstvo velké ambice, protože jejich vý-
kony se kolo od kola zlepšovaly a předpovídaly po loňském pátém místě 
daleko lepší umístění. Družstvo chlapců se již pošesté za sebou účastni-
lo republikového finále a jejich celkové body slibovaly také naději dobré-
ho výsledku. 
Slavnostní zahájení proběhlo na atletickém stadionu M. Tučka v Kolíně ve 
středu 19. června 2013 a nastoupila na něm všechna zúčastněná družstva 
za každý kraj ČR – tj. 13 družstev starších žáků a 13 družstev starších žá-
kyň. Závod pro obě kategorie začínal sprintem (60 m), starší žáci pokračo-
vali skokanskými disciplínami (dálka, výška), vrhem koulí a hodem míč-
kem, děvčata po sprintu čekal vrh koulí a hod míčkem, pak následovaly 
skokanské disciplíny (dálka, výška). Pro obě kategorie posledními disci-
plínami byl vytrvalostní závod – 1 000 m chlapci a 800 m dívky. Dívky byly 
po první disciplíně na 2. příčce. Před vytrvalostní „osmistovkou“ vedly, do 
prvního rozběhu nastoupily jako favoritky. I přes úmorné, nepředstavitelné 
horko (35°C) celé družstvo děvčat podalo jeden z nejlepších výkonů. Druž-
stvo starších žáků se také nedalo zahanbit, opět vyhrála bojovnost zuber-
ských kluků. Před vyčerpávající „tisícovkou“ šli kluci na start ze 4. místa, 
jestli chtěli medaili, museli dát do běhu všechny síly, co jim ještě zbyly z ce-
lodenního závodění. Jejich druhý rozběh byl nejrychlejší. 
Po náročném vícebojařském závodění družstvo starších žáků získalo 8711 
bodů a tím si po loňském bronzu vybojovalo stříbrné medaile a pohár za 
2. místo v republikovém finále atletického čtyřboje ZŠ pro rok 2013. 
Družstvo děvčat při své druhé účasti na republikovém finále atletické-
ho čtyřboje ZŠ ziskem 8184 bodů vystoupalo až na nejvyšší stupeň a z 
Kolína si odvezlo v kategorii starších dívek historicky poprvé pro ZŠ Zub-
ří zlaté medaile a pohár za 1. místo v republikovém finále atletického 
čtyřboje družstev ZŠ pro rok 2013. Zároveň se v jednotlivcích Jolana 
Mizerová umístila na 2. místě a stala se tak druhou nejlepší čtyřbojař-
kou ve své kategorii pro rok 2013.
Jak zaznělo při slavnostním závěrečném ceremoniálu, družstva Základní 
školy Zubří vypálila rybník všem favoritům v obou kategoriích a stala se 
tak nejúspěšnější školou, která měla zástupce v obou kategoriích na nej-
vyšších medailových stupních.  Celá výprava zuberských atletů si zaslouží 
pochvalu za skvělou reprezentaci nejen ZŠ Zubří, ale také Zlínského kra-
je. Příprava a trénování byly náročné, tréninky probíhaly o sobotách a ne-
dělích ve volném čase žáků, ale stálo to za to. Zážitkem byla také beseda s 
českými olympioniky Jiřím Mužíkem a Kateřinou Šafránkovou, která pře-
dávala našim žákům medaile. 
Děkujeme rodičům a sponzorům, kteří naše atlety finančně podpořili:  
Pneuservis David Zubří, Euromobilní domy, TKR Jašek, Stylo plastová 
okna, manželé Helena a Jaroslav Zemanovi, pan Roman Cáb, paní Len-
ka Pernicová.

Za celý atletický tým Mgr. Gabriela Cábová

Zuberská Stonožka slaví další úspěch
Po úspěších našich výtvarníků z 2. stupně ZŠ, kdy se jejich práce staly ne-
jen součástí mezinárodních výstav v Římě a Štrasburku (včetně výstavy v 
Praze), ale jejich díla byla věnována významným církevním osobnostem, 
jsme zaznamenali další úspěch. Pan prof. Piťha, bývalý ministr školství, 
nyní probošt Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském a his-
torický a kulturní poradce společnosti Numismatika, vydal knížku „Svět-
la na zemi i na nebi - Děti a učitelé České republiky k výročí slovanské mi-
sie na Moravu 863\2013“ - o českých světcích. Kniha vznikla ve spoluprá-
ci s hnutím Na vlastních nohou – Stonožka. 
Tato kniha byla původně zamýšlena jako dar Svatému otci Františkovi při 
jeho návštěvě Velehradu při příležitosti oslav výročí příchodu sv. Cyrila 
a Metoděje na Velkou Moravu. Naše škola se zúčastnila kolekcí prací na 
téma sv. František z Assisi. Bohužel Svatý otec návštěvu Velehradu odřekl, 
takže se naše práce v knize neobjevily – ale setkáte se s těmi nejlepšími na 
vánoční výstavě v kostele sv. Kateřiny. 
Nemusíme být smutní – v knize máme své zástupce:  Štěpánka Korytá-
řová, Andrea Ovčáčková, Veronika Valchařová a Pavla Sobotková přispě-
ly obrázky sv. Cyrila a Metoděje. Navíc se obrázky Veroniky a Pavly sta-
ly součástí pozvánky na stonožkovou výstavu dětských prací v Anežském 
klášteře v Praze.
Děvčatům děkujeme a blahopřejeme k úspěchu. Kniha „Světla na zemi i 
na nebi - Děti a učitelé České republiky k výročí slovanské misie na Moravu 
863\2013“ je v majetku ZŠ Zubří.

HD

Fotografie ze závěrečného slavnostního ceremoniálu: 

foto č. 1: družstvo starších 
žákyň ZŠ Zubří - zleva: trenérka  
G. Cábová, Dominika 
Chudáčková, Dora Zemanová, 
Jolana Mizerová, Lucie 
Pernicová, Karolína Holčáková

foto č. 2: družstvo starších žáků 
ZŠ Zubří - zleva: trenér M. Šíra, 
Tomáš Cáb, Matyáš Juříček, 
Dominik Havran, Josef Mach, 
Dominik Orság

foto č. 3:
společné foto 
všech atletů 
ZŠ Zubří 
z celorepubli-
kového finá-
le atletického 
čtyřboje star-
ších družstev 
2013 v Kolíně

Poslední den školy a loučení s žáky devátých tříd
28. 6. 2013 ve školní tělocvičně probíhalo za přítomnosti pana Randuse, 
starosty Zubří, oceňování žáků všech ročníků (kromě prvního). Každý žák, 
který reprezentoval školu ať už ve sportu, nebo ve vědomostech a doved-
nostech, byl oceněn knížkou a velkým potleskem. 
V den rozdávání vysvědčení se s námi také loučili žáci posledního roční-
ku. 9. A nám zazpívala písničku, u které nám ukáplo i pár slziček, a poté 
nás pobavili dárkem pro svého třídního učitele pana Marka Mikla. 9. B se 
rozloučila také písničkou, neplakali jen ostatní žáci, ale i oni sami. Holky 
(Míša Urbanová a Pája Sobotková) vyhlásily výsledky soutěže o nejlepšího 
učitele/učitelku, o jejichž hlasy jsme se zasloužili my. 1. místo vyhrála paní 
učitelka Lucie Mořkovská! Velký potlesk a blahopřání! 
Po ukončení slavnostní části si deváťáci užívali. Popisovali nás, stříkali asi 
desíti druhy voňavek, to nechtějte cítit! 
A nakonec se rozdávalo vysvědčení. Někoho potěšilo a někoho naopak 
zklamalo, ale teď nás čekají prázdniny, tak si je musíme hlavně užít!
Všem se nám bude po deváťácích stýskat a přejeme jim hodně štěstí a úspě-
chů i na dalších školách!

Michaela Majerová, 7.B

Konec velmi úspěšného školního roku 
2012/2013 na ZŠ Zubří
Konec školního roku patří vždy mezi okamžiky, na které se všichni žáci celý 
rok těší. Čeká je léto a prázdniny a pro 40 letošních deváťáků to bylo také 
poslední zvonění na naší základce. V pátek 28. června se všichni žáci II. 

stupně a vybraní žáci I. stupně shro-
máždili v tělocvičně, kde za přítom-
nosti pana ředitele Stanislava Petruže-
ly a pana starosty Jiřího Randuse pro-
běhlo slavnostní předávání knižních 
odměn úspěšným žákům naší školy. 
Knihy pro oceňované žáky zakoupil 
Nadační fond ZŠ Zubří. Po slavnost-
ním ocenění si pak každá devítka při-
pravila malé překvapení pro ostatní 

spolužáky a učitele. Spolu s třídními učiteli, p. uč. Markem Miklem (9.A) a 
p. uč. Kateřinou Gazdovou (9.B), se každá devítka písničkou rozloučila ne-
jen se všemi učiteli, spolužáky a pracovníky školy, ale také se školními léty.   
Když se tak ohlédneme za školním rokem 2012/2013, opět naši žáci doká-
zali, že nejen ve školních lavicích, ale také v mimoškolních aktivitách odvá-
dějí skvělou práci. Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy a vzornou 
práci ve škole a vycházejícím žákům přejeme hodně štěstí na střední ško-
le. Ať úspěch Váš nebo Vašich kamarádů je pro Vás motivací a motorem do 
dalšího studijního života a pro další práci. 
Seznam oceněných žáků ZŠ Zubří:
i. stupeň: 
Martin Zeman – za 1. místo ve vědomostní soutěži „Moudrá sova“ a účast 
v okresním kol atletické všestrannosti.
Klára Petřeková – za reprezentaci školy ve výtvarných a hudebních sou-
těžích.  
bára Kachlíková, Eliška boráková, Anna Pernicová, terezie Román-
ková, Eliška Jurajdová, Denisa Vaculíková, Hana Fryšová, Eva Struž-
ková – za úspěchy v moderní gymnastice, za 3. místo na Mistrovství ČR 
2013 v ESG (estetická gymnastika). 
Jakub Cibulec, Jaroslav Poruba – za reprezentaci školy v okresním kole 
ve fotbalu a úspěchy v házenkářských soutěžích.
ondřej Krupa – za reprezentaci školy v okresním kole ve fotbalu, v okres-
ním kole atletické všestrannosti a úspěchy v házenkářských soutěžích.
Zuzana Šimurdová – za 1. místo ve vědomostní soutěži „Moudrá sova“. 
Kateřina Vrátilová - za 1. místo na Mistrovství ČR 2013 v ESG a reprezen-
taci školy v okresním kole atletické všestrannosti.  
tomáš Randýsek, Milan Pupík – za reprezentaci školy v zeměpisné sou-
těži „Eurorebus“ a úspěchy v házenkářských soutěžích.
ondřej Hyjánek – za reprezentaci školy ve výtvarných soutěžích a zisk 
čestného uznání v mezinárodní výtvarné soutěži „Lidická růže 2013“.
Martin Adam – za reprezentaci školy v okresním kole atletické všestran-
nosti a úspěchy v házenkářských soutěžích.
Marek Diviš – za úspěchy v házenkářských soutěžích a vzorný přístup k 
výuce.
Hana Mikulenková – za 1. místo ve vědomostní soutěži „Moudrá sova“ a 
reprezentaci školy ve vybíjené.
leona Jurajdová – za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích.
Denisa Mikulenková – za 4. místo na Mistrovství ČR 2013 v ESG.
Zuzana Pernicová – za 1. místo na Mistrovství ČR 2013 v ESG.
lukáš Mořkovský, Matěj Ulrych, Nick Matejovič – za úspěchy v házen-
kářských soutěžích.
Eliška bénová, Denisa Dukátová, barbora Hrušková – za 3. místo v ce-
lorepublikovém finále v házené mladších žákyň „O novinářský kalamář 
2013“.

Andrea Ovčáčková

Štěpánka Korytářová

Pavla Sobotková

Veronika Valchařová
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Jolana Zemanová – za 1. místo ve vědomostní soutěži „Moudrá sova“.
Alžběta Pupíková – za vynikající studijní výsledky, reprezentaci školy v ze-
měpisné soutěži „Eurorebus“ a pěkný vztah ke kamarádům.
Natálie ondřejová – za reprezentaci školy v hudebních a vědomostních 
soutěžích.
ii. stupeň:
6.A
David Mikulenka, lukáš Křiva, Václav Sedláček – za 3. místo v celore-
publikovém finále v házené mladších žáků „O novinářský kalamář 2013“.
bohdan Mizera, Šimon Mizera, Dušan Palát – za 3. místo v celorepub-
likovém finále v házené mladších žáků „O novinářský kalamář 2013“ a 1. 
místo na Světových hrách mládeže v Klagenfurtu.
Jakub Krupa – za 3. místo v celorepublikovém finále v házené mladších 
žáků „O novinářský kalamář 2013“ a 1. místo na Světových hrách mláde-
že v Klagenfurtu a za reprezentaci školy v okresním kole matematické sou-
těže Pythagoriáda.
tomáš Šustáček – za účast na Letní olympiádě dětí a mládeže 2013 v te-
nise.  
lenka Fryšová – za 4. místo na Mistrovství ČR 2013 v ESG a za reprezen-
taci školy v okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda.
Alžběta Krůpová – za 3. místo v celorepublikovém finále v házené mlad-
ších žákyň „O novinářský kalamář 2013“ a 2. místo v okresním kole v bas-
ketbalu.
Sára bambuchová – za 4. místo na Mistrovství ČR 2013 v ESG, 5. mís-
to v krajském kole atletiky „Pohár rozhlasu“ a 4. místo v krajském kole at-
letického čtyřboje.
Kateřina Holčáková – za 4. místo v krajském kole atletického čtyřboje a 5. 
místo v krajském kole atletiky „Pohár rozhlasu“. 
6.b
Martin Hrbata – za reprezentaci školy v okresním kole biologické olym-
piády.
Martin Procházka – za reprezentaci školy v okresním kole matematické 
soutěže Pythagoriáda.

7.A
Matěj Maléř, Yuriy bondyuk, Jan Petřek – za 3. místo v celorepubliko-
vém finále v házené mladších žáků „O novinářský kalamář 2013“ a 3. mís-
to v předrepublikovém kole v basketbalu mladších žáků.
Filip banáš – za 4. místo v okresním kole zeměpisné olympiády a 3. mís-
to v celorepublikovém finále v házené mladších žáků „O novinářský kala-
mář 2013“.
Jakub Cáb – za 3. místo v celorepublikovém finále v házené mladších žáků 
„O novinářský kalamář 2013“, 3. místo v předrepublikovém kole v basket-
balu mladších žáků a 1. místo na Světových hrách mládeže v Klagenfurtu.
Josef Koleček - za 3. místo v celorepublikovém finále v házené mladších 
žáků „O novinářský kalamář 2013“ a 1. místo na Světových hrách mláde-
že v Klagenfurtu.
Pavel Vala - za účast na Letní olympiádě dětí a mládeže 2013 v háze-
né chlapců a získání 2. místa, 3. místo v celorepublikovém finále v háze-

žáků a za vzornou reprezentaci Zubří v soutěžích Českého svazu házené a 
mezinárodních turnajích.
Marián Galus – za 5. místo v krajském kole atletiky „Pohár rozhlasu“ a za 
vzornou reprezentaci Zubří v soutěžích Českého svazu házené a meziná-
rodních turnajích.
ivan bondyuk - za 5. místo v krajském kole atletiky „Pohár rozhlasu“, 1. 
místo na Světových hrách mládeže v Klagenfurtu a za vzornou reprezen-
taci Zubří v soutěžích Českého svazu házené a mezinárodních turnajích.
Marek blinka – za účast a získání 2. místa na Letní olympiádě dětí a mlá-
deže 2013 v házené chlapců, 3. místo v krajském kole basketbalu starších 
žáků, 1. místo na Světových hrách mládeže v Klagenfurtu a za vzornou re-
prezentaci Zubří v soutěžích Českého svazu házené a mezinárodních tur-
najích.
Jiří Polášek – za účast a získání 2. místa na Letní olympiádě dětí a mládeže 
2013 v házené chlapců, 3. místo v okresním kole v odbíjené starších žáků 
a za vzornou reprezentaci Zubří v soutěžích Českého svazu házené a mezi-
národních turnajích.
Matěj Rada, Adam Fait - za vzornou reprezentaci Zubří v soutěžích Čes-
kého svazu házené a mezinárodních turnajích.
Daniel Vičan, Petr Kačmarik – za 1. místo na Světových hrách mládeže 
v Klagenfurtu a za vzornou reprezentaci Zubří v soutěžích Českého svazu 
házené a mezinárodních turnajích.
Dora Zemanová – za 1. místo v celorepublikovém finále atletického čtyř-
boje a 3. místo v krajském kole atletiky „Pohár rozhlasu“.
Dominika Chudáčková - za 1. místo v celorepublikovém finále atletické-
ho čtyřboje, 3. místo v krajském kole atletiky „Pohár rozhlasu“, 1. místo na 
Mistrovství ČR 2013 v ESG, za účast na Mistrovství světa v Sofii a 9. místo 
na Světovém poháru v Barceloně v ESG.
Daniela Martinková - za 1. místo na Mistrovství ČR 2013 v ESG, za účast 
na Mistrovství světa v Sofii a 9. místo na Světovém poháru v Barceloně v 
ESG.
Kateřina Pšenicová, Michaela Šustáčková – za 3. místo v krajském kole 
atletiky „Pohár rozhlasu“
iveta Mikulenková - za účast a získání 1. místa na Letní olympiádě dětí a 
mládeže 2013 v házené dívek.
8.b
lukáš bill – za každoroční účast ve vědomostních soutěžích Památník Li-
dic a Terezín a účast v republikovém finále zeměpisné soutěže „Eurore-
bus“.
Nikola Krupová – za obraz sv. Cyrila a Metoděje věnovanému význam-
né osobě ve Štrasburku a za práci pro hnutí „Na vlastních nohou – Sto-
nožka“.
Kristýna Kocourková - za obraz sv. Cyrila a Metoděje věnovanému vý-
znamné osobě ve Štrasburku a za práci pro hnutí „Na vlastních nohou – 
Stonožka“.
tereza Krupová – za práci pro hnutí „Na vlastních nohou – Stonožka“.
Aneta barglová – za práci pro hnutí „Na vlastních nohou – Stonožka“.
Robert Pipa - za 5. místo v krajském kole atletiky „Pohár rozhlasu“.  

né mladších žáků „O novinářský kalamář 2013“, 3. místo v předrepubli-
kovém kole v basketbalu mladších žáků a za vzornou reprezentaci Zubří v 
soutěžích Českého svazu házené a mezinárodních turnajích.
tomáš Vlk – za 3. místo v předrepublikovém kole v basketbalu mladších 
žáků a za vzornou reprezentaci Zubří v soutěžích Českého svazu házené a 
mezinárodních turnajích.
Michal Klement – za účast a získání 2. místa na Letní olympiádě dětí a 
mládeže 2013 v házené chlapců,  3. místo v předrepublikovém kole v bas-
ketbalu mladších žáků, 1. místo na Světových hrách mládeže v Klagenfur-
tu a za vzornou reprezentaci Zubří v soutěžích Českého svazu házené a me-
zinárodních turnajích.
tomáš Holiš – za 3. místo v předrepublikovém kole v basketbalu mlad-
ších žáků.
Jakub Adam – za 1. místo na Mistrovství ČR v muškaření na jezeře v ka-
tegorii juniorů.
Valentina Havlová – za 4. místo v krajském kole atletického čtyřboje, 5. 
místo v krajském kole atletiky „Pohár rozhlasu“, 1. místo na Mistrovství 
ČR 2013 v ESG, za účast na Mistrovství světa v Sofii a 9. místo na Světo-
vém poháru v Barceloně v ESG.
Sabina Holišová – za 4. místo v krajském kole atletického čtyřboje, 5. mís-
to v krajském kole atletiky „Pohár rozhlasu“ a 4. místo na Mistrovství ČR 
2013 v ESG.
barbora Cábová - za 4. místo v krajském kole atletického čtyřboje, 5. mís-
to v krajském kole atletiky „Pohár rozhlasu“, 2. místo v okresním kole bas-
ketbalu mladších žákyň a 4. místo na Mistrovství ČR 2013 v ESG.
Eliška Konvičná – za reprezentaci školy ve výtvarné soutěži „Radio Pra-
ha“, 3. místo v celorepublikovém finále v házené mladších žákyň „O no-
vinářský kalamář 2013“, 4. místo v krajském kole atletického čtyřboje, 5. 
místo v krajském kole atletiky „Pohár rozhlasu“, 2. místo v okresním kole 
basketbalu mladších žákyň a za práci pro třídu.
Michaela Polášková, Michaela Juříčková - 3. místo v celorepublikovém 
finále v házené mladších žákyň „O novinářský kalamář 2013“, 5. místo v 
krajském kole atletiky „Pohár rozhlasu“, 2. místo v okresním kole basket-
balu mladších žákyň.
Adéla lojkásková - za 5. místo v krajském kole atletiky „Pohár rozhlasu“ 
a 4. místo na Mistrovství ČR 2013 v ESG.
Veronika Zytková - 3. místo v celorepublikovém finále v házené mladších 
žákyň „O novinářský kalamář 2013“ a 2. místo v okresním kole basketba-
lu mladších žákyň.
Natálie Romanová – za 2. místo v okresním kole basketbalu mladších žá-
kyň a 1. místo v celostátní soutěži „Taneční skupina roku 2013“.
Marie Hrachovcová – za 1. místo v celostátní soutěži „Taneční skupina 
roku 2013.“
7.b
Jakub Glac – za vzornou práci pro třídu.
tereza Kamencová - 3. místo v celorepublikovém finále v házené mladších 
žákyň „O novinářský kalamář 2013“, 2. místo v okresním kole basketbalu 
mladších žákyň a vzornou práci pokladníka.
iva Ulrychová – za 2. místo v okresním kole basketbalu mladších žákyň.
Karolína Martikánová – za obraz sv. Cyrila a Metoděje věnovanému jmé-
nem Stonožky Sv. otci Františkovi ve Vatikánu a práci pro hnutí „Na vlast-
ních nohou – Stonožka“.
Michaela Valchařová - za obraz sv. Cyrila a Metoděje věnovanému jmé-
nem Stonožky Sv. otci Františkovi ve Vatikánu, 2. místo ve výtvarné soutě-
ži „Svět očima skutečnosti a fantazie“ a práci pro hnutí „Na vlastních no-
hou – Stonožka“.
8.A
Matyáš Juříček – za 2. místo v celorepublikovém finále atletického čtyřbo-
je, 5. místo v krajském kole atletiky „Pohár rozhlasu“, 3. místo v krajském 
kole basketbalu starších žáků, 3. místo v okresním kole v odbíjené starších 

9.A
tereza Mičolová – za organizování 6. benefice pro Stonožku.
Jolana Mizerová – za 1. místo v celostátní výtvarné soutěži Ministerstva 
práce a soc. věcí, významný podíl na 6. benefici pro Stonožku, 1. místo na 
Mistrovství ČR v házené starších žaček, 1. místo v celorepublikovém finále 
atletického čtyřboje, 2. místo v celorepublikovém finále atletického čtyřbo-
je jednotlivců, 3. místo v krajském kole atletiky „Pohár rozhlasu“ a za účast 
a získání 1. místa na Letní olympiádě dětí a mládeže 2013 v házené dívek.
barbora bergová – za 2. místo v krajském kole literární soutěže „O po-
klad strýca Juráša“, 1. místo na Mistrovství ČR 2013 v ESG, za účast na 
Mistrovství světa v Sofii a 9. místo na Světovém poháru v Barceloně v ESG.
Karolína Holčáková – za podíl na výstavě sv. Cyrila a Metoděje v kultur-
ním středisku Velehrad Řím, 1. místo v celorepublikovém finále atletické-
ho čtyřboje a 3. místo v krajském kole atletiky „Pohár rozhlasu“.
tereza Hrachovcová - za podíl na výstavě sv. Cyrila a Metoděje v budo-
vě Rady Evropy ve Štrasburku, 1. místo na Mistrovství ČR 2013 v ESG, za 
účast na Mistrovství světa v Sofii a 9. místo na Světovém poháru v Barce-
loně v ESG.
Markéta Palátová - za podíl na výstavě sv. Cyrila a Metoděje v kulturním 
středisku Velehrad Řím a 3. místo v krajském kole atletiky „Pohár rozhlasu“.
Simona titkova - za podíl na výstavě sv. Cyrila a Metoděje v kulturním 
středisku Velehrad Řím, 4. místo na Mistrovství světa v Bratislavě v kic-
kboxu a 3. místo v krajském kole atletiky „Pohár rozhlasu“.
tomáš Cáb – za 2. místo v celorepublikovém finále atletického čtyřboje, 2. 
místo v krajském kole literární soutěže „O poklad strýca Juráša“, 5. místo 
v krajském kole atletiky „Pohár rozhlasu“, 3. místo v krajském kole v bas-
ketbalu starších žáků, 3. místo v okresním kole v odbíjené starších žáků, za 
účast a získání 2. místa na Letní olympiádě dětí a mládeže 2013 v házené 
chlapců, za vzornou reprezentaci Zubří v soutěžích Českého svahu háze-
né a mezinárodních turnajích a za vzornou reprezentaci školy v házené bě-
hem celé školní docházky.
Dominik orság - za 2. místo v celorepublikovém finále atletického čtyř-
boje, 5. místo v krajském kole atletiky „Pohár rozhlasu“, 3. místo v kraj-
ském kole v basketbalu starších žáků a 3. místo v okresním kole v odbíje-
né starších žáků.
Dominik Havran - za 2. místo v celorepublikovém finále atletického čtyř-
boje, 5. místo v krajském kole atletiky „Pohár rozhlasu“, 3. místo v kraj-
ském kole v basketbalu starších žáků a 3. místo v okresním kole v odbíje-
né starších žáků, 1. místo na Světových hrách mládeže v Klagenfurtu a za 
vzornou reprezentaci školy v házené během celé školní docházky.
Josef Mach - za 2. místo v celorepublikovém finále atletického čtyřboje, 5. 
místo v krajském kole atletiky „Pohár rozhlasu“, 3. místo v krajském kole 
v basketbalu starších žáků a 3. místo v okresním kole v odbíjené starších 
žáků.
tomáš Štverák – za 5. místo v krajském kole atletiky „Pohár rozhlasu“, 3. 
místo v krajském kole v basketbalu starších žáků, 3. místo v okresním kole 
v odbíjené starších žáků, 1. místo na Světových hrách mládeže v Klagen-
furtu a za vzornou reprezentaci školy v házené během celé školní docházky.
Dan Korger – za 3. místo v krajském kole v basketbalu starších žáků, 3. 
místo v okresním kole v odbíjené starších žáků, 1. místo na Světových 
hrách mládeže v Klagenfurtu a za vzornou reprezentaci školy v házené bě-
hem celé školní docházky.
Kryštof Dubaj - za účast a získání 2. místa na Letní olympiádě dětí a mlá-
deže 2013 v házené chlapců, za vzornou reprezentaci Zubří v soutěžích 
Českého svahu házené a mezinárodních turnajích a za vzornou reprezen-
taci školy v házené během celé školní docházky.
9.b
Sarah Vančurová - za organizování 6. benefice pro Stonožku.
Petra Šejstalová – za reprezentaci školy v okresním kole biologické olym-
piády.
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lenka bradáčová - za reprezentaci školy v okresním kole biologické olym-
piády.
Michala Urbanová – za reprezentaci školy ve výtvarné soutěži „Radio 
Praha“ a za reprezentaci školy v celostátním kole zeměpisné soutěže „Eu-
rorebus“.
Klára Mynarčíková – za reprezentaci školy v celostátním kole zeměpisné 
soutěže „Eurorebus“ a reprezentaci školy ve zpěvu.
Pavla Sobotková - za reprezentaci školy v celostátním kole zeměpisné 
soutěže „Eurorebus“, v okresním kole olympiády v českém jazyce, ve vý-
tvarných soutěžích a za výborné studijní výsledky.
Michaela Mičková - za reprezentaci školy v celostátním kole zeměpisné 
soutěže „Eurorebus“.
táťána Jurčíčková – za 2. místo na Mistrovství světa v Bratislavě a 1. mís-
to na Mistrovství ČR v kickboxu, 3. místo v krajském kole atletiky „Pohár 
rozhlasu“.
lucie Pernicová – za 1. místo v celorepublikovém finále atletického čtyř-
boje a 3. místo v krajském kole atletiky „Pohár rozhlasu“.
Stanislav ondřej – za 5. místo v krajském kole atletiky „Pohár rozhlasu“.
Petr Kala - za 5. místo v krajském kole atletiky „Pohár rozhlasu“.
iva bitalová – za 3. místo v krajském kole atletiky „Pohár rozhlasu“ a za 
tvůrčí práci v dramatickém kroužku.
Jakub Pšenica – za píli a snahu po celou dobu školní docházky.

Za nadační fond ZŠ Zubří Mgr. Gabriela Cábová 

Práce školního klubu ve školním roce 2012/13
Školní rok máme úspěšně za sebou a mně nezbývá než zhodnotit, co se 
mně v práci školního klubu povedlo a co méně. 
Na začátku školního roku 2012/2013  se na základě platné přihlášky za-
psalo celkem 133 dětí do pravidelného mimoškolního vzdělávání a 86 do 
nepravidelné činnosti ŠK. Pracují v 7 kroužcích a 1 zájmovém útvaru a o 
hodinových přestávkách. Všechny kroužky pracují podle ŠVP pro mimo-
školní vzdělávání. Hlavním cílem je zapojit co nejvíce dětí do zájmových 
kroužků tak, aby smysluplně trávily volný čas.
 Činnost školního klubu je rozdělená do několika oblastí výchovně vzdělá-
vací práce: 
a) volnočasové činnosti, 
b) pravidelné činnosti v zájmových kroužcích,
c) příprava a organizace celoškolních akcí.
V uplynulém školním roce pracovaly tyto zájmové kroužky: Tvořeníčko – 
zájmový útvar pro děti 1. ročníku ZŠ, 3 keramické kroužky, Kreativ,  Vý-
tvarná fantazie – kroužek pro mladší výtvarníky, Piccasso – kroužek pro 
pokročilé malíře. Pod vedením Barbory Vaškové, studentky OA Valašské 
Meziříčí, započal svou činnost taneční kroužek zaměřený na street dance. 
Práce se začínajícími tanečnicemi to nebyla lehká. Výsledek děvčata před-
vedla na 6. benefici pro Stonožku a myslím, že se za své vystoupení nemu-
sela stydět.
V měsíci říjnu proběhla celoškolní vycházka dětí na geologicky známé mís-
to Čertovy kameny u Zašové. Počasí nám přálo, takže si účastníci přines-
li domů nejen hezký zážitek z poznání, ale i plný košík hub. Protože i škol-
ní klub spolupracuje s hnutím „Na vlastních nohou – Stonožka“, zapoji-
li jsme se také do malování vánočních přáníček a výroby dárků pro bene-
fiční program.
V prosinci měly děti možnost si v rámci vánočních kreativních dílen vy-
zkoušet svou zručnost a přinést domů nějaký pěkný vlastnoručně vyrobený 
dárek nebo se dozvědět, co jsou to Vánoce a proč se slaví, zazpívat si koledy 
a zjistit, jak se slaví tyto svátky třeba v Anglii. 
 Keramika je velmi důležitý, bohužel dosud v systému našeho školství ne-
doceněný obor. Pěstuje manuální zručnost, tvořivost a mj. působí relaxač-

lÉto! ZábAVA! ZUbŘÍ! VY!
Den pro Jonáška - Hvězdy veSmíru
Poprvé v Zubří Marek Ztracený!
V pátek 30. srpna od 16 hodin vypukne v Zubří u Petrohradu zábavná akce 
pro mladé, ve které pěvecké, taneční, divadelní a sportovní hvězdy spolu s 
Vámi mají možnost pomoci dobré věci, a to podpoře Nadačního fondu Jo-
nášek pro onkologicky nemocné děti. 

Těšit se můžete na pěvecká vystou-
pení finalistek Superstar Moniky Po-
výšilové a Livie Kuchařové (sestry 
Miss World Taťány Kuchařové), Lu-
cie Šimůnkové a Kateřiny Kotlárové 
(talentovaných mladých zpěvaček z 
Brna), tanečních skupin - rožnovské 
Heart2Beat a zuberské Libedej Ani-
lam. Představí se BMX bikeři z Rož-
nova, barmanská show až z Prahy, 
diskotéka s DJ v nočních hodinách. 
A také uvidíte dramaťák ZŠ Zub-
ří se zkrácenou verzí jejich hry Tře-
ba změna aneb Každému svítí hvěz-

da, kterou právě pro tuto akci hru vymyslel a nastudoval. Největší hvěz-
dou večera bude zpěvák Marek Ztracený, objev roku 2008, který přijede 

se svou kapelou zazpívat nejen pís-
ně Ztrácíš a Sex s ex, ale spoustu dal-
ších ze své vlastní tvorby. Celým pro-
gramem provází Zubřan Ondra Dvo-
řák, student JAMU.
Akci pořádá Město Zubří v organiza-
ci Kateřiny Gazdové mladší. Všichni 
účinkující včetně Marka Ztraceného 
se vzdali svých honorářů ve prospěch 
nemocných dětí. 
ZŠ Zubří akci podpořila výtvarnými 
výrobky žáků, jejichž zakoupením 
rovněž přispějete fondu Jonášek. 

Občerstvení zajišťují místní podniky, které taktéž fondu přispívají. Čeká 
vás spousta zábavy, jídla a pití. U nás chybí akce pro mladé, tak tady jednu 
velkou a letní máte! 
Přijďte a buďte taky hvězdou, která pomáhá!

K. Gazdová ml.

PoCtA ZUbERSKÝM VYŠÍVAČKáM
12. září -  11. října 2013, Muzeum Zubří
V letošním roce si připomeneme 150. výročí od narození Marie Schobero-
vé, která založila a vedla soukromou školu zuberského vyšívání. K uctění 
nejen její památky, ale i jako hold mnoha desítkám žen, ale i mužů, kteří se 
zuberské výšivce věnovali, připravila muzejní rada Města Zubří na září a ří-
jen letošního roku výstavu POCTA ZUBERSKÝM VYŠÍVAČKÁM.
Zuberská výšivka se nesmazatelně zapsala do historie Zubří. Jejím zákla-
dem byla a je především nesmírná trpělivost a vrozený cit pro krásu, láska 
k přírodě a umění jehlou vykouzlit na plátně křehkou krásu, která oslovuje 
mnoho generací. Patří ke kulturnímu odkazu našich předků, který byl celé 

ně při haptickém kontaktu s hlínou. Je 
zřejmé, že u dětí ve všech ročnících ZŠ 
je keramika velmi oblíbená a tvoří při-
rozenou protiváhu tlaku virtuální reali-
ty. V druhém pololetí školního roku vy-
tvářely děti mnoho prací. Jak prostoro-
vých, tak kachlí. Z těchto jsem vybra-
la několik, které reprezentovaly naši 
ZŠ v soutěži Rádia Praha „Malujeme 
po síti“. Téma „Nebojme se strašidel“ 
bylo pro naše keramiky velmi úspěšné. 

Do finálového programu postoupila práce Elišky Konvičné ze 7.A a  Mi-
chaely Urbanové z 9.b. Finálový program byl z důvodu povodní odvolán, 
takže výsledné pořadí budeme znát až v září. 
V lednu vyrobily děti v keramických kroužcích 90 dárečků pro děti k zápi-
su do 1. tříd. Do práce s keramickou hlínou se mi podařilo zapojit i několik 
nadšených maminek. Společně se svými dětmi pracovaly na různých kera-
mických objektech. Maminky zjistily, že práce s keramickou hlínou není 
tak jednoduchá, jak vypadá.    
Výtvarné kroužky
V průběhu druhého pololetí měly děti možnost se seznámit se základy 
kresby rudkou, akvarelovou tužkou, malbou akrylovými barvami a použi-
tím různých materiálů v kombinovaných technikách. Nejlepší práce byly 
zaslány do výtvarných soutěží. A slavili jsme docela úspěchy:
- Mezinárodní soutěž lidická růže, zasláno 5 prací. (Z 24 500 zúčast-
něných z 68 zemí bylo 500 oceněných prací – 80 medailí, 420 čestných 
uznání.)
Práce ondry Hyjánka  ze 3.b - čestné uznání.

- Muzeum Komenského Přerov „Na horách a na dolách“, zaslány 4 prá-
ce - Klára Petřeková   z  2.b   –  3. místo.
- Základní umělecká škola Uherský Brod – „Svět očima dětí a fantazie“ - 
Michaela Valchařová – 2. místo v 5. kat.
- Stojanovo gymnázium Velehrad – „Cestou dvou bratří“, soutěž k výro-
čí Cyrila a Metoděje -Klárka Petřeková z 2.b obsadila 2. místo a tomáš 
Randýsek ze 3.b -  7. místo.
Všem oceněným bych chtěla touto cestou poblahopřát k výborným výsled-
kům a doufám, že o jejich práci ještě uslyšíme.
V novém školním roce 2013/14  bude školní klub pracovat opět na zákla-
dě zájmových kroužků. Nabídku dostanou děti na začátku roku a prostřed-
nictvím přihlášky se mohou přihlásit.
Závěrem bych chtěla poděkovat vedení ZŠ za podporu a materiálně tech-
nické zázemí, které školnímu klubu poskytuje. Barči Vaškové děkuji za tr-
pělivost a obětavost při vedení tanečního kroužku.

J. Juříčková, ŠK ZŠ Zubří

věky chlebem, potěšením, pýchou ale 
i trápením pro ty, kteří ho vytvářeli.
Především díky Vám, kteří staré vý-
šivky, jako odkaz jejich tvůrců s hr-
dostí, láskou a úctou opatrujete, se 
za dveřmi Petrohradu nyní ukrývá 
vzácná kolekce rukodělného umění 
našich předků. K vidění bude výsta-
va, která svým charakterem jen stě-
ží může najít jinde v republice kon-
kurenci. Pomyslnou třešinku na dor-
tu představuje vůbec poprvé veřejně 
vystavená unikátní sbírka čepců paní 

Otilie Randýskové.
Přijměte srdečné pozvání na slavnostní vernisáž výstavy, která se uskuteč-
ní ve čtvrtek 12. září 2013 v 16:00 hodin. V klidu si pak můžete toto nesmír-
ně cenné dědictví našeho města prohlédnout v průběhu celého měsíce (12. 
9. – 14. 10. 2013), každý den kromě pondělí, vždy v odpoledních hodinách 
mezi 14. a 17. hodinou.

Muzejní rada, Lenka Přečková

DEN MĚStA
14. září 2013, Pod Petrohradem 
(popř. v Klubu Zubří)
Již po třetí centrum našeho města 
ožije programem, který bude nasyce-
ný především uměním a dovednost-
mi místních lidí. Uvidíme a uslyšíme 
tradiční, znovuvzkříšená, ale i nová 
seskupení zuberských muzikantů, 
jako hosta mezi sebou přivítáme her-
ce Jana Budaře s jeho hudebním ko-
legou Romanem Jedličkou a popr-
vé se staneme svědky lítého BOJE O 
SELE, který se rozohní mezi zástup-

ci místních spolků a organizací. V průběhu celého dne bude návštěvní-
kům DNE MĚSTA v Muzeu Zubří zpřístupněna výstava POCTA ZUBER-
SKÝM VYŠÍVAČKÁM. 
orientační program:
09:30 Dechová hudba ZUBŘANKA
11:30 FARAON Ivana Dořičáka
13:00 SWING BAND ZUBŘÍ JINDŘICHA DOŘIČÁKA
14:30  „Mládí má zelenou“ (komponovaný pořad složený z vystoupení 

žáků ZŠ Zubří)
16:00 VSPT BESKYD
18:00 JAN BUDAŘ, ROMAN JEDLIČKA
19:45 FARAON (znovuvzkříšená kapela Ivana Dořičáka)
21:00 KORIDOR (big beat po zubersku)
»  BOJ O SELE – historicky první klání zuberských spolků v netradičních 

disciplínách
» Výstava „POCTA ZUBERSKÝM VYŠÍVAČKÁM“
» Prezentace lidových řemesel
» Tvůrčí dílny pro malé i velké
» Úkoly a kvízy myslivců
» Bohaté občerstvení
Těšíme se na Vaši hojnou účast a to i v případě, že nás počasí zažene do 
Klubu Zubří!

Lenka Přečková

Práce Míši Vrátné a Elišky Konvič-
né, Cyril a Metoděj vystavovaná 

v Anežském klášteře v Praze.

Práce O. Hyjánka 3.B oceněná Čestným uznáním v soutěži Lidická růže
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NáJEMNÍCi 
Další brilantní komedie Slováckého divadla z Uherského Hradiště
20. září 2013

Již je to nějaký pátek, co se velký 
sál Klubu Zubří doslova třásl pod 
návaly smíchu, které vyvolávaly 
gagy a výstupy herců ze Slovácké-
ho divadla z Uherského Hradiš-
tě. Jejich RYCHlÉ ŠÍPY nebo ko-
medie 2+1=6 dodnes patří do zla-
tého fondu divadelních komedií u 

nás. tentokrát se na naši scénu vrátí s absolutní novinkou, sitkomem 
Michaela Cooneyho NáJEMNÍCi. Dosavadní kritika a diváci, kteří do-
sud hru viděli, chválou nešetří. V komentářích se člověk dočítá mimo 
jiné o nepřetržitém tříhodinovém smíchu v kuse, z kterého trochu po-
bolívá bránice ještě druhý den. Smějete se rádi? Nájemníci jsou pro 
Vás trefa do černého.
Brilantní komedie plná omylů a záměn vypráví trochu ztřeštěnou anekdo-
tu, na jejímž počátku přijde hlavní hrdina jménem Erik Swan na vychytra-
lý způsob, jak pohodlně žít z podvodně získaných sociálních dávek. Dlou-
ho mu všechno skvěle vychází, leč jednoho dne se mu situace vymkne z ru-
kou. Vše začne vyplouvat na povrch v okamžiku, kdy jeho žena Linda ob-
jeví v prádelníku dámské prádlo nadměrné velikosti a krátce nato se v je-
jich domě objeví vrchní kontrolor ze sociálního úřadu. Tato situace rozpou-
tá neuvěřitelné množství komických scén. Hlavní hrdina je nucen pod tla-
kem okolností a bizarních náhod vymýšlet jednu lež za druhou, aby se vy-
prostil ze stále zapeklitějších situací, podobně jako jeho naivní podnájem-
ník, jenž je okolnostmi nucen k tomu, aby se také stal mistrem lží a neče-
kaných převleků. 
V hlavní roli zazáří Jiří Hejcman, ale uvidíte také další oblíbené tváře scé-
ny Slováckého divadla: Terezu Novotnou, Zdeňka Trčálka, Davida Vaculí-
ka, Pavla Hromádku, Alžbětu Kynclovou, Josefa Kubánika, Kamila Pulce, 
Irenu Vackovou a Andreu Nakládalovou.

Lenka Přečková

bESKYD – „StARá GARDA“ VE SloViNSKU
Ve dnech 7. – 10. června 2013 dostala „Stará Garda“ BESKYDU nabíd-
ku reprezentovat Valašsko až ve SLOVINSKU. Na rozhodování jsme moc 
času neměli, ale touha někam vyjet a tančit byla silnější. Každý z nás si 
to víkendové volno nějak zařídil, a tak nezbylo než pořádně „makat“ na 
zkouškách. Protože jsme měli dost míst, jely s námi i tři páry z dospělé-
ho souboru. 

Byl pátek 7. června a před námi dlouhá cesta do Slovinska. Zubří jsme 
opouštěli za chladného a deštivého počasí ve 3 hod. ráno a v 12.30 hod. 
nás vítalo nádherné letní a slunečné počasí v městě Ptuj. Po příjezdu na 
místo se nás ujal mladý průvodce a strávil s námi celou dobu pobytu ve Slo-
vinsku. Byl to „SUPER OGAR“! Po vydatném obědě jsme odjížděli do ves-
nice Lancova Vas, kde jsme si mohli nechat nástroje a kroje pro večerní vy-
stoupení. Bylo nám už moc horko, a tak jsme se těšili, až se ubytujeme. 
Naším novým domovem se stal hotel Majolka, kde jsme chodili na skvě-
lé snídaně! Po ubytování se odjelo do Lancovo Vasi. Od pátku až do nedě-
le zde probíhaly oslavy k „30. výročí Folklórní činnosti Lancova Vas“. Pá-
teční oslavy zahájil svým vystoupením domácí mužský sbor, pak následo-
valy projevy a předávání čestných uznání. Jako host pátečního večera vy-
stoupil náš soubor. Po slavnostním programu byla večeře, kde se stoly pro-
hýbaly pod množstvím jídla, cukroví a vína. Večer ještě nekončil, hrálo se a 
tančilo až do půlnoci.

Byla sobota 8. června. Po snídani jsme odjížděli v krojích do města Ptuj, 
kde nás čekala dvě dopolední vystoupení na tržnici. Počasí nám přá-
lo – bylo horko! Po vystoupení se o nás postarala milá průvodkyně a my 
si tak mohli prohlédnout historické části nejstaršího města ve Slovinsku, 
nechyběla prohlídka nádherného Ptujského hradu, kde nás nadchla nej-
větší sbírka hudebních nástrojů, kostýmů a starověkých zbraní. Na oběd 

VlADiMÍR MAtĚJČEK
Narodil se roku 1947 ve Vyškově. Absol-
vent náchodského gymnázia a DAMU v 
Praze u profesorů K. Palouše, V. Fabiánové 
a L. Spáčila. Herec Divadla Za branou O. 
Krejči (1968-72, 1990-93), Lyry Pragensis 
(1972-88) a host činohry Národního diva-
dla (1998-2001). Scénárista a režisér. Má 
za sebou dlouhou řadu jevištních postav, 
recitačních a koncertních vystoupení u nás 

i v zahraničí: Aldwych (Londýn), MCHAT (Moskva), Mamers (Francie), 
Sevilla, Florencie, Tairovovo divadlo (Moskva), Oslo, Berlín, Vídeň, Mad-
rid, Lisabon… Hrál v desítkách českých a zahraničních filmů a televizních 
inscenací. Autor scénáře rozhlasového cyklu „Tisíc a jedna noc“ a dalších: 
Kristiánova legenda „O sv. Václavu“, S. Rachmaninov: „Zpěvy všenočního 
bdění“. V poslední době se věnuje vlastním jevištním a koncertním projek-
tům: „Koncert k poctě sv. Mikuláše“, „Naše paní Božena Němcová“, „Le-
topis Vincenciův a Jarlochův z XII. – XIII. stol. o časech krále Vladislava I. a 
královny Judity“, „Adventus – Příchod“, K. V. Rais: „Nezapomeň“, „Rod-
né zemi“, „Kde domov můj“.

VLADIMÍR ROUBAL
Narodil se roku 1965 v Plzni. Studoval na 
konzervatoři v Plzni a v Praze u profesorů 
J. Chaloupkové, J. Hory a J. Vodrážky. Pů-
sobil jako varhaník v katedrále sv. Bartolo-
měje v Plzni a v Benediktinském opatství 
sv. Markéty v Praze - Břevnově. Je nosite-
lem několika prvních cen v improvizačních 
soutěžích. Od r. 1990 je ředitelem chrámo-
vé hudby Královské kanonie premonstrátů 
v Praze na Strahově, kde vede pěvecký sbor 

a hudební život celého liturgického roku. Na koncertních pódiích vystupu-
je v sólových recitálech nebo spolu s dalšími předními umělci. Koncerto-
val v mnoha zemích Evropy, v USA a Japonsku. Pořídil četné nahrávky pro 
Český rozhlas, Českou televizi a pro další naše a zahraniční společnosti. Je 
autorem hudby několika televizních inscenací, např. In nomine patris, Sto-
py v písku času.

„Zpěv srdce“ je syntézou varhanní hudby a slova, které se prolínají, vzá-
jemně doplňují a umocňují  a vytvářejí tak celek vzácné krásy. Jeho inter-
prety jsou skuteční mistři svého oboru. Sedm obrazů z vlastního životo-
pisu J. J. Ryby zpracoval a přednese Vladimír Matějček, v minulosti kme-
nový člen souboru světově proslulého Divadla Za branou Otomara Krejči, 
člen Lyry Pragensis a host činohry Národního divadla. Varhanní skladby J. 
J. Ryby hraje Vladimír Roubal, regenschori Strahovského kláštera v Praze.
Součástí koncertu je i Rybův hymnus „Přijď, ó Duchu svatý“ a píseň „Na 
Čechy“, které jeho tvůrci vyhledali ve starých rukopisech a tiscích Národ-
ní universitní knihovny ČR a Národního musea a připravili k novodobým 
premiérám. 
V rámci letošního svatováclavského turné se koncert bude konat díky zu-
berské farnosti, která je jeho pořadatelkou, v kostele sv. Kateřiny v Zubří ve 
čtvrtek 26. 9. v 18 hodin jako slavnostní koncert ke svátku sv. Václava – Dni 
české státnosti. „Svoboda a státnost totiž nepadá z nebe. A je nutné o ni ve 
svornosti pečovat a vážit si jí. Máme ji jen krátce a byly dlouhé roky v naší 
historii, kdy jsme ji neměli. Byla celá staletí, kdy jsme ji neměli. A bez tako-
vých lidí, jako je Jakub Jan Ryba a dlouhé řady dalších národních buditelů 
a činitelů, neměli bychom dneska co slavit,“ říká V. Matějček

jsme byli pozváni do místní nemocnice. Jídlo bylo tak vynikající, že zůstaly 
jen prázdné talířky. Odpolední cestování jsme zakončili v nedaleké vesni-
ci Ptujska Gora prohlídkou krásného kostela. Sobotní slavnostní večer pa-
třil domácímu souboru Lancova Vas, který se představil divákům od těch 
nejmenších až po dospěláky. Po programu byla opět vydatná večeře a zá-
bava až do půlnoci.
V neděli 9. června jsme po snídani odjížděli do Mariboru, kde nás čekala 
dvě dopolední vystoupení v obchodním centru Europark. Po obědě se od-
jíždělo do hotelu a čekala nás příprava na odpolední vystoupení – galapro-
gram – v Lancovo Vasi. 
V 16 hod začal program k „30. výročí Folklórní činnosti Lancova Vas“. V 
programu se zcela zaplněnému hledišti představily domácí soubory, sou-
bory z okolí, z Chorvatska a jako hosté večera jsme byli my, VALAŠI ze 
Zubří. Nezklamali jsme, naše vystoupení mělo úroveň a obdiv diváků. Po 
slavnostních oficialitách a po večeři byla opět zábava. My jsme ale brzy od-
jeli do hotelu a měli „svůj večerní program“.
Bylo pondělí 10. června. Po snídani jsme balili kufry a loučili se super uby-
továním! Dopoledne jsme strávili prohlídkou etnologického muzea Dojča-
nova kmetija v Tržci. Odpoledne nás čekalo půlhodinové vystoupení v ná-
rodní škole Videm pri Ptuju. Učitelé i školáci byli naším vystoupením úpl-
ně uneseni a na jejich usměvavých tvářích bylo vidět, že se baví a vystou-
pení se jim líbí. Po obědě jsme byli přivítáni na radnici starostou města Vi-
dem, prohlédli si kostel a připravovali se na večerní vystoupení na akci „Vi-
dovi dnevi“ ve Videm.
Během programu se divákům představily opět domácí soubory, soubory z 
okolí, z Chorvatska a jako hosté opět my Valaši. Po vystoupení byla ve ško-
le slavnostní večeře na rozloučenou, která probíhala v přátelském duchu, 
jako kdybychom se loučili jen na chvíli a za pár dní se měli opět setkat. Slo-
vinci byli s námi spokojeni. A my? BYLO TO SUPER!!!
Místa, kde jsme strávili neuvěřitelné čtyři dny, jsou nádherná, obklopená 
vinicemi, lidé jsou milí, skromní a pracovití a pro folklór žijí. Důkazem bylo 
i to, že se na organizování slavností podílely všechny okolní vesnice. „Klo-
bouk dolů“ za jejich poctivou práci.
Ve 22.30 hod. jsme se loučili se slunečným Slovinskem, a jakmile jsme pře-
jeli hranice, uvítala nás zima a celou cestu až domů pršelo. Bylo úterý 11. 
června – 7 hod. ráno a my dorazili do deštivého Zubří. Byli jsme unavení, 
ale u srdíčka nás hřál krásný pocit, že jsme soubor BESKYD a VALAŠSKO 
důstojně a s úctou reprezentovali v dalekém Slovinsku.

Beskyďáci

Kácení máje na Starém Zubří
V sobotu 1. června 2013 
se uskutečnilo v areálu 
hasičské zbrojnice tradič-
ní Kácení máje na Starém 
Zubří. Letos nám bohu-
žel počasí zase nepřálo, 
ale nám to vůbec nevadi-
lo. Program zahájily děti 
z MŠ Duha a pak nastou-
pil Malý Beskyd s pásmy 
Mašinový, Beskyde, Za-

hradnický a s novým pásmem Májové. Máj jako každý rok pokáceli s hu-
mornou scénkou Beskyďáci. Všechny mezery v programu vyplňoval klaun 
Šáša, který bavil děti. Pobavili se nejen malí, ale i velcí. Děti klaun odměňo-
val sladkostmi a diplomem. Také se děti mohli zúčastnit malování na tvář. 
A na závěr k poslechu hrála cimbálová muzika Malý Beskyd.

Beskyďáci

ZPĚV SRDCE
KONCERT  SLOVA  A  HUDBY  Z  DÍLA

JAKUBA JANA RYBY

Sedm obrazů z vlastního životopisu J. J. Ryby zpracoval a přednese

VLADIMÍR MATĚJČEK
Skladby J. J. Ryby na varhany hraje a zpívá

VLADIMÍR ROUBAL
ZUBŘÍ, KOSTEL SV. KATEŘINY

ČTVRTEK 26. 9. 2013 V 18 HODIN
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
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Dětské folkorní dny
V neděli 9. 6. 2013 jeli Beskyďáčci a Malý Beskyd na tradiční 24. ročník 
Dětských folklorních dní do Liptálu. Vyjeli jsme v ranních hodinách, aby-
chom stihli generální zkoušku. Po generálce nás pohostili v nedaleké zá-
kladní škole výborným obědem. Naši vedoucí s jedním krojovaným párem 
byli pozváni na oběd paní starostkou Věrou Dostálovou na obecní úřad. 

Pořadatelé připravili dobrovolný program se soutěží O Liptálského ptáčka 
zpěváčka, které jsme se také zúčastnili. Program s názvem „U nás na dě-
dině“ začal v 15:00 hodin. Účinkovalo mnoho souborů, například Hradiš-
ťánek, Vizovjánek, Děcka z Hoštálkové,... My jsme vystupovali čtvrtí.  Bes-
kyďáčci zatančili nové pásmo „Hrajem si na školu“, kde divákům ukázali, 
jak si v dřívějších dobách děti hrály a napodobovaly své učitele. Malý Bes-
kyd předvedl také nové pásmo „Májové“. Obě složky doprovázela cimbá-
lová muzika Malý Beskyd pod vedením pana Václava Dostála s primášem 
Dominikem Orságem. Vystoupení se velmi podařila a diváci nás potěšili 
svým potleskem. Těšíme se na další ročník, který bude stejně dobrý jako le-
tos, možná i lepší.

Beskyďáci, foto: Jana Mikulenková
 

Japonci
V pátek 5. července jsme se ve Valašském muzeu v přírodě, v rámci Rož-
novských slavností,  setkali  se členy folklorních souborů z Japonska. Na-
šim úkolem bylo naučit je místním valašským tancům, kterými jsou napří-
klad Špaček, Hulán, Pilky aj. Všichni jsme se sešli v 19:00 na pódiu U Ryb-
níčku. Byli jsme docela zaskočení, když jsme zjistili, že tanečníků z Japon-
ska bylo 40, z toho 36 žen. Všechny tance jsme nejdříve názorně předvedli 

a poté jsme se i s Japonci pokoušeli dosáhnout stejného výsledku. Vše jsme 
zvládli za doprovodu muziky Malého Beskydu. Z našeho pohledu byl ja-
ponský soubor velmi snaživý a neskrýval nadšení z nového tance. Někte-
ří dokonce uměli i nějaká česká slova, takže jsme si dokázali trochu poro-
zumět. Společně jsme se zasmáli, zatančili a užili si pěkný večer. Na závěr 
jsme si předali malé dárky a taky jsme se společně vyfotili. 

Beskyďáci, foto: Vítězslav Staňo
 

din. Po ukončení soutěže jsme 
se odebrali na večeři, ubytovali 
jsme se a posléze jsme se připo-
jili k volné zábavě na obecním 
výletišti, kde probíhala akce za-
hrádkářů spojená s tombolou a 
posléze se dostavila i hudba. 
Ráno jsme posnídali a poté 
jsme se vydalili na procházku 
Palárikovem, prohlédli jsme si 
okolí zámku, zámecký park a 
také nejstarší obytné stavení v 

Palárikovu, které je v původním stavu a je stále obýváno. Při této prohlíd-
ce nám byl majitelem domku poskytnut odborný výklad k historii domu. 
Poté jsme odjeli do sousedního Štúrova, kde jsme si prohlédli prostory pro-
fesionálního hasičského sboru. Po obědě jsme chvíli odpočívali a pak jsme 
se chystali k odjezdu. Po poděkování za péči, která nám byla věnována, 
jsme se rozloučili a kolem 15.30 hod. jsme vyjeli k domovu.

Za SDH Zubří starosta sboru Josef Číp st. a Aneta Kovářová
foto: Hana Petrlová

Noc v hasičárně
Když jsme byli my malí hasiči, každoročně jsme s paní vedoucí o prázd-
ninách minimálně dva dny stanovali. Nejen že se při takové akci kolektiv 
mladých stmelil, ale také jsme zažili spoustu zábavy. Řekli jsme si proto, 
že bychom našim mladým chtěli tohle taky dopřát. Ale protože jsme ne-
našli optimální místo na stanování, rozhodli jsme se, že alespoň strávíme 
noc v hasičárně.
Akce se uskutečnila ve dnech 26. a 27. července. Když jsme se s dětmi u ha-
sičárny sešli, nejprve jsme trochu potrénovali požární útok, což bylo v tom 
horku velice příjemné, protože jsme se vodou pěkně zchladili.
Po tréninku jsme si posedali na dvorku hasičárny, povídali si a hráli různé 
hry. Děti si také zkoušely oblékat na čas všechno oblečení, včetně bot, přil-
by, opasku, jako velcí hasiči, když jedou k požáru. Také jsme zkoušeli mo-
tat hadici na čas. 
Pak následovalo grilování špekáčků. Původně jsme chtěli jít s dětmi opé-
kat do Březovce, ale kvůli nařízení, které zakazovalo zakládat ohně kvůli 
nadměrnému suchu, jsme museli grilovat. I tak jsme se ale báječně najedli.
Než jsme po večeři uklidili a nachystali si spaní, začalo se stmívat. A tak 
jsme se s dětmi vydali do Březovce na stezku odvahy. Musím uznat, že 
máme velice statečné malé hasiče, protože všichni úspěšně došli na konec 
stezky, kde je čekal jeden z vedoucích, jenž jim radil, jak mají otevřít zá-
mek, aby se dostali k pokladu, který našli. Ti, kteří byli ještě málo ospalí, 

se večer dívali na pohádku, ale 
spíše byla většina natolik una-
vena, že hned usnuli.
Po snídani jsme se chtěli vydat 
na túru. Ale protože bylo straš-
né horko, využili jsme aut. Do-
jeli jsme do lesa na Staré Zub-
ří, kde jsme hledali partyzán-
ský bunkr z 2. světové války. 
A úspěšně jsme ho našli. Pak 
jsme cestovali po horizontu 
hor, prohlédli si krásu zuber-
ských lesů a výlet pak zakonči-
li v Zašové u Stračky.
Když jsme se naobědvali, odpo-
čívali jsme nebo hráli hry. Kaž-

Rožnovské slavnosti 2013
V prvním červencovém víkendu se v Rožnově pod Radhoštěm konal mezi-
národní folklorní festival Rožnovské slavnosti.
Letos byla na tyto slavnosti pozvána starší dětská složka souboru Beskyd – 
Malý Beskyd. Vystoupení bylo v pátek 5. 7. 2013 a probíhalo v Dřevěném 
městečku U Rybníčku. Doba vystoupení byla asi 30 minut a v této půlho-
dině, na přímém sluníčku, předvedli ogaři a děcka nejrůznější pásma. Pro-
gram začal tradičním Beskyde, Beskyde a pokračoval Mašinovým, Černou 
vlnkou, dále těžším pásmem Točené a vystoupení zakončilo nejnovější pás-
mo, které má název Májové. 
Náročný program se Malému Beskydu povedl a divákům se velmi líbil. K 
úspěchu celého vystoupení přispěla i cimbálová muzika Beskyd pod vede-
ním Václava Dostála a primáše Dominika Orsága. Muzikanti vše zahrá-
li skvěle – tak akorát pod nožky tanečníkům. Po skončení programu se 
všichni přemístili na Základní školu Podskalka, kde dostali výbornou ve-
čeři. Celkově se vystoupení velmi povedlo a pořadatelé, diváci i tanečníci 
byli spokojení.

Beskyďáci

Zuberští hasiči se zúčastnili oslav 
v Zubří u Nového Města na Moravě
SDH Zubří a Staré Zubří obdržely pozvání od SDH Zubří u N. M. n. M. k 
oslavám 120. let založení sboru, které se konaly dne 15. – 16. června. Ná-
vštěvy se zúčastnili čtyři členové našeho SDH a čtyři členové SDH Staré 
Zubří. Za náš sbor se oslav to byli Číp J. st., Krpela A., Cabák J. a Číp Zd. a 
za sbor Staré Zubří Svák M., Ulrych M., Holčák J. a Zeman J.
Od naší hasičárny jsme vyjeli ve 12.00 hodin hasičským autem spolu se 
starozuberskými  hasiči. S sebou jsme vezli dárky pro zuberské hasiče a 
rovněž prapory obou sborů. Na místo jsme přijeli asi v 15.00 hod. Po přiví-
tání následovalo malé občerstvení.
Pak jsme se odebrali ubytovat. Spali jsme v rekreačním areálu, který se na-
chází v katastru obce Zubří. Po převzetí klíčů od pokojů a uložení osobních 
věcí jsme se odebrali do prostoru obecního výletiště, kde proběhla slav-
nostní schůze.
Na této schůzi jsme předali zuberským hasičům dárky a rovněž jsme ob-
drželi dárky pro náš sbor, a to almanach ke 120. výročí, kalendář, pamět-
ní list a zvon. Po ukončení slavnostní schůze následovala volná zábava při 
grilovaném prasátku.
Druhý den po snídani jsme se vydali na prohlídku rekreačního areálu. Re-
laxovali jsme až do 11.30 hod., kdy jsme se odebrali na oběd. Po obědě 
jsme předali ubytovnu a odjeli do obce k obecnímu úřadu, kde se už chys-
tal další program.
Asi od 13.00 hodin začalo vítání okolních has. sborů a jejich řazení. Potom 
následovalo slavnostní zahájení a proslovy hostů, slavnostní pochod, po-
ložení věnce k památníku padlých a současně s tímto probíhala i ukázka 
techniky. V závěru mladí hasiči předvedli své umění při požárních útocích. 
Od 14.30 hod. – následovala v prostorách výletiště volná zábava pro širo-
kou veřejnost. Kolem 16.00 hodin jsme poděkovali za prožité dny, rozlou-
čili jsme se a odjeli zpátky domů.

Za SDH Zubří starosta sboru Josef Číp st. a Aneta Kovářová

SDH Zubří v Palárikovu
Sbor hasičů ze Zubří navštívil Palárikovo u příležitosti pořádání hasičské 
soutěže, a to ve dnech 22. a 23. června. Návštěvy se zúčastnilo 8 členů a čle-
nek sboru - Kolečková Michaela, Petrlová Hana, Tichá Lucie, Beňak Ro-
man, Koleček Zbyněk, Petrle Antonín, Šimurda Josef a Číp Josef st. 
Do Palárikova jsme přijeli asi v 08.15 hod. Po přivítání a malém občerstve-
ní jsme se zúčastnili hasičské soutěže, která trvala až do odpoledních ho-

dopádně náš původní plán jít si hrát na školní hřiště, se nemohl uskuteč-
nit. Nechtěli jsme, aby se dětem na sluníčku něco stalo, raději jsme byli v 
chládku hasičárny.
Nakonec jsme si rozdali diplomy, ceny a rozloučili se. Všichni se už těšili  
na další noc v hasičárně. Akce se zúčastnili Barbora Urbanová, Nikita Pet-
řeková, Miroslav Koleček, Daniel Heralt, Benjamín Klich a Tomáš Matúš. 
Kdyby měl někdo zájem přihlásit se do kroužků mladých hasičů, může se 
přijít podívat na trénink, který se koná každý čtvrtek od 16:00 hodin, a tam 
se příp. domluvit. Sraz bývá u hasičské zbrojnice, nácviky probíhají v pro-
stranství starého házenkářského hřiště.

Za kolektiv vedoucích mladých hasičů Aneta Kovářová
foto: Matěj Vašát

Potápka roháč – kachna s růžky
(Některé druhy ptáků na území města Zubří a v jeho nejbližším okolí, 
7. část)
Potápka roháč (Podiceps cristatus) je tážný pták. Od srpna do října odlé-
tá tento ohrožený druh zimovat do Středomoří. Vrací se v březnu na hladi-

ny rybníků, jezer 
a pomalu tekou-
cích řek. V oblibě 
má vodní plochy 
s hustým poros-
tem rákosí na bře-
zích. V Zubří mů-
žeme potápku ro-
háče vidět na hla-
dině Hamerských 
rybníků.

Některé potápky v České republice přezimují, některé k nám na zimu přilé-
tají ze severní Evropy. Ty se na jaře vrací do svých hnízdišť. V době hnízdění 
(od dubna do července) je potápka roháč (samec i samice) ozdobena cho-
cholkou (růžky) na hlavě. Při toku se pár chová velmi elegantně. Ptáci pla-
vou proti sobě, dotýkají se navzájem hrudí, zvedají se z vodní hladiny, po-
tápějí se pod hladinu a obřadně si přinášejí materiál na stavbu hnízda. Je-
jich hnízdo bývá ledabyle postavená kupka z rostlinného materiálu. Hníz-
do bývá i plovoucí, jen lehce ukotvené k okolní vegetaci. V mělké prohlub-
ni na vrcholu kupky bývá 5 až 6 původně bílých vajíček. Potápky, kdykoli 
se mají vzdálit od hnízda, přikrývají vajíčka vlhkými rostlinami. Kontakt s 
rostlinami časem vajíčka zbarví do hněda.
Mláďata umí hned po vylíhnutí plavat a potápět se. Přesto můžeme často 
spatřit rodiče s mláďaty na hřbetě. 
Potápka roháč se živí především rybami, měkkýši, vodním hmyzem, drob-
nými žábami, řasami a jinými rostlinami. Pro potravu se potápí pod hladi-
nu (někdy i s mláďaty na hřbetě) a vynoří se většinou daleko od místa po-
topení.
Dříve lidé potápky roháče lovili ve velkém množství. Z jejich peří se vyrábě-
ly ozdoby na klobouky. Z přírody mizely potápky a s nimi i jejich ladné ta-
neční figury při námluvách. Dnes už zase můžeme potápky roháče vídat na 
vodních hladinách častěji.

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť
Autor fotografie: Jiří Bohdal, www.biolib.cz
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Celé letošní horké léto jsem přemýšlela, o čem (nebo o kom) bude okénko zdraví v 
srpnu. Pro koho jsou prázdniny nejlepšími měsíci v roce? Já vím, pro všechny, ale 
přece jen nejvíc patří dětem. 
Proč o tom mluvím? V poslední době jsem vás seznamovala s některými příběhy 
konkrétních lidí. Přála jsem si, abyste v nich našli inspiraci a třeba i kousek svého 
vlastního problému. A musím s radostí konstatovat, že se mezi vámi opravdu našli 
takoví, kteří potom přišli a říkali: já jsem si to přečetl a ono je to stejné, jako mám 
já... Mám z toho velikánskou radost a doufám, že se to třeba podaří ještě víckrát. 
Podobně tomu bylo i u povídání o migrénách a bolestech hlavy. Přišla za mnou 
paní, že její vnuk má veliké problémy s bolestmi hlavy. Má je velmi často, brání mu 
dělat sport a ovlivňují i prospěch ve škole. Při návštěvě jsem se seznámila s 8letým 
fotbalistou Jakubem. Společně s jeho maminkou jsme se pokoušeli zjistit příčinu 
jeho bolestí. Jako vždycky jsem začala diagnostikou přes chodidla a už ze zkuše-
nosti jsem pátrala hlavně po blokádách krční páteře. Tam bylo všechno v pořádku, 
ale zjistila jsem, dost překvapivě, blokádu v oblasti bederní páteře. Bylo to zvlášt-
ní, protože Jakuba jinak záda vůbec nebolela. Tak jsme s maminkou pátraly po ně-
jakém úrazu, třeba pádu. A ejhle! Maminka by si ani už nevzpomněla, ale Jakub 
hned věděl, že vloni o prázdninách spadl na kole, a to dost ošklivě. A bylo to! Při 
tom pádu si způsobil menší blokádu páteře. A ta se po způsobu kostek domina po-
sunula až k hlavě. Když potom na podzim začaly migrény, nikdo si to s pádem na 
kole nespojil. Dneska už Jakub hraje fotbal bez omezení a léky od bolesti nepotře-
buje. Ale ještě několikrát museli s maminkou přijít, abychom obratle pěkně upra-
vili, jak mají být.
Poslední dobou postupně přibývá rodičů, kteří hledají pomoc pro svoje děti, když 
si už nevědí rady a nechtějí dítě odsoudit k doživotnímu užívání léků. Mohla bych 
vám vyprávět další a další příběhy, některé skoro zavánějí zázrakem. Ale nechám 
si je zase pro příště. Všechny jsou o veliké trpělivosti, pečlivosti a důslednosti rodi-
čů. Vždycky totiž ode mě dostanou instrukce, jak a kde na nožičkách masírovat (u 
malých dětí jen hladit). Často je to běh na dlouhou trať. Ale taky se někdy stane, že 
úspěch přijde už po 2-3 týdnech. Tyto masáže jsou velmi účinné, zejména u dětí. 
Dají se tím řešit i naprosto banální potíže, jako je rýma, kašel nebo právě bolesti 
hlavy nebo alergie. Jak na to? Stačí jen nebát se a přijít se zeptat. Základní princip 
je velmi jednoduchý, běžně používané plošky se dají naučit během jednoho setká-
ní. Stačí jen chtít. Je to k nezaplacení, vědět, kam sáhnout, když bolí bříško a ma-
minka váhá: jet k doktorovi nebo to bude dobré? Zvládnout prochlazený močový 
měchýř bez antibiotik, jen hlazením nožiček... Ulevit rýmou ucpanému nosu, aby 
se malý vyspal... a maminka s ním. Těším se. A příště vám budu vyprávět o malém 
Lukáškovi s vrozenou vadou a jeho statečné mamince.
 Přeju vám všem pevné zdraví Radka Dvořáková 

Panelová diskuze - sociální podnikání 
Dne 18. 6. 2013 se ve Zlíně uskutečnila panelová diskuze na téma sociální 
podnikání, která proběhla v rámci projektu Inovativní prosazování sociál-
ního podnikání organizaci P3 – People, Planet, Profit, o. p. s., ve spoluprá-
ci s oddělením neziskového sektoru Odboru Kanceláře hejtmana Krajského 
úřadu Zlínského kraje. 
Tématem diskuze bylo sociální podnikání, které představila ambasadorka 
pro Střední Moravu Mgr. Šárka Dořičáková. Náplní programu bylo upřes-
nění, co je a není sociální podnikání, proč takto podnikat, jakou zvolit práv-
ní formu, ale také snaha zvýšit povědomí o této netradiční formě podnikání. 
Diskuze byla dále zaměřena na způsoby financování a podpory. Možnosti 
podpory pro zaměstnavatele představila Mgr. Věra Hloušková z Úřadu prá-
ce v Uherském Brodě. Následně byly prezentovány příklady z praxe, kdy se 

Koupím pozemek pro stavbu RD. Prosím nabídněte. Mobil 604 376 240.

(placená inzerce)(placená inzerce)

ní půli vyrovnaný. O naší porážce rozhodly neproměněné šance, sedmimet-
rové hody a malá aktivita v útočné části hry - 6:12. Stříbrná tečka na závěr se-
zóny je ale velmi příjemná.
Ve Zlínské lize obsadila děvčata v konečném zúčtování šestou pozici, což je o 
stupínek níž, než byl před sezónou náš cíl. Mrzet nás mohou porážky se Zlí-
nem „C“ a družstvem Holečkova Olomouc. Tato ztráta nás připravila o lep-
ší umístění. 
Družstvo se od podzimní části zlepšilo především v obranné části. Za obra-
nou spolehlivé výkony předváděla Míša Polášková. V útočné fázi dominovalo 
především duo Katka Pšenicová a Iveta Mikulenková, které se zařadilo také 
mezi nejlepší střelkyně soutěže. 
Tuto dvojici doplňovaly svými důležitými brankami také Alžběta Krůpová a 
Eliška Konvičná. Spolehlivým výkonem v obraně podpořily tým Iva Ulrycho-
vá, Míša Juříčková, Míša Mičková a Verča Zytková. Cenné zkušenosti sbíraly 
i Verča Kohoutová a Kamča Nováková.
tabulka

Z V R P skóre B

1. Zora Olomouc 8 7 1 0 193:89 15

2. Zlín „A“ 8 7 0 1 244:110 14

3. Zlín „B“ 8 5 1 2 188:159 11

4. Holečkova 8 5 0 3 152:163 10

5. Zlín „C“ 8 4 0 4 126:159   8

6. L. Zubří 8 3 0 5 163:187   6

7. Velká Bystřice 8 2 0 6   88:132   4

8. Kunovice 8 2 0 6 108:155   4

9. Otrokovice 8 0 0 8   80:188   0

SP

svým příspěvkem vystoupil majitel zuberské firmy TO. MA. – THERM, s. r. 
o., a se zkušenostmi týkajícími se založení sociálního podniku posluchače 
obeznámil začínající podnikatel Petr Mirga. 
Příznivci sociálního podnikání se mohou s touto tématikou seznámit na 
stránkách www.ceske-socialni-podnikani.cz, kde jsou články, rozhovory, vi-
dea, audio nahrávky a nové informace z této oblasti, ale také adresář sociál-
ních firem. Další možností je přihlásit se do Klubu sociálních podnikatelů, 
který aktuálně informuje o změnách v sociálním podnikání. 

Mgr. Šárka Dořičáková 
ambasadorka sociálního podnikání Region Střední Morava
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Nové webové sportovní stránky města Zubří
V průběhu měsíce července  byly na adrese http://sport.mesto-zubri.cz 
spuštěny nové sportovní stránky města Zubří. Cílem těchto stránek je in-
formovat všechny příznivce sportu o aktuálních i připravovaných akcích 
konaných v našem městě, o výsledcích zuberských družstev, naleznete zde 
podrobnou fotogalerii sportovišť patřících městu Zubří a fotky z akcí, které 
se již uskutečnily. V neposlední řadě je možné využívat z pohodlí svého do-
mova on-line rezervační systém k objednávání jednotlivých sportovišť. Vě-
říme, že tyto nové stránky budou v budoucnu přínosem a přispějí ke zvýše-
ní atraktivity a využívání zuberských sportovišť. 

Josef Randus

StARŠÍ ŽAČKY SE RoZloUČilY
SE SEZÓNoU StŘÍbRNoU MEDAilÍ
Ve dnech 7. - 9. června jsme se zúčastnili turnaje Polanka Cup, kde se soutě-
žilo od kategorie mini až po mladší dorost. Turnaj se hrál na hřištích venkov-
ních i v hale. Počasí bylo naladěno dobře, a tak turnaj provázely převážně hře-
jivé sluneční paprsky.
Děvčatům se na turnaji dařilo. Ve skupině nepoznala hořkost porážky a po-
stupně zdolala celky domácí Polanky 18:11, HC Ostravy 18:11, Nácho-
du 10:6 a Vsetína 19:6. V semifinále narazila na celek Ivančic, který po vel-
kém boji porazila o jedinou branku 9:8. Obě družstva se musela vyrovnat s 
mokrým terénem, který způsobila krátká průtrž mračen, a to se našim děv-
čatům podařilo lépe. Ve finále se utkala s děvčaty z Hlučína. Zápas byl v prv-
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HáZENKáŘSKÉ  MiStRYNĚ  ZE  ZUbŘÍ
Letošní soutěžní házenkářský ročník 2012/2013 už zná své mistry ve 
všech kategoriích.  Také zuberská házená má v tomto ročníku dvě házen-

kářské mistryně ČR, a to Michae-
lu Palátovou a Jolanu Mizerovou, 
obě jsou odchovankyněmi oddílu 
TJ Lesana Zubří. Michaela Paláto-
vá je hráčkou DHK Zora Olomouc. 
Se svými spoluhráčkami ovládly le-
tos svou soutěž starších dorostenek, 
když v celé sezóně prohrály pouze 
jednou, a to s pražskou Slávií, a za-
slouženě se tak staly mistryněmi re-
publiky.  Kromě tohoto titulu se ra-
dovaly i z vítězství v Poháru prezi-
denta Českého svazu házené, kde 
se spolu utkala dvě nejlepší družstva 

starších dorostenek České republiky a dvě nejlepší družstva Slovenské re-
publiky. I zde potvrdily svou suverenitu a zvítězily opět před celkem praž-
ské Slávie a Juventou Michalovce.

Jolana Mizerová je hráčkou oddílu 
HC Zlín.  V této sezóně obsadila s 
družstvem starších žaček, které byly 
velkými favoritkami této soutěže, ve 
finále Žákovské ligy 1. místo a získa-
la tak titul Mistryně ČR v této kate-
gorii. Byla také vybrána do All Stars 
týmu jako nejlepší pravá spojka to-
hoto mistrovství. Svou sbírku me-
dailí rozšířila také o bronzovou me-
daili z kategorie mladších doroste-
nek. 

SP

Výsledky turnaje v Zubří 
22. 6. 2013 st. gardy - HáZENá
Muži:   MARTIN/DUBNICA, HLOHOVEC, KOLÁROVO,
             ZUBŘÍ, HRANICE
Ženy:     ZUBŘÍ, HRANICE, TRENČÍN, NITRA, VRÚTKY

  1.  ZUBŘÍ  -  HRANICE    M 08:08
  2.  ZUBŘÍ  -  HRANICE              Ž         06:14
  3.  MAR/DUB. - HLOHOVEC        M         07:11         
  4.  TRENČÍN – VRÚTKY   Ž 13:09
  5.  ZUBŘÍ - NITRA                    Ž            02:14
  6.  ZUBŘÍ  - KOLÁROVO          M 12:08
  7.  HRANICE – MAR/DUB.   M 10:10
  8.  HRANICE – VRÚTKY  Ž 13:08
  9.  TRENČÍN – NITRA                 Ž 06:13
10.  HLOHOVEC – KOLÁROVO  M 12:08
11.  ZUBŘÍ – MAR/DUB.          M 07:09
12.  ZUBŘÍ – TRENČÍN        Ž 10:15
13.  NITRA – VRÚTKY        Ž            15:05
14.  HRANICE – HLOHOVEC   M           12:12
15.  MAR/DUB. – KOLÁROVO       M          10:09
16.  HRANICE – TRENČÍN              Ž        11:11
17.  ZUBŘÍ – VRÚTKY                    Ž           12:10
18.  HRANICE – KOLÁROVO        M          14:09
19.  ZUBŘÍ – HLOHOVEC              M          14:12 
20.  HRANICE – NITRA                   Ž           10:14

RoZloSoVáNÍ HáZENÉ tJ lZ
ZlÍNSKá liGA PoDZiM 2013

DEN MUŽI ČAS ŽENY ČAS
1. 9. LZ - TRNÁVKA  ČP N 15.00
15.  9. LZ - BYSTŘICE p. H. N 15.00 OSTRAVA - LZ  
22. 9. VESELÁ - LZ N 14.00 LZ - SUCHDOL 13.15
29. 9. LZ - HOLEŠOV N 15.00 PASKOV - LZ S 15.15
6. 10. ZLÍN ,,B“ - LZ  LZ - OSTRAVA 13.15
13. 10. LZ - VAL. MEZIŘÍČÍ N 15.00 SUCHDOL - LZ 14.00
20. 10. LZ - U. HRADIŠTĚ N 15.00 LZ - PASKOV 13.15
3. 11 TURNAJ u 1. družstva 

DEN ST. ŽAČKY ČAS ML. ŽAČKY ČAS
15. 9. LZ – ZLÍN ,,B“ 13.15 LZ – ZLÍN ,,B“ 12.00
22. 9. V. BYSTŘICE - LZ S 14.00 ZLÍN ,,B“ ch - LZ  
29. 9. LZ - OTROKOVICE 13.15 LZ - HOLEŠOV ch 12.00
6. 10. ŽERAVICE - LZ S 14.30 ZUBŘÍ ,,B“ ch - LZ 9.00
20. 10. LZ - OLOMOUC N 10.15 LZ – ZLÍN ,,C“ 12.00
3. 11. LITOVEL - LZ Čt 16.30 ROŽNOV ,,B“ ch - LZ N 8.30
10. 11. LZ - KUNOVICE N 10.15 LZ - BYSTŘICE 9.00
17. 11. ZLÍN ,,B“ - LZ  LUHAČOVICE - LZ N 9.00

tabulka muži                                tabulka ženy
1. Hlohovec    47:41  5          1. Nitra          56:23  8
2. Hranice       44:39  5               2. Hranice     48:39  5
3. Zubří           41:37  5              3. Trenčín     45:43  5
4. Mar/Dub     36:37  5              4. Zubří         30:53  2
5. Kolárovo 34:48  0              5. Vrútky       32:53  0

Nej. brankář: Bryndza B. (Mar/Dub), Dlugošová K. (Nitra)
Nej. hráč: Haitl M. (Hranice), Švábíková P. (Trenčín)
Nej. střelec: Dadík Š. (Mar/Dub) 22br., Fujasová Z. (Nitra)
Dále se naše družstvo zúčastnilo turnaje st. gard 20. 7. 2013 v Jablonici 
(SK), obsadili jsme 3. místo (7 družstev).
Z výsledků ve skupině: 
LZ - Hlohovec    9:9
LZ - Pezinok       6:7
ČF - LZ - Rožnov    6:6 (na 7 m 2:0)
SF – LZ - Hlohovec    8:10
o 3. místo LZ - Pezinok   7:2 

Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen P. Ondruch (LZ).
za TJ LZ Zd. Klímek 

ZUbERSKÝ FotbAl VE VÝSlEDCÍCH
Pondělí 10. 6. 2013    ml. přípravka
FC ZUbŘÍ  -  1. VAlAŠSKÝ  FC     1:3    (pol.: 1:2)
Branka: Tomáš Zeman

Sobota 15. 6. 2013     starší žáci        
Sokol  StŘÍtEŽ  -  FC  ZUbŘÍ         3:0    kontum.

Neděle 16. 6. 2013     muži               
Sokol  HUtiSKo  -  FC  ZUbŘÍ        1:3    (pol.: 1:1) 
Branky: Jiří Raždík, Robert Blaško, Martin Pavlíček

Středa 19. 6. 2013      muži               
FC  ZUbŘÍ  -  FC  bRUMoV “b“     0:5    (pol.: 0:3)

Neděle 23. 6. 2013     muži               
FC  ZUbŘÍ  -  tJ  ŠtÍtNá  n/Vl       2:2    (pol.: 0:1)
Branky: 2 x Viktor Frňka

M. Bartoň

Michaela Palátová

Jolana Mizerová
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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.

Klub
Sobota 31. srpna 2013
DECHoVá HUDbA tRNKoVJANKA
Uzavřený program. Dárek Města letošním jubilantům.  
Je Vám více než 80 let nebo v tomto roce slavíte 65., 70., 75. nebo 80. naro-
zeniny? Tak tato pozvánka patří právě Vám.

Pátek 20. září 2013 od 18:00 hodin
SloVáCKÉ DiVADlo – NáJEMNÍCi
Brilantní komedie plná omylů a záměn v podání skvělého hereckého sou-
boru z Uherského Hradiště.
Vstupné  v doprodeji:  260 Kč 

Středa 25. 9. 2013 od 18:00 hodin
SCREAM SHoW
Oblíbená travesti skupina Screamers a její show plná převleků, parodií, 
hudby a tance v podání Lili, Pauly, Saši, Valerie a Nadji pod vedením Ládi 
Černého. 
Vstupné:  220 Kč
Kino

Středa 11. 9. 2013 od 18.00 hodin 
ČtYŘlÍStEK VE SlUŽbáCH KRálE
Velké filmové dobrodružství Fifinky, Myšpulína, Pindi a Bobíka..Výlet do 
Prahy nabídne tomuto  čtyřlístku v dobrodružném příběhu spoustu hu-
morných situací, nečekaných zápletek a překvapení.
Hrají (hlasy): Ivan Trojan, Tereza Bebarová, Ondřej Brzobohatý, Bohdan 
Tůma, Václav Postránecký (Rudolf II).
Režie: Michal Žabka. Délka filmu je 90 minut. 
Vstupné: 60 Kč

Úterý 17. 9. 2013 od 9.30 hodin
ZA KAMARáDY Z tElEViZE V. 
Vstupné: 12 Kč.

Středa 18. 9. 2013 od 18.00 hodin
KoVáŘ Z PoDlESÍ
Nová česká pohádka, ve které je všechno tak trochu jinak. Zvítězí dobro 
nad zlem? Jak se získá pravá láska a objeví opravdové přátelství?  Hrají: Bo-
lek Polívka, Josef Somr, Milan Markovič, Jiří Pecha, Rostislav Novák ml., 
Ivana Chýlková, Barbora Seidlová, Szidi Tobias.
Režie: Pavel Göbl.  Délka filmu je 85 minut. 
Vstupné: 60 Kč
Muzeum

Čtvrtek 12. 9. 2013 od 16:00 hodin
Vernisáž výstavy PoCtA ZUbERSKÝM VYŠÍVAČKáM
Slavnostní otevření výstavy tradiční zuberské výšivky u příležitosti 150. vý-
ročí narození Marie Schoberové. 
otevření výstavy:
12. září – 11. října 2013
Úterý – neděle 14 – 17 hodin

Sport
Sportovní hala - házená
Sobota 14. 9.
18.00  HC Gumárny Zubří – HCB Karviná (extraliga muži)
Neděle 15. 9.
8.00  HC Zubří A – HC Zlín A (mladší žactvo I)
9.00  HC Zubří B – HC Zlín B (mladší žactvo II)
10.00  HC Zubří A – HC Zlín A (starší žáci)
11.00  HC Zubří B – Slavia Fatra Napajedla (starší žáci)
Neděle 22. 9.
11.00  HC Zubří A – HC Zubří B (starší žáci)
Sobota 28. 9.
18.00  HC Gumárny Zubří – KP Brno (extraliga muži)
Neděle 29. 9.
8.00  HC Zubří A – Slavia Fatra Napajedla (mladší žactvo I)
10.00  HC Zubří A – Slavia Fatra Napajedla (starší žáci)
13.00  HC Zubří – HCB OKD Karviná (1. liga mladší dorostenci)
15.00  HC Zubří – HCB OKD Karviná (1. liga starší dorostenci)
17.00   HC Zubří B – SK Velká Bystřice (2. liga muži SM)
Fotbalové hřiště
Neděle 1. 9.
14.30  FC Zubří – TJ Sokol Růžďka (mladší přípravka)
Neděle 15. 9.
14.00  FC Zubří – SK Rajnochovice (mladší přípravka)
Polyfunkční centrum – antukové kurty
Sobota 7. 9.
9.00  1. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře ZUBŘÍ OPEN
oddíl lyžování
Sobota 14. 9.
10.00  14. ročník závodu v přespolním běhu Běh okolo Soliska
ostatní

Pátek 30. 8. od 16 hodin pod Petrohradem
HVĚZDY VESMÍRU
benefiční den pro Jonáška
Hvězdy (Marek Ztracený, Monika Povýšilová, Lívie Kuchařová a další), ale 
také mladí talentovaní Zubřané (Libedej Anilam, Dramaťák ZŠ Zubří,…) 
vystupují ve jménu dobré věci. Výtěžek z akce je určen pro onkologicky ne-
mocné děti.
Vstupné: dobrovolné

Sobota 14. září 2013 od 10:00 hodin
DEN MĚStA
Den plný hudby, zábavy, lidových řemesel a historicky prvního klání míst-
ních spolků a organizací v netradičních disciplínách. Uvidíte a uslyšíte: 
dechovou hudbu Zubřanka, cimbálovou muziku KOTULA, Swing Band 
Zubří Jindřicha Dořičáka, komponovaný pořad složený z dětských vystou-
pení, VSPT Beskyd, znovuvzkříšenou kapelu Faraon, Koridor a vzácné 
hosty JANA BUDAŘE a ROMANA JEDLIČKU.
Připravujeme

Středa 2. 10. 2013 - Jiří Kolbaba, to je Havaj
od 17. října 2013 – VÝStAVA - Rožnovská výtvarná skupina
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