
Veronika kohutoVá
– mistryně eVropy V kickboxingu

Veronika Kohutová (vpravo) – mistryně Evropy v kickboxingu
Více na str. 13 

Ročník XX (č. 228) 26. října 2011 Cena 5 kč

Úspěchy zuberských sportovců
Zuberské gymnastky

V německém paderbornu stříbrné

Více na str. 13

dan hrachoVec opět mistrem Čr

 Více na str. 13

Vzpomínková akce 
v Zubří

Dne 17. 9. 2011 se členové KČP (Klubu českého pohrani-
čí) Opava zúčastnili vzpomínkové akce u pomníku padlých 
partyzánů Václava Procházky a Václava Sedláka v Zubří. 
Přítomen byl i dobrovolný pracovník zuberského muzea pan 
Koláček a členové KČP Ostrava. Pan Koláček přiblížil pří-
tomným historii osvobozovacích bojů v Zubří a okolí.

„Od prvních dnů okupace pracovala v Zubří ilegální odbojová 
organizace a pro svou polohu se stala vhodnou základnou party-
zánského hnutí.

Pokračování na str. 11



Společenská kronika občanů v Zubří

narození
Havlíček   
Michal Kýška
Alžběta Machová
Tadeáš Papež
Tereza Pavelková
Martina Snozová
Karolína Sváková
 

Jubilanti
Jaroslav Divín
Ondřej Divín
Josef Šturma
Věroslava Holišová
Josef Majer
Anna Chrastinová
Vlasta Janošková
Josefa Janáčková
Miloslav Juříček
Jan Pavlát
Jaroslav Adámek

Úmrtí
Čeněk Adámek
Božena Pavlíčková
Ludmila Svaková

Vzpomínáme

Rodiče milí, je pro nás velmi těžké nad vaším hrobem stát, 
kytičku položit a jen vzpomínat. 

Dali jste nám do života vše, co jste mohli dát  
a my vás za to budeme navždy milovat. 

Říká se, že čas vše zahojí, není to pravda – pořád to bolí.
Dne 24. září 2011 jsme vzpomněli 4. výročí, 

co nás nečekaně opustil náš drahý tatínek 
a dědeček, pan 

Josef křenek. 
Naše vřelá vzpomínka patří také naší milo-

vané mamince a babičce, paní 
antonii křenkové, 

od jejíhož úmrtí uplynulo dne 2. října 
2011 5 let.

S láskou a úctou vzpomínají dcera Alena 
s rodinou, Pavel a Lukáš. Kdo jste je měli 
rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 7. října 2011 jsme vzpomněli 10. smut-
né výročí úmrtí paní

Zdenky Fiedlerové.
S láskou a úctou vzpomínají manžel Franti-

šek a děti Zdeňka a Jirka s rodinami.
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 17. října uplynulo 5 let od úmrtí paní 
marty Janoškové.

S láskou vzpomíná rodina.

Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 24. listopadu uplyne 20 let od úmrtí 

našeho tatínka, dědečka, pana 
michala krupíka.

 S úctou a láskou vzpomínají synové 
s rodinami.

Prázdné je místo, 
kde jsi sedával a zněl tvůj hlas, 
ale vzpomínky na tebe 
zůstanou navždy v nás.
Dne 25. října 2011 vzpomeneme 5. smut-

né výročí úmrtí manžela a tatínka, pana
Josefa hrachovce. 

S láskou vzpomínají manželka a dcery 
s rodinami.

Prázdný je rodný dům. 
Zahrada osiřela… 

Odešla navždy maminka, 
která nás všechny ráda měla. 

Tu ránu nezahojí dodnes čas, 
při smutné vzpomínce se otevírá zas. 
Přes propast dlouhých roků
citelně schází nám na každém kroku. 

Nepřestáváme dodneška za lásku děkovat. 
Uměla pohladit, potěšit, pomáhat. 
Smutno je po Tobě, moc smutno – všem. 
Maminko drahá, my nezapomenem!

Dne 23. listopadu 2011 uplynulo deset 
let od úmrtí naší maminky a babičky, paní 

Vlasty majerové
 z Poštovní ulice v Zubří. S láskou 

a úctou na ni vzpomínají synové Zdeněk 
a Pavel Majerovi se svými rodinami. 

blahopřání
„Rok po roce léta běží,  Hodně štěstí, neboť je krásné,
zastavíš je ale stěží,   hodně zdraví, neboť je vzácné, 
nedělej si z toho nic,   hodně lásky, neboť je jí málo,
že je Ti zas o rok víc.“  a všeho, co by za to stálo.

Dne 10. října 2011 oslavila své 50. narozeniny 
paní 

ilona Zemanová. 
Chtěli bychom jí touto cestou popřát hodně 

štěstíčka. Přejí Mirka, Alena, Iveta, Marcela, 
Majka, Jana N. a Jana M.

10 ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

2011

2



MÚ Zubří informuje

Z usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Zubří 
konaného dne 15. 09. 2011

Zm po ověření ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, že návrh změny č. 7 územního plánu 
SÚ Zubří není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řeše-
ní rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem 
krajského úřadu, vydává dle § 84 odst. 2, plnit úkoly stanovené 
zvláštním právním předpisem, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) sta-
vebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, 
v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací doku-
mentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, opatření 
obecné povahy č. 01/2011 – změna č. 7 územního plánu sídel-
ního útvaru Zubří.

Zm schvaluje podle § 84, odst. 2, bod „plnit úkoly stanovené 
zvláštním právním předpisem“ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 6, odst. 
5, písm. b) a § 47, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební 
zákon), Zadání územního plánu Zubří.

Zm schvaluje „Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěv-
ku č. 11310249“ ve výši 280.000,- Kč s  „Nadace OKD“, IČ: 
278 32 813, Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 
6/2020, PSČ 728 30, účelově určený na realizaci projektu „Pra-
meniště pod Obecníkem - voda pro lidi i pro přírodu“, dle předlo-
ženého návrhu. 

Zm bere na vědomí dle § 39, odst. 7, zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
závěrečný účet dobrovolného svazku obcí „Sdružení Mikroregion 
Rožnovsko“ za rok 2010 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření. 

Zm schvaluje rozpočtové opatření ZM – RO č. 4, kterým se 
provádí změna rozpočtu dle důvodové zprávy. 

Zm schvaluje rozpočtový výhled Města Zubří na období let 
2012 až 2015 dle důvodové zprávy.

Zm pověřuje Finanční výbor Zastupitelstva města Zubří výko-
nem následné veřejnosprávní kontroly hospodaření s finančními 
prostředky města Zubří poskytnutými v roce 2010 ve formě do-
tace, a to u:

a) Handball Club Zubří, občanské sdružení, 
b) TJ Gumárny Zubří, 
c) HALA ZUBŘÍ o. p. s.
Zm souhlasí se záměrem a projektem „Stadion FC Zubří – 

rekonstrukce a přístavba šaten“ pro Football Club Zubří, občan-
ské sdružení, IČ: 65891546, Zubří, Sídliště 6. května 491, PSČ: 
756 54, v souladu s územním plánem města Zubří, Strategickým 
plánem rozvoje Zubří, formou spolufinancování a případnou úhra-
dou:

a) realizační fáze projektu v celkové výši max. 6 mil. Kč,
b) nezpůsobilých výdajů,

c) případných provozních ztrát po dobu povinné udržitelnosti 
projektu 

a ukládá vedoucímu EO zahrnout do návrhu rozpočtu města 
Zubří na rok 2012.

Zm schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne chůze a jízdy přes část pozemku p. č. 3489/48, k. úz. Zubří, 
ve vlastnictví města Zubří, s Valašské ZOD Zašová, družstvo, 
IČ: 471 51 641, Zašová 622, PSČ 756 51, v rozsahu vymezeném 
geometrickým plánem č. 1903-40/2011, za úhradu 970,- Kč dle 
znaleckého posudku č. 2249/25-2011 a pověřuje starostu města 
podpisem příslušné smlouvy.

Z usnesení 22. schůze rady města Zubří
konané dne 19. 09. 2011

mandátní smlouva – žádost dotace, Vř - kanalizace Zubří
rm schvaluje uzavření mandátní smlouvy na zpracování žá-

dosti o finanční podporu a na realizaci zadávacího řízení veřejné 
zakázky na investiční akce: „Prodloužení splaškové kanalizace 
Zubří“, „Rekonstrukce vodovodního řadu Zubří“, „Inženýrské sítě 
U Traktorky - 2. etapa - SO 01.1 prodloužení splaškové kanaliza-
ce“ s firmou CSSC, a. s., IČ 276 184 98, Rudná, Příčná 726, PSČ: 
252 19, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

mŠ duha – navýšení kapacity
rm souhlasí na základě provedené rekonstrukce „Mateřská 

škola DUHA, stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu č. 
p. 369“ s navýšením kapacity ze současných 42 dětí na 56 dětí ško-
ly - příspěvkové organizace města Zubří Mateřská škola DUHA, 
Na Potoku 369, Zubří, okres Vsetín, IČ: 70874590. 

ukončení nájmu bytu dohodou – paní mynarčíková
rm schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 11, 

Rožnovská 419, Zubří, s paní Lenkou Mynarčíkovou, Zubří, Rož-
novská 419, PSČ 756 54, ke dni 31. 10. 2011 a pověřuje starostu 
města jejím podpisem.

uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 11 v domě č.p. 419
rm schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 11, Rožnov-

ská 419, Zubří, s paní Renátou Tejzrovou, Vidče 538, PSČ  756 53, 
na dobu určitou od 01. 11. 2011 do 31. 10. 2012 a pověřuje starostu 
města jejím podpisem.

prodej části pozemku p. č. 3757/1 - záměr - nedoporučení
rm nedoporučuje ZM vyhlásit záměr na prodej části pozemku 

p. č. 3757/1, ostatní plocha, o výměře cca 140 m2, k. úz. Zubří 
(U Bečvy).

dohoda o plnění dluhu – splátkový kalendář - pan Luzar
rm schvaluje uzavření dohody o plnění dluhu ve splátkách 

s panem Jiřím Luzarem, Rožnov p. R., Dolní Dráhy 1872, PSČ 
756 61, za podmínek dle důvodové zprávy a pověřuje starostu 
města jejím podpisem.
dohoda o ukončení nájmu nebytových prostor – pan Luzar
rm schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu části nebyto-

vých prostor v objektu Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, o výměře 
64,68 m2, s panem Jiřím Luzarem, Rožnov p. R., Dolní Dráhy 
1872, PSČ 756 61, ke dni 31. 03. 2012 a pověřuje starostu města 
jejím podpisem.
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Vážení občané, 
vzhledem k potřebě vykonání zkoušek odborné způsobi-

losti úředníků MěÚ Zubří, zajišťujících výkon státní sprá-
vy na úseku evidence obyvatel a ohlašovny, Vás informuji 
o omezení provozu matriky, která bude ve dnech:

od 31. října do 4. listopadu 2011
od 10. listopadu do 23. listopadu 2011
uzavřena s výjimkou úředních dnů pondělí a středa,
kdy bude v čase od 12:30 do 17:00 hod zajištěn zástup.

Děkuji za pochopení
Tomáš Jochec, tajemník MěÚ

Partnerství Zubří - Rosdorf

památka zemřelých
Na konci října a na začátku listopadu je pravidelně zvýšený 

pohyb lidí na hřbitovech. Důvod je zřejmý. Začátkem listopadu 
zvlášť pamatujeme na naše zemřelé. Proto také chceme, aby byly 
hroby upravené více než v jiném období. Dalo by se říct: svátečně. 
Odkud se však tato tradice vzala?

Už v Bibli ve 2. knize Makabejské, která popisuje boje Židů 
za svobodu necelá dvě století před Kristem, najdeme zmínku 
o oběti za mrtvé. Juda Makabejský po vyhrané bitvě uspořádal 
sbírku a poslal ji do jeruzalémského chrámu, aby byla podána oběť 
na odpuštění hříchů za ty, kdo v bitvě padli. Modlitba za zemřelé 
patří také k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se 
koná při každém slavení mše svaté. Je jí věnován také zvláštní 
den. Po stanovení slavnosti Všech svatých na 1. listopad se začíná 
na Západě výroční vzpomínka na všechny věrné zemřelé slavit 
následující den. Její slavení zavedl sv. Odilo, benediktinský opat 
ve francouzském klášteře Cluny, na konci 10. století. Posléze se 
rozšířilo v celé církvi. 

Jak je už poznamenáno ve zmíněné knize Makabejské, nemělo 
by smysl modlit se za mrtvé, kdybychom nevěřili, že budou vzkří-
šeni k novému životu. Zemřelí nejsou jen v našich vzpomínkách, 
ale jsou živí, i když jiným způsobem než my. Věříme ve vzkříšení 
těla a konečné rozdělení na dobré a zlé, na zachráněné a zavržené. 
Proto se modlíme za to, aby jim Bůh odpustil, co snad ještě zbývá 
odpustit. A jestli ti, na které myslíme, sami už odpuštění nepo-
třebují, Bůh jistě přidá jiným z našich modliteb. Zvláštní formou 
modlitby za zemřelé je, když za ně kněz slouží mši svatou. Naše 
modlitby mohou být různě nedokonalé. Ale oběť Ježíše Krista, 
která se při mši svaté zpřítomňuje, ta je zcela dokonalá. Proto je 
možné dát za zemřelé (a nejen za zemřelé) sloužit mši svatou. Tím 
pro ně uděláme víc, než jsme sami schopni.

Při této příležitosti chci také připomenout dvě výročí, i když 
s určitým zpožděním. Letos jsme si připomněli 100. výročí naro-
zení zuberského rodáka a kněze Metoděje Jaroslava Mičoly (14. 
ledna), který prokázal svou statečnost v době německé okupace 
naší vlasti. Dne 2. července zase uplynulo 90 let od smrti horlivého 
kněze Aloise Pozbyla, který v Zubří působil jako kaplan na začát-
ku 20. století. Zasloužil se o výstavbu spolkového domu Naše Do-
movina a o postavení kostela ve Vidči, kde se stal prvním farářem. 
Také přispěl k duchovnímu vzdělávání lidu.

pobožnost za zemřelé se letos uskuteční v neděli 6. listopa-
du od 14 hodin v kostele. pak za příznivého počasí přejdeme 
na hřbitov.

p. kareL JaneČka
farář

setkání redakČních rad noVých 
weboVých stránek

Vážení čtenáři Zuberských novin,
v minulém čísle jsem Vás informoval o pracovním jednání 

představitelů města s partnery z Rosdorfu, které proběhlo v rám-
ci návštěvy Rosdorfu u příležitosti slavností „KIRMES“. Jedním 
z bodů byla i příprava nových webových stránek Spolku part-
nerství Rosdorf a Zubří. Na této schůzce byla našim zástupcům 
představena redakční rada našeho německého partnera a bylo do-
hodnuto, že stejný „orgán“ vznikne i na naší straně. 

Vzhledem k tomu, že se bude v první fázi jednat zejména o ad-
ministrativní zvládnutí tohoto úkolu, bylo vedením města rozhod-
nuto, že RR bude tvořit „trio“ ve složení Mgr. Alena Dobšová, 
Bc. Tomáš Jochec a Ing. Gabriela Kociánová. Pomoc přislíbila 
i paní Ludmila Jaroňová, která v novodobé partnerské spolupráci 
aktivně působí. Zároveň byla svolána schůzka se zástupci zuber-
ských spolků podílejících se na spolupráci s Rosdorfem, abychom 

pronájem nebytových prostor – dům služeb 
- vyhlášení záměru

rm vyhlašuje záměr na pronájem části nebytových prostor 
v objektu Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, o výměře 62,27 m2, 
s účinností od 1. 4. 2012.

rozpočtové opatření rm - ro č. 5
rm schvaluje rozpočtové opatření RM - RO č. 5, kterým se 

provádí změna rozpočtu dle důvodové zprávy.
inventarizace města Zubří 2011

rm schvaluje provedení řádné inventarizace majetku a závaz-
ků města Zubří 2011 v termínu a za podmínek dle důvodové zprávy 
a pověřuje starostu města k vydání příkazu k jejímu zabezpečení.

Z usnesení 23. schůze rady města Zubří
konané dne 03. 10. 2011

dům č.p. 824 – Vř – výměna oken
 RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje uzavření 

smlouvy o dílo na akci „Výměna oken v bytovém domě na uli-
ci Hlavní 824, Zubří“ s firmou „Jaroslav Marek“, IČ: 65137655, 
Zubří, Pod Lipůvkou 1285, PSČ 756 54, a pověřuje starostu města 
jejím podpisem. 

pronájem reklamní plochy – m. dvořák
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu místa pro umístění 

reklamní tabule s panem Martinem Dvořákem, IČ: 62225375, 
Zubří, Rožnovská 419, PSČ 756 54, za podmínek dle důvodové 
zprávy a pověřuje starostu města jejím podpisem.

prodej dřeva – mýtní úmyslná těžba
RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje uzavření 

kupní smlouvy na prodej cca 500 m3 dřevní hmoty z oddělení 1 
F 11 (Zašová) s firmou „LESNICKO – DŘEVAŘSKÁ FIRMA, 
spol. s r. o.“, IČ: 61947172, Zubří, Hamerská 3, PSČ 756 54, a po-
věřuje starostu města jejím podpisem.

prodej dřeva – mýtní úmyslná těžba
RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje uzavření 

kupní smlouvy na prodej cca 200 m3 dřevní hmoty z oddělení 4 
D 11 (Zubří) s firmou „Petr Kopřiva“, IČ: 40334261, Rožnov pod 
Radhoštěm, Polanského 2523, PSČ 756 61, a pověřuje starostu 
města jejím podpisem.
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je seznámili s touto zajímavou iniciativou. Všichni přítomní přislí-
bili aktivní pomoc při sbírání historických podkladů o spolupráci 
našich měst, včetně poskytnutí základních informací o každém 
spolku. 

Ve dnech 30. 09. 2011 až 3. 10. 2011 proběhla v našem městě 
návštěva členů redakční rady webových stránek z Rosdorfu; pra-
covní setkání na radnici se uskutečnilo v sobotu dne 1. 10. 2011.  
Na tomto místě bych rád poděkoval panu Dr. Štěpánu Doleželovi, 
který díky svému simultánnímu překladu zajistil hladký průběh 
jednání. 

Výsledkem této schůzky je zpřístupnění webové stránky part-
nerské spolupráce  Rosdorfu a  Zubří na adrese: http://rosdorf-
zubri.wordpress.com/, která je zatím jen ve formě základní kostry 
iniciátora tohoto projektu, pana Jörga Kunkela. Konečný výsledek 
bude záviset na práci a aktivitě nás všech. Pokusím se stručně shr-
nout, co je cílem tohoto projektu:

- zmapovat historii spolupráce občanů, spolků a samosprávy 
měst Zubří a Rosdorf,

- vytvořit virtuální most mezi našimi městy, který by udržoval 
již vytvořená partnerství mezi spolky, rodinami a samozřejmě i sa-
mosprávou, 

- podporovat vytváření nových partnerství, zejména se zaměře-
ním na mladou generaci,

- dát možnost prezentace práce spolků působících v obou měs-
tech,

- vytvořit živé prostředí nejen pro občany našich měst, které by 
bylo zdrojem informací pro volnočasové aktivity.

Prohlídka Frenštátské radnice

Frisch auF V Zubří
Ve dnech 10. - 14. 6. 2011 se uskutečnila návštěva spolku Frisch 

Auf z Rosdorfu v Zubří. Hostitelem byl tentokrát soubor Beskyd.
Přátelé z Rosdorfu jsme přivítali v pátek vpodvečer u Klubu 

v Zubří, následovala večeře v restauraci Duel v místní sportovní 
hale a po krátké besedě se hosté přepravili do Rožnova p. R. k uby-
tování v hotelu Forman. 

Sobotní program byl po náročné cestě volnější – dopoledne si 
hosté prohlédli místo konání odpoledního koncertu i město Rož-
nov. Po obědě jsme se přemístili do parku k altánku, kde proběhl 
od 14.00 hodinový koncert spolku Frisch Auf. Díky pěknému po-
časí bylo v parku mnoho lidí, kteří s radostí koncert sledovali.   

Po koncertu jsme se přesunuli na Staré Zubří, kde probíhalo 
tradiční Kácení máje pořádané místním Svazem dobrovolných 
hasičů, kterým bych chtěl touto formou ještě jednou poděkovat 
za zajištění jídla a občerstvení. Zde se naši hosté i aktivně zapo-
jili do tvorby zábavy a zahráli přítomným návštěvníkům několik 
svých skladeb. 

V neděli po snídani jsme odjeli do Kopřivnice, kde jsme navští-
vili Technické muzeum Tatra, následoval přesun do Štramberka, 
kde jsme v hotelu Gong měli zajištěn oběd. Po obědě následo-

Tímto Vás samozřejmě všechny zvu k návštěvě výše uvedených 
webových stránek. Vaše případné náměty a připomínky jsou ví-
tány a můžete je zasílat e-mailem na adresu: kocianova@mesto-
zubri.cz.

Při přípravě programu návštěvy našich hostů z Rosdorfu bylo 
pro mne překvapující zjištění, že nebyl zájem o nějaký oficiální 
program. Všichni se těšili zejména na setkání se svými přáteli ze 
Zubří, což je v mých očích nejlepší vizitkou fungujícího partner-
ství našich měst. Obdivuji právě to, že toto partnerství má kořeny 
až v samotných rodinách. Tímto bych rád poděkoval Vám všem, 
kteří jste se jakkoliv podíleli na zajištění tohoto setkání, zejmé-
na pak umožnění ubytování. Můj dík patří i manželům Koutným 
z Frenštátu pod Radhoštěm (L. Koutná zpívá v zuberském  Swing-
bandu), kteří pozvali celou delegaci do své cukrárny a zajistili i ná-
vštěvu radnice s odborným výkladem.

tomáŠ Jochec 
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val „volný program“, který všichni využili k prohlídce náměstí 
a Štramberské Trúby. 

Po návratu do Rožnova a krátkém oddechu jsme se přesunuli 
do Zubří, kde od 17.00 proběhl společný koncert Frisch Auf a vy-
stoupení VSPT Beskydu Zubří. Za Beskyd se předvedly nejmenší 
děti – Beskyďáčci, pak Malý Beskyd (děti do 15 let) a nakonec 
i dospělý soubor Beskyd. Návštěva byla velice dobrá, v kinosále 
zůstalo jen několik volných míst. 

Po vystoupení následovala v prostoru Klubu společná večeře 
obou spolků formou rautu, která se postupně přeměnila v příjem-
nou zábavu a diskuzi všech přítomných. 

Pondělní program jsme po snídani zahájili návštěvou Gobelíno-
vé manufaktury ve Valašském Meziříčí. Zde si naši přátelé mohli 
prohlédnout celý výrobní proces ručně vyráběných gobelínů i re-
staurátorskou práci na vzácných textiliích, mnohdy starých něko-
lik století. Cestou do Rožnova p. R. jsme se zastavili v Hrachovci 
ve výrobně místní speciality – valašských frgálů, kde si naši přáte-
lé nakoupili tyto výborné koláče hlavně jako dárky pro své známé 
do Německa.

Program pokračoval návštěvou Rožnovského pivovaru, obno-
veného po letech a rozšířeného i o pivní lázně. Po výkladu pivo-
varských postupů následovala právě prohlídka lázní, která na naše 
hosty udělala velký dojem. 

Na kolibě Kordulka potom následoval společný večer, který se 
protáhl hluboko do noci. Mimo společných rozhovorů byl večer 
vyplněn i tancem, hudbou a společným zpěvem. Rovněž jsme 
našim přátelům předali drobné dárky a domluvili se na dalších 
setkáních, to nejbližší by se mělo konat v Rosdorfu při příležitosti 
20. výročí partnerství obou měst.

Při vyhodnocování, které v rámci večera proběhlo, obě strany 
konstatovaly, že toto setkání bylo nejhezčí ze všech, která se do-
posud uskutečnila. Velkou měrou k tomu přispěly i překladatelky, 
které bez jakéhokoliv nároku na honorář (jsou to bývalé členky 
souboru Beskyd) poskytovaly potřebné překlady jak při organi-
začních záležitostech, tak při prohlídkách i zábavě. 

V úterý po snídani jsme se s našimi přáteli rozloučili a popřáli 
jim šťastnou cestu.

Chtěli bychom poděkovat Městu Zubří a Česko-německému 
fondu budoucnosti za finanční podporu, díky které jsme mohli 
celé setkání uskutečnit a připravit pro naše přátele z Německa tyto 
pestré dny.

Už teď se těšíme na další setkání s přáteli z Rosdorfu.
beskyďáci

pohLednice Zubří V prodeJi
Město Zubří vydalo nové pohlednice. Dva druhy pohlednic 
jsou k dostání v kanceláři Klubu Zubří, místní knihovně, 
podatelně MÚ a u následujících prodejců:
- Trafika u Gumáren
- Trafika u pošty
- Potraviny Hruška u Gumáren
- Obchod p. Fabiánová u Gumáren
- COOP Jednota Horní konec

Zprávy ze školy

poZVánka na VýLet do prahy
Zuberské stonožkové děti zase slavily úspěch. Na jaře malovaly 

obrázky do soutěže „Sv. Anežka Česká“, kterou pořádalo hnutí 
Na vlastních nohou ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským. 
A můžete si být jisti, že se mezi 2 000 účastníky neztratily. Ze 45 
prací, které byly do soutěže poslány, jich bylo 43 vybráno a oce-
něno. Protože Stonožka nedisponuje  financemi na podobné akce 
(Peníze, které děti získávají svou činností, jsou určeny na pomoc 
těm, kdo ji potřebují, ne na dary a ceny.), spojila se s Arcibiskup-
stvím pražským. Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, 
byl od počátku soutěži velmi nakloněn, nabídl pomoc, prostory pro 
shromažďování a hodnocení prací. Sám také bude předávat oceně-
ní nejvyšší – „cenu mons. dominika duky op“. a zuberské 
děti ji dostanou!!! V kategorii 10 – 15 let ji získal soubor „Praha 
sv. Anežky České“ – práce Pamely Bandyové, Ivana Bondyuka, 
Lukáše Janka, Terezy Jurajdové, Terezy Malinové, Ivety Miku-
lenkové, Terezy Němcové, Markéty Palátové, Terezy Pavlíčkové 
(bývalá žákyně ZŠ), Dominiky Svákové a Daniela Vičana. Také 
ostatní žáci dostanou diplomy ve třech „stupních“ – Cena, Čest-
né uznání a Pamětní list. 12. listopadu proběhne vernisáž výstavy 
ve Strahovském klášteře a 2. prosince se bude konat slavnostní 
mše v Chrámu sv. Víta pro Stonožky a vojáky AČR, kterou bude 
celebrovat sám arcibiskup pražský. Poté budou žáci, kteří obdrželi 
ceny nejvyšší, pozváni do arcibiskupského paláce ke slavnostní-
mu ocenění. Je jasné, že se děti do Prahy těší. Pojedou jak vítězové 
soutěže, tak i ti, kteří namalují nejvíce stonožkových vánočních 
přání. Každé dítě si může s sebou vzít jednoho rodiče. 

A o jakou pozvánku se vlastně jedná? 
Jsme velmi vděčni Radě města Zubří, že schválila příspěvek 

na cestu do Prahy, proto můžeme jet dvěma autobusy a vzít na mši 
do Chrámu sv. Víta i Vás.  Všechny děti možnost vzít s sebou ro-
diče nevyužijí, v autobuse zbudou volná místa. 
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Z přípraV VýstaVy
krása a tepLo středoVěku

V loňském roce mě oslovil pan Koláček z místní Muzejní rady 
s žádostí o pomoc při realizaci výstavy středověkých kachlů. Spo-
lečně s dětmi z keramického kroužku při ZŠ Zubří jsme dostali 
za úkol vytvořit repliku kachlových kamen z Rožnovského hra-
du. Inspirací nám byly dobové nálezy místního archeologa pana 
Václava Němce. Abych vzbudila u dětí zájem o místní historii, 
vytvořila jsem projekt rozdělený na několik etap. V první etapě 
jsme v rámci podzimního pobytu v přírodě měli navštívit naleziště 
historických kachlů na „Hradisku“ (jak je zřícenina Rožnovského 
hradu místními občany nazývána). Vzhledem k velmi špatnému 
počasí se akce odložila téměř o rok. Místo poznání místa nálezů, 
děti malovaly představy o tom, jak vypadal hrad a i samotná kach-
lová kamna. Jiná skupina dětí vymýšlela příběhy, které se mohly 
na hradě stát.

Ve druhé etapě příprav děti keramického kroužku navštívily de-
pozitář zuberského muzea na Sídlišti. Pan Koláček jim svým pou-
tavým vyprávěním představil všechny nalezené artefakty z „Hra-
diska“. Děti měly možnost si kachle osahat, naskicovat a hlavně 
zjistily, že se kachle dělí do několika skupin podle vzoru na reliéfu 
a) růžicové, b) architektonické, c) lovecké, d) erbovní - podle erbu 
pánů, kteří vlastnili hrad, e) hradební. Návštěva byla velmi zajíma-
vá a dost nám pomohla při realizaci kachlových kamen.

Třetí závěrečná etapa byla úplně nejtěžší. Postavit repliku kach-
lových kamen. Nejprve jsme museli vyrobit kachle podle nákresů 
z depozitáře. Byly vybrány 4 nejlepší návrhy a podle nich byly 
odlity formy. Růžicová forma byla odlita podle návrhu Karolíny 
Holčákové z 8.A, loveckou formu jsme odlili podle Tomáše Cába 
z 8.A, erbovní podle Míši Vrátné z 6.A a architektonickou podle 
Karolíny Hoferové z 9.B. Formy byly odlity ze sádry a do nich 
děti pomocí válečku vtlačovaly keramickou hlínu. Ta se tlakem 
natvarovala do reliéfu. K výrobě repliky jsme potřebovali vyrobit 
105 kachlů. Úkol to nebyl lehký. Na výsledek naší celoroční prá-
ce se přijďte podívat sami. Vernisáž výstavy KRÁSA A TEPLO 
STŘEDOVĚKU se uskuteční ve čtvrtek 27. října 2011 v 16.00 
hod. v Muzeu na Petrohradě.

Závěrem chci poděkovat všem dětem, které se na realizaci pro-
jektu podílely.

JarosLaVa JuříČkoVá,
Školní klub ZŠ Zubří

krása a tepLo středoVěku 
a pochod Za dětským ÚsměVem

Vojáci z posádky v Prostějově a jejich kamarádi, kteří slouží v 8. 
jednotce AČR PRT ISAF v afghánském Lógaru, vymysleli krás-
nou akci – Pochod za dětským úsměvem. 

Z Prostějova na FOB Shank (základnu našich vojáků) v Lógaru 
je to 4 544 km. Tolik kilometrů (i více) chtějí vojáci ujít v plné 

polní a k této akci přizvali i děti z Dětského domova Plumlov 
a Stonožky.  Trasy i jejich délka jsou libovolné, ušlé kilometry se 
budou sčítat. Startovné pro dospělé je 15 USD v Lógaru a 250 Kč 
v Prostějově a Opavě. Děti z Plumlova jdou samozřejmě zadarmo 
a Stonožky mají „předplaceno“ – 8. jednotka PRT dostala od hnutí 

Na vlastních nohou na pomoc místním dětem 10 tis. USD. Tyto 
peníze a startovné budou využity na pomoc afghánským dětem 
a na výstavbu sportoviště v DD Plumlov. 

27. 9. 2011 se uskutečnil ten rok odkládaný pochod na Rožnov-
ský hrad, o němž se v předchozím článku zmiňovala paní Juříč-
ková.  Na Hradisku paní Mgr. Marie Krupová a Mgr. Gabriela 
Cábová poutníky seznámily s historií hradu a s úkoly, které měly 
třídy plnit. Děti si proběhly celou ruinu, hledaly erby šlechtických 
rodů, které vlastnily rožnovské panství, tudíž i Zubří, fotografova-
ly si je nebo zakreslovaly, zjišťovaly i další údaje o lokalitě. Bylo 
zajímavé, že kromě hradu a úkolů, které zde děti plnily, se největší 
atrakcí stalo stádo jaloviček a býčků na Videčském kopci. Oprav-
du nebylo poznat, na které straně ohradníku se nacházejí více zvě-
davá mláďata.

Zveme Vás proto do předvánoční prahy na mši, na procház-
ku hlavním městem a třeba i na návštěvu výstavy dětských 
prací ve strahovském klášteře, která právě 2. 12. končí. cena 
zájezdu je 100,- kč na osobu. 

přihlášku na tuto akci naleznete na zadní straně Zuber-
ských novin. Vyplněnou přihlášku odevzdejte prosím co nej-
dříve na uvedená místa.

heLena duFkoVá
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telkami ve třídách namalovaly krásné obrázky, které se všem moc 
líbily. 1. místo získala Lucinka Ondruchová, 2. místo Kačenka 
Lajgotová, na 3. místě se umístil Josífek Mach. 

Čestné uznání bylo uděleno Lubošku Kalovi, Sáře Řezníčkové 
a Ivě Divínové. Všem dětem, které se do soutěže zapojily, moc 
gratulujeme a těšíme se na spoustu dalších krásných obrázků. 

i. dukátoVá
MŠ Sídliště

méďa Z brodské
V tomto školním roce zahájilo v zámku Kinských ve Valašském 

Meziříčí svou činnost Muzeum regionu Valašsko. Jsou připraveny 
lektorské programy zaměřené na enviromentální výchovu a vzdě-
lávání, které mají zvýšit zájem o naši přírodu a krajinu. Využili 
jsme této příležitosti a s dětmi ze sluníčkové třídy jsme se vypravili 
na první lektorský program „Méďa z Brodské“. Děti si nejprve vy-
slechly povídání o životě medvědů, poté shlédly pohádku od Vác-
lava Chaloupky, a protože byly moc šikovné, byla nám nabídnuta 
i výstava hub, která byla připravená pro děti ze základních škol 
a veřejnost. 

V říjnu se budeme těšit na další program s názvem „Povídání 
ptačí babičky“. Poznávací výlet se nám moc líbil a s dětmi se těší-
me na další zážitky se zvířátky. Moc děkujeme p. učitelce Šimur-
dové, která programy připravuje a po celou dobu výuky se nám 
plně věnuje.

i. dukátoVá
MŠ Sídliště

„naŠe Zubří“
Dne 17. 9. 2011 se uskutečnila akce s názvem „Den města Zub-

ří“. V rámci těchto oslav byla vyhlášena výtvarná soutěž na téma 
„Naše Zubří“. Také děti z MŠ Sídliště se zapojily a se svými p. uči-

Zprávy ze školky

Vítáme se po práZdninách
V pátek 16. září krásně svítilo sluníčko a před MŠ Duha se za-

čali scházet rodiče a děti, aby se zúčastnili první společné akce 
– poznávací vycházky v okolí MŠ. Paní ředitelka mávla na star-
tu pomyslným praporem a všichni se vydali plnit úkoly po trase, 
kterou vyznačily p. učitelky šipkami. Děti s radostí běhaly okolo 
kaple, zazpívaly si s rodiči veselé písničky. Poznávaly lesní stro-
my, zvířata, ptáčky a překonávaly spoustu přírodních překážek, 
až se dostaly společně s rodiči do Honzíkova lesa, kde byl ukrytý 
poklad. 

Každý z něho ochutnal a všichni jsme se rozloučili s úsměvem 
a pocitem hezky prožitého dne. Ať je jich v budoucnu co nejvíce.

Za kolektiv MŠ Duha
dana VaňkoVá

Po domluvě s paní Juříčkovou jsme se rozhodli věnovat ušlé 
kilometry Pochodu za dětským úsměvem. Protože naši házenkáři 
měli svou akci, na Hradisko vyrazilo jen 126 osob. Každá třída 
volila jinou cestu, takže jsme nakonec přispěli 8 km za osobu – 
a ono to dalo 1 008 km!  Vojákům jsme zaslali seznamy poutníků 
a osvědčení o ušlých kilometrech. Věříme, že jejich akce bude 
úspěšná a že se obejde bez úrazů (hlavně v Afghánistánu). My to 
zvládli jen s dvěma pošramocenými kotníky, což je  98,4% úspěš-
nost akce!

heLena duFkoVá
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Kultura

krása a tepLo středoVěku
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 27. října 2011 v 16.00 

hodin v Muzeu Na Petrohradě.
Výstava bude otevřena do 1. prosince mimo pondělí denně:  

9.00 – 13.30 a 14.00 – 17.00 hodin.

„nemoc Jako prostředek sebepoZnání“   
přednáší phdr. romana boháčová, klinická psycholožka 

a etikoterapeutka
Čtvrtek 3. listopadu 2011 v 17.30 hodin 
„Nejlepším lékem pro člověka je člověk, nejvyšším stupněm léku 

je Láska.“ (Paracelsus)
Vzácné setkání nás čeká v listopadové A3V. Prosvětlit listopa-

dový večer přijede PhDr. Romana Boháčová, klinická psycholož-
ka s více než 15letou praxí. V každodenním kontaktu s pacienty 
došla postupem let k poznání, že průvodní tělesné obtíže, kterými 
lidé trpí, jsou  vázány na jisté zákonitosti v jednání, chování a cel-
kovém přístupu k životu. A to i  mimo oblast obecně uznávaných 
psychosomatických onemocnění. Přes spletité stezky hledání na-
konec nalezla cestu  Etikoterapie.

„Rozličné choroby nás provázejí prakticky celým životem. Stá-
le usilujeme o zdraví a s nemocemi se utkáváme jako se svými 

poZVánka na VýJimeČnou VýstaVu

akademie třetího Věku V Listopadu

protivníky. Přijďte se seznámit se zdánlivými nepřáteli zblízka, 
třeba v nich společně nalezneme dávné učitele, symboly i milníky 
na cestě ke skutečnému uzdravení. Nahlédneme do světa analogií 
velkých i malých systémů, kde vše podléhá stejným zákonitos-
tem.“ 

stále je možno zakoupit permanentky na celý ročník akade-
mie. V prodeji jsou v kanceláři klubu Zubří. Jednotlivé vstu-
penky je možno zakoupit vždy hodinu před konáním před-
nášky v kanceláři klubu Zubří. permanentka a3V 10 témat: 
100 kč, jednotlivé vstupné: 20 kč.

poZVánka do diVadLa

ostroV – divadelní ochotnický spolek div.och rožnov 
pod radhoštěm

Pátek 4. listopadu 2011 v 18.00 hodin

Premiéra komediální hry ostroV, se kterou k nám Divoši 
přijíždějí, se odehrává na exotickém místě v Tichomoří. Jak se pro-
pojí a navzájem ovlivní osudy 5 žen plujících na zaoceánské vý-
letní lodi Rodrigéz? Změní společné dobrodružství jejich životy?

Předprodej vstupenek na představení v kanceláři Klubu Zubří, 
tel.: 571 659 447, 602 483 785, e-mail: kultura@mesto-zubri.cz

předprodej na divadelní představení Jako  
theLma a Louise (poslední divadelní předsta-
vení tohoto roku, které je zahrnuto do divadelního 
předplatného 2011.) začíná v pondělí 7. listopadu 2011 
v kanceláři klubu Zubří. toto představení se uskuteční 
v klubu Zubří v pátek 2. prosince 2011 v 18.00 hodin.

předpokládáme, že v tomto termínu, tedy 2. prosince, 
již bude možno zakoupit či rezervovat permanentky 
na divadelní předplatné 2012.
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středa 2. listopadu 2011 v 17.30 hodin 
saxana  a  Lexikon kouZeL

Saxana je zpět!!! Tři sta let po ško-
le! Tak zněl ortel vynesený před mnoha 
a mnoha lety nad Saxanou, studentkou 
čarodějnické školy v Říši pohádek, která 
utekla do světa lidí za svou první láskou 
Honzou Bláhou. Saxana nyní žije nor-
málním životem v krásné rodinné vile se 
svým manželem Janem, dcerkou Saxán-

kou, bláznivou tetou Irmou a strýcem Evženem. Na co ale úplně 
zapomněla, je půda skrývající tajemství o jejím předešlém čaro-
dějnickém životě. Právě toto maminčino tajemství náhodou objeví 
dcerka Saxánka.

Hrají: Petra Černocká, Helena Nováčková, Jan Hrušínský, Jiřina 
Bohdalová, Petr Nárožný, Josef Somr, Jiří Lábus, Naďa Konva-
linková, Jaromír Dulava, Ota Jirák, Markéta Hrubešová, Jaroslav 
Kepka, Bronislav Poloczek, Uršula Kluková, Jaromír Nosek Re-
žie: Václav Vorlíček, Scénář: Miloš Macourek

Žánr: rodinný, komedie, mládeži přístupný, délka filmu 90 mi-
nut. Vstupné 60 Kč.

středa 9. listopadu 2011 v 18.30 hodin
obháJce

Ve strhujícím thrilleru OBHÁJCE 
ztvárnil Matthew McConaughey roli Mi-
chaela “Micka” Hallera, charismatického 
trestního advokáta v Los Angeles, jehož 
kanceláří je zadní sedadlo vozu Lincoln 
Continental. Po tom, co většinu své karié-
ry strávil obranou drobných kriminálníků, 
dostane z ničeho nic svůj velký životní 

případ: obhajobu bohatého playboye z Beverly Hills (Ryan Phil-
lippe), který je obviněn z pokusu vraždy. To, co se ze začátku jeví 
jako jasný případ s velkým finančním výnosem, se rychle obrátí 
v děsivý souboj dvou mistrů manipulace a krizi Hallerova svědo-
mí. Zfilmováno podle literární předlohy Michaela Connellyho.

Režie Brad Furman, scénář Johna Roman
Žánr: thriller, drama, krimi, do 12 let nevhodný, délka filmu 118 

minut. Vstupné 60 Kč.

Čtvrtek 10. listopadu 2011 v 9.30 hodin 
pohádky o peJscích
- pásmo pohádek pro dětského diváčka. 

Délka filmu 60 minut, vstupné 12 Kč.

VýsLedky ankety 
digitaLiZace Zuberského kina

Zuberské kino – budoucnost Či Zánik?
O problematice digitalizace kin v ČR jste se mohli dočíst nejen 

v místních Zuberských novinách. Tuto otázku řeší nyní celý svět. 
Přechod na nové technologie ze stávajících je pro kino otázkou 
přežití. Celosvětový trend nahrazování klasických 35mm filmů 
digitálními nosiči se dotkne i nás. 

Proto jsme Vás oslovili a dali šanci se k tomuto tématu také vy-
jádřit prostřednictvím ankety. 

Jak tato anketa dopadla? 
Ankety se zúčastnilo 199 respondentů.
170 respondentů s digitalizací zuberského kina souhlasí.
17 respondentů neví.
12 respondentů nesouhlasí.

Děkujeme za čas, který jste anketě věnovali. 

Jaké jsou možnosti digitálního kina?
Digitální kino přináší řadu možností. Nejde „pouze“ o promítání 

klasických filmů, které lze za těchto okolností získat od distributo-
rů téměř ihned po jejich premiéře.

Za předpokladu úspěšné digitalizace dostane kino zcela 
nový rozměr. Nabízí se možnost promítání pořadů s alternativ-
ním obsahem mimořádně atraktivního zaměření. Vždyť kdo by se 
nenadchnul pro přímý přenos opery, baletu nebo činohry renomo-
vaných souborů z celého světa? To vše v reálných časech přímých 
přenosů. Nemluvě o sportovních přenosech. Opět by se jednalo 
o přímé přenosy atraktivních sportovních zápasů po celém světě. 
To vše na velkém plátně a ceny vstupenek takovýchto lákavých 
titulů. Již nyní si digitalizovaná kina v ČR mohou vybírat z těchto 
přímých přenosů:

Pátek 25. listopadu 2011 v Klubu Zubří
koridor heavy rock 
+ hard 2 say deep purple tribute

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

Vstupné 70 Kč

dŮLeŽité upoZornění Z knihoVny
knihovna Zubří bude v pátek 4. listopadu 2011 
uzavřena. děkujeme za pochopení. 

odbor kultury

kino kLub Zubří promítá V Listopadu

+
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Ostatní

Koncerty hyper populárních kapel typu U2, ale také operní před-
stavení z Metropolitní opery v New Yorku, činohra a muzikály 
z Národního divadla v Londýně, koncerty vážné hudby Berlínské 
filharmonie, klasické balety z Velkého divadla v Moskvě – soubor 
Bolšoj balet, balet pařížské opery.

co se s kinem stane, jestliže se nedigitalizuje?
Co se stane? To, co se děje už nyní. Promítací termíny zajíma-

vých filmových titulů se stále více prodlužují. Jestliže jsme film 
dříve mohli promítat 6 týdnů po premiéře, nyní se dostáváme da-
leko za tuto hranici. Lidé, kteří o tyto tituly zájem mají, je stihnou 
shlédnout již jinde. Promítací profil – četnost promítaných filmů 
v měsíci jsme omezili na minimum – promítáme pouze dvakrát 
měsíčně pro veřejnost. Snažíme se zajistit atraktivní tituly, ale 
dostupnost volných promítacích termínů je neúnosná. Otázkou 
je, zda nechat „nedigi“ kino takto pozvolna umírat, či pokusit se 
proměnit je v „retrokino 35mm“, které bude diváky lákat na star-
ší tituly, nabízet alternativní program apod. Při dostupnosti DVD 
a domácích kin je ale tato vize z říše sci-fi.

ZuZana krupoVá,
Odbor kultury

VZpomínkoVá akce V Zubří
(pokračování z titulní strany)

K prvním partyzánským jednotkám na území Moravy a Slez-
ska patřili Štramberští partyzáni, působící od r. 1943 v prostoru 
Štramberka, Příboru, Bystřice pod Hostýnem a v okolí Zubří. Zde 
začali působit od jara 1944 a jako jejich základny sloužily 3 kryty 
vybudované v prostoru Zubří. Jednotka dosáhla počtu 35 bojovní-
ků (26 Čechů a 9 sovětských občanů) a uskutečnila několik střetů 
s nacisty. 

Např. 15. 10. 1944 přepadla četnickou stanici. Okupanti zača-

li podezřívat obyvatele obce z poskytování pomoci partyzánům 
a zorganizovali proti nim teroristickou akci, ve které bylo nasaze-
no na 600 příslušníků německého polního četnictva. Akce se však 
nezdařila. Přesto v neděli 5. 11. 1944 zde na tomto místě – pod 
stromy u hlavní silnice skončili své životy partyzáni Václav Pro-
cházka z Prahy, nar. 17. 9. 1912, popraven oběšením, Václav Sed-
lák z Lipníku nad Bečvou, nar. 22. 9. 1922, zastřelen německými 
vrahy.

O něco později, 24. 11. 1944, fašisté ve snaze za každou cenu 
rozdrtit partyzánské hnutí provedli do Zubří trestnou výpravu 
vedenou osobně K. H. Frankem. Bylo vyhlášeno stanné právo. 
Všichni muži nad 15 let byli vehnáni do zuberské školy. K. H. 
Frank čekal na konfidenta Karla Kendlíka, který mu měl předat 
seznam 67 občanů, kteří poskytovali partyzánům pomoc. Tento 
konfident byl však partyzány zlikvidován. 

K. H. Frank znal z dřívějšího konfidentova hlášení, že se určitou 
dobu ukrýval u Josefa Holiše. Nařídil zapálit Holišovu usedlost 
a Holiše s manželkou poslal do koncentračního tábora. Popravili 
ho 12. 1. 1945. Na jeho památku je umístěna na budově 1. stupně 
ZŠ pamětní žulová deska. 

V boji proti fašismu položilo život 19 občanů Zubří a 52 jich 
bylo uvrženo do nacistických žalářů.“

Poté se všichni přesunuli ke staré škole, kde je pamětní deska 
Josefa Holiše. Následovala prohlídka depozitáře místního muzea 
a přesun na Staré Zubří k partyzánskému bunkru. Po této prohlídce 
jsme panu Koláčkovi poděkovali za poutavé vyprávění a přiblíže-
ní historie. 

Delegace pak dále pokračovala ve své cestě na další vzpomín-
kové akce na Slovensko, konkrétně do Varína a Krásňan.

Za všechny účastníky vzpomínkové akce bych ještě jednou ráda 
poděkovala panu Koláčkovi za jeho zajímavé vyprávění.

martina ŠkrobákoVá
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ZK: Máte za sebou půl roku provozu. Jaké jsou vaše do-
savadní zkušenosti s provozem MC, jak reagují rodiče, děti, 
okolí apod.?

ICH: Reakce máme kladné a snažíme se naše služby zlep-
šovat. Rádi bychom poděkovali za podporu všem sponzo-
rům, především Městu Zubří a nadaci Děti, kultura, sport, 
díky kterým jsme mohli nakoupit vybavení, hračky a platit 
nájem prostoru. 

provozní doba centra: po - pá 8.30 – 12.00 hodin.

ZuZana krupoVá

bíLá kráska
Podzimní krajina, která je pro mnohé symbolem klidu 

a melancholických nálad, skýtá i v těchto měsících spoustu 
krásných scenérií. Když se vydáte k zuberským rybníkům, 
budete možná překvapeni, že se nad jejich hladinou občas 
objeví bílá kráska s tajemným jménem  Egretta alba – ne-
boli volavka bílá.  Jedná se o blízkou příbuznou volavky 
popelavé.

Volavka bílá se liší na první pohled sněhově bílým zbar-
vením.  V minulosti byla na našich rybnících poměrně 
vzácným zjevem, v posledních letech se jejich početnost 
zvyšuje, i když hnízdění v ČR zatím prokázáno nebylo.  

Volavka bílá je opravdovou šlechtičnou našich rybní-
ků, které však zdobí pouze v období červenec až listopad. 
V tuto dobu ji lze pozorovat i u nás v Zubří.

Volavka bílá se živí především vodními živočichy nebo 
obojživelníky, vyhledává i drobné savce (myši) nebo plazy 
(ještěrky, nejedovaté hady).  Zajímavostí je, že byla v mi-
nulosti kvůli svým ozdobným perům hojně lovena. Ozdob-
ná péra však volavce narůstají pouze v období námluv, tedy 
v jarních měsících. Je přísně chráněná jako silně ohro-
žený druh. 

e. diVínoVá

Autor fotky - M. Mecnarowski

rodinné a mateřské centrum 
raráŠek o. s.

Od dubna 2011 v Zubří funguje Rodinné mateřské centrum 
Rarášek o. s. Jaké služby nabízí a jaké zkušenosti nasbírali 
během prvního půl roku působení zde v Zubří? Pro čtenáře 
ZN jsme vyzpovídali zakladatelku Rodinného MC paní Irenu 
Chadimovou.

ZK: Jak vznikla myšlenka na otevření Mateřského centra? 
ICH: Po narození syna jsem zjistila, že mi zde chybí místo, 

kam bych s malým chodila, a protože jsem zde nikoho ne-
znala, chodila jsem do mateřských center v jiných městech. 
Rozhodla jsem se zkusit toto centrum otevřít i zde.

ZK: Jakými peripetiemi jste museli projít, než se MC 
v Zubří podařilo zprovoznit? 

ICH: Byl problém sehnat vhodné prostory tak, aby byly 
v centru a dostupné všem, ale podařilo se je nám sehnat 
v dubnu 2011 a v květnu jsme již mohli otevřít.

ZK: V jakých prostorech je tedy centrum umístěno?
ICH: Sídlíme v bývalém zdravotním středisku u Gumáren 

vedle parkoviště.
ZK: Co je vaším cílem v této oblasti vašeho působení?
ICH: Naším cílem je vytvářet v našem městě místo, kde se 

mohou maminky s dětmi setkávat, kde mohou nechat hlídat 
dítě, když potřebují jít k lékaři nebo něco vyřídit. Zároveň se 
snažíme o rozjetí nových vzdělávacích kurzů.

ZK: Mohou k vám rodiče přivést děti na hlídání během ce-
lého týdne? 

ICH: Každé pondělí máme miniškolku, kde hlídáme děti, 
ale po domluvě lze nechat hlídat dítě i v jiný den.

ZK: Jaké další služby v centru poskytujete?
ICH: Mimo pondělí centrum funguje jako volná herna. 

Maminky s dětmi mohou kromě hraček využít výtvarnou díl-
nu. Rádi bychom do programu centra zavedli další pravidelné 
aktivity, jako jsou předporodní kurzy, masáže dětí, cvičení 
rodičů s dětmi, znakování miminek i různé přednášky.

ZK: Jaké akce pro rodiče a děti připravujete do konce le-
tošního roku?

ICH: Každý měsíc pořádáme jednu dopolední akci pro děti 
plnou her a zábavy. Také pořádáme mimibazárek dětského 
oblečení. Chtěli bychom udělat vánoční trh v našem centru 
(prodej výrobků od maminek vytvořených v našem centru).
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Sport

Zuberské gymnastky V německém
paderbornu stříbrné

(pokračování z titulní strany)
Ve dnech 22. – 25. září 2011 proběhl v německém Paderbornu 4. 

ročník mezinárodního pohárového závodu Pader Gymnastics Cup 
2011 a zároveň Světový pohár v estetické skupinové gymnastice 
kategorie Seniorek. Pohárového závodu Pader Gymnastics Cup se 
zúčastnilo také závodní družstvo oddílu moderních gymnastek 
Zubří ve složení Daniela Martinková, Dominika Chudáčková, 
Klára Chlápková, Barbora Bergová, Tereza Hrachovcová, Barbora 
Cábová, Karolína Davidová, Valentina Havlová a Sabina Holišová 
pod vedením trenérek Hany Šírové, Jany Šírové, Marie Krupové 
a Gabriely Cábové.

Po příjezdu a ubytování čekal děvčata večerní trénink v pa-
derbornské sportovní hale a zkouška na ploše. Páteční den byl 
závodním. Po slavnostním nástupu, na který nastoupily moderní 
gymnastky z několika evropských zemí (Bulharsko, Finsko, Rus-
ko, Německo, Belgie, Srbsko), začal nejprve závod jednotlivkyň 
a následoval závod ve společných skladbách. Zuberská děvčata 
po pátečním provedení a sobotním druhém provedení si z němec-
kého Paderbornu odvezla stříbrné medaile a pohár za 2. místo. 

Strhujícím zážitkem pro nás všechny, kteří jsme do Paderbornu 
jeli, byla podívaná na nejlepší evropská seniorská družstva v rámci 
Světového poháru. Vidět cvičit bulharské nebo ruské závodnice 
byl pro všechny opravdu velký sportovní zážitek. 

Během pobytu v Německu děvčata navštívila historické části 
měst Hannover, Paderborn a Norimberk a odvážela si domů plno 
zážitků.

Nakonec bychom chtěli poděkovat našim velkým sponzorům 
-  panu Jaroslavu Vančurovi – UNICHEMOIL, s. r. o., Jiřímu  
Posádovi - POSAD - TECH - MONTAGE, MĚSTU ZUBŘÍ 
a panu Radku Žílovi - LANKWITZER ČR a ostatním sponzo-
rům - Petru Holišovi, firmám Les Zeman, KMO Zubří, s. r. o., 
Pneuservis David Zubří, Husqvarna Zubří, kteří svým finančním 
darem  umožnili  děvčatům zuberské gymnastiky  účast na tomto 
mezinárodním závodě. 

Za oddíl moderní gymnastiky Zubří bych ještě jednou chtěla 
poděkovat děvčatům za krásnou a důstojnou reprezentaci a také 
všem, kteří se jakoukoli pomocí podíleli na náročné přípravě 
na tento závod. 

Za oddíl moderní gymnastiky
mgr. gabrieLa cáboVá

dan hrachoVec opět mistrem Čr 
(pokračování z titulní strany)

Ve dnech 24. - 25. 9. 2011 skončil seriál tuhých bojů o titul Mi-
stra České republiky 2011 v kategorii F 3M (obřích akrobatických 
modelů letadel). Soutěže probíhaly v Mískovicích, Lipencích 
u Prahy, Kyjově, na Juřince u Valašského Meziříčí (soutěž pořádal 
MK Zubří) a v Budkovicích u Ivančic, kde je vybudován speci-
ální modelářský areál CZECH HEAVEN - zde proběhla finálová 
soutěž. Titul Mistra České republiky obhájil po skvělém výkonu 
zuberský Dan Hrachovec. 

Vzhledem k jeho tréninkovému úsilí a skvělému letovému pro-
jevu věříme, že se vrátí na evropské soutěže, aby ještě více pro-
slavil Zubří a Českou republiku. Blahopřejeme Danovi a přejeme 
do příštího roku hodně zdraví a pevné ruce na kniplech.

Za MK Zubří
JarosLaV JanoŠek, 

předseda MK Zubří

Oddíl moderní gymnastiky 
TJ Gumárny Zubří Vás všechny srdečně zve na  

 
 
 

 3. ročník  „Valašského podzimního závodu“   
a zároveň na II. závod v rámci Českého poháru    

 
 

 
Kdy: 5. listopadu 2011(sobota) v Hale Zubří 

ZAČÁTEK: 10.00 hod. 
 

k tituLu mistryně sVěta i tituL 
mistryně eVropy V kickboxingu

(pokračování z titulní strany)
Dalším významným úspěchem Veroniky Kohoutové, členky 

rožnovského oddílu pro kickboxing, sebeobranu a extrémy ASIA 
GYM SPORT a reprezentantky ČR, je titul mistryně Evropy. 
Na mistrovství Evropy dnes nejsilnější asociace WAKO startovala 
opět ve dvou kategoriích. Ve finále plno-kontaktní disciplíny kick-
boxing s low kicks – povoleny kopy holení na stehna, porazila 
reprezentantku z Bosny a Hercegoviny zcela jednoznačně a cca 
30 sec. před koncem posledního kola ji „vypnula“ skvělým kopem 
z otočky na střední pásmo. V disciplíně kickboxing light-contact 
prohrála po skvělém výkonu s ruskou reprezentantkou velmi 
těsně. V tomto zápase rozhodly kopy na horní pásmo, kde ruská 
reprezentantka měla více nabodováno. „Je to skutečně skvělý 
výkon, protože být během cca 14 dnů mistrem světa i evropy 
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Zuberský FotbaL Ve VýsLedcích

Středa 14. 9. 2011 ml. žáci
sokol poLiČná „b“ - Fc  Zubří  9 : 2  (pol.: 3 : 2)
Branky: Jakub Smílek, Tomáš Šustáček 

Sobota 17. 9. 2011 ml. přípr.
sk hrachoVec - Fc Zubří    5 : 3  (pol.: 4 : 1)
Branky: 2x Michal Toman, Lukáš Fait

Sobota 17. 9. 2011 ml. žáci
Vigantice - Fc  Zubří     3 : 4  (pol.: 1 : 0)
Branky:  Marek Kantor, Tomáš Šustáček, Jakub Smílek, Pavel Vala

Sobota 17. 9. 2011 dorost
sokol choryně - Fc Zubří    5 : 2  (pol.: 3 : 1)
Branky: Tomáš Lojkásek, Aleš Dobeš

Sobota 17. 9. 2011 muži
VidČe - Fc Zubří     3 : 1  (pol.: 2 : 1)
Branka: Ivo Roman

ZpráVa oddíLu kuŽeLek 10/2011
V letošní sezóně se bude naše družstvo mužů účastnit mezio-

kresního přeboru. I když jsme se v minulé sezóně udrželi v krajské 
soutěži, rozhodli jsme se, především z ekonomických důvodů, le-
tos přihlásit do nižší soutěže. První utkání této sezóny odehrajeme 
na drahách v Hranicích, první domácí utkání je plánováno na 20. 
10. s celkem Lipníku. Domácí utkání hrajeme vždy ve čtvrtek, 
začátek v 16.30 hodin. Letos je naším jednoznačným cílem více 
se zapojit do jednotlivých utkání nové hráče, získat tím více her-
ních zkušeností a připravit se tak dobře na příští sezónu, ve které 
bychom chtěli hrát znovu krajský přebor, ale v důstojnější roli. 
Podmínkou je, abychom se tento rok umístili na první pozici, a tím 
si kýžený postup do vyšší soutěže vybojovali.

Před letošní sezónou se nám opět podařilo zkulturnit prostory 
naší zuberské kuželny. Bylo zrekonstruováno sociální zařízení 

a mít ještě k tomu i tituly vícemistr světa i evropy, tak to se 
jistě nestává každý den. díky naší tréninkové přípravě zvládla 
všechny zápasy výborně jak po kondiční, technické, taktické, 
tak i psychické stránce.“

Český juniorský národní tým přivezl celkem 7 medailí 
z tohoto me, 4 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzovou. Pod mým tre-
nérským vedením se staly ještě mistryněmi Evropy i Tereza Mar-
tínkova z KBC KLATOVY a Blanka Šindlerová z FIGHTERS 
TEAM  PRAHA. Jen pro srovnání, Slováků zde bylo 40 a měli jen 
8 medailí, z toho pouze 1 zlatou. Mezi nejlepší státy patřilo Rusko 
- přivezli sem neuvěřitelných 210 závodníků s opravdu skvělou 
výkonností, dále domácí Itálie, Srbsko, Portugalsko, Irsko, Polsko 
a Slovinsko.

Minulý víkend také proběhl v Olomouci prestižní mezinárodní 
turnaj Czech Open, kde startovali Jiří Kulišták a Ester Konečná 
v disciplíně K-1. Oba bohužel vypadli ve vyřazovacích bojích. 
Veroniku a ostatní závodníky nyní ještě čeká o víkendu rovněž 
mezinárodní Czech Open v Praze. Pak ještě  MČR v K-1 v Praze 
a mne říjnové MS v čínském kickboxingu SANDA, kterou pořádá 
v turecké Ankaře IWUF – INTERNATIONAL WUSHU FEDE-
RATION.

rozhovor poskytl ing. Zdeněk toboLa - reprezentační 
trenér ČsFu a hlavní trenér asia  gym  sport rožnov p. r.

a byla provedena pokládka nové podlahové krytiny v prostoru pro 
diváky. Poděkování patří především Městu Zubří a dále pak fir-
mám Unikol, KSK System, Penzion Bečva, Elektromontáže Petr 
Pavelka, Zámečnictví Jiří Slovák a Husqvarna Antonín Šupler.

Zájemci o hru jsou vítáni. Především v zimních měsících, kdy 
příliš nelze provozovat letní sporty, jsou kuželky vítanou sportovní 
aktivitou. Kuželnu je možno využít také například pro pořádání vá-
nočního večírku nebo oslavy. Rezervace na tel. čísle 731 478 108. 

Kompletní výsledky, průměry jednotlivých hráčů a další statis-
tiky naleznete na www.kuzelky.com v sekci meziokresní přebor 
Nový Jičín, Přerov, Vsetín. Zprávy z dění v kuželkářském oddíle 
jsou zveřejněny na webových stránkách www.mesto-zubri.cz. 

Zde je rozlosování jednotlivých mistrovských utkání v sezóně 
2011/2012. 

Přijďte nás povzbudit.

rozlosování meziokr. přeboru tJ gumárny Zubří 2011-2012
Kolo Datum Soupeř Odveta Kolo

1.  Zubří
VOLNO 

10.

2. 14.10.2011 Hranice „B“ 
Zubří

19.1.2012 11.

3. 20.10.2011 Zubří 
Lipník „B“ 

8.2.2012 12.

4. 3.11.2011 Sedlnice „B“
Zubří

16.2.2012 13.

5. 10.11.2011 Zubří  
Odry „B“

23.2.2012 14.

6. 17.11.2011 Bílovec „B“  
Zubří

1.3.2012 15.

7. 24.11.2011 Zubří 
Lipník „C“

7.3.2012 16.

8. 30.11.2011 N. Jičín „B“
Zubří

15.3.2012 17.

9. 8.12.2011 Zubří
Frenštát „B“

21.3.2012 18.

oddíL kuŽeLek, tJ gumárny Zubří
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Pak se na trať vydali účastníci kategorie Zuberské Profi a Veteráni, 
Hosté Veteráni a Profíci pod vedením vícemistra Evropy Milana 
Baroše a bylo se opět na co dívat. Potom přišli na řadu Hosté Hob-
by a Profi I, těm se již  trať pěkně „vykostičkovala“ a sem tam se 
objevilo i sluníčko. Na závěr následovalo vyhlášení vítězů a byla 
i divácká cena (horské kolo).

Závod je rozdělen na čtyři hlavní kategorie, které se jedou 
o putovní poháry. První dvě kategorie jsou věnovány vzpomínce 
na naše kamarády Michala KRUPU a Karla JOKLA, tímto jim 
chceme vyjádřit, že jsou stále s námi. Zbylé dvě kategorie se jedou 
o pohár starosty Města Zubří.

Pořadí závodníků zde:
 Čtyřkolky sport: 1. ŠKARKA Dominik, 2. GRUBER Stani-
slav, 3. Baroš Jiří, 4. KREJČÍ Jaromír, 5. PUSTKA Tomáš.
Čtyřkolky dělník:
1. BAROŠ Ondřej, 2. VALCHAŘ Lukáš.
Zuberské profi:
 1. ŠUPLER Petr, 2. HANSKUT Jiří, 3. PŠENICA Martin,  
4. KOLEČEK Radim, 5. HOLIŠ Tomáš.
Zuberský Veterán nad 40 let:
 1. KOPEČEK Robert, 2. ZVOLSKÝ Ondra, 3. KOHOUT Petr, 
4. HOLIŠ Jan, 5. ŠVEC Tomáš.
Zuberský  Veterán nad 50 let:
1. PAVLÍČEK Josef, 2. ZDAŘIL Vlastimil, 3. KRUPA Čestmír.
hosté Veterán nad 40 let hobby:
 1.MICHÁLEK Bohumil, 2. HALOUZKA Miroslav, 3. KUBĚ-
NA Miroslav st., 4. STOPKA Ivan, 5. TANNENBERG Radim.
hosté Veterán nad 40 let profi:
1.KOVÁŘ Květoslav, 2. STUPKA Vlastimil, 3. LUKEŠ Josef.
hosté Veterán nad 50 let:
1.VIDECKÝ Karel, 2. GARSTKA Aleš, 3. KUCHAŘ Vladimír.
hosté hobby:
 1.HAITL Patrik, 2. BLÁHA Marek, 3. HLOŽEK Mario, 
4. VRUBEL Lukáš, 5. NĚMEC René.
hosté profi i:
 1.HOŘANSKÝ Jan, 2. ČTVRTKA Stanislav, 3. KAKALEJ-
ČÍK Jan, 4. URBAN Vašek , 5. ŽLEBČÍK Petr.
hosté profi ii:
 1.BAROŠ Milan, 2. DRLÍK Radim, 3. KOTRLA Dušan, 4. TU-
ČEK Robert, 5. SOLANSKÝ Zbyněk.  

putoVní poháry:
Memoriál Michala KRUPY – ŠUPLER Petr,
Memoriál Karla JOKLA – KOPEČEK  Robert,
O pohár starosty Města ATV – ŠKARKA Dominik,
O pohár starosty Města Hosté – BAROŠ Milan.

Krásné fotky z tohoto závodu naleznete na stránkách http://kad-
lec179.rajce.idnes.cz/Brezovec_CUP_VIII_8.10.2011

OFF ROAD KLUB chce tímto poděkovat všem partnerům, 
Městu Zubří a jeho občanům, dále panu starostovi města Zub-
ří p. RANDUSOVI při předávání věcných cen, zdravotníkům 
od pana KVAPILA Antonína, restauraci DUEL za občerstvení, 
rodinám, kamarádům a všem ostatním za podporu a pochopení při 
provozování Motosportu. 

Za OFF ROAD KLUB Zubří. 
o.p.J.

břeZoVec cup Viii. 8. 10. 2011
Off Road Klub Zubří pořádal dne 8. 10. 2011 již OSMÝ roč-

ník BŘEZOVEC CUPu, pořádaný pro příznivce Motosportu. 
Na startu se sešlo 92 závodníků ze Zubří a okolních měst a obcí.                                                                                                                   
Závod byl rozdělen opět do 11 kategorií, počasí opět připravilo ne-
čekanou podívanou, hlavně v kategorii ATV (čtyřkolky), kde jezd-
ci po prvním kole vypadali jako sněhuláci, ale oblepeni bahýnkem. 

Sobota 24. 9. 2011 ml. žáci
Fc Zubří - VidČe     1 : 3  (pol.: 0 : 1)
Branka: Daniel Lev

Neděle 25. 9. 2011 muži
Fc Zubří - Fc doLní beČVa    4 : 1  (pol.: 2 : 0)
Branky: Ivo Roman, Robert Jurajda, Petr Berka, Karel Drda

Pondělí 26. 9. 2011 ml. přípr.
Fk arsenal  roŽnoV -  Fc  Zubří    4 : 0  (pol.: 1 : 0)

Středa 28. 9. 2011 ml. přípr.
Fc karL. + karoL. - Fc Zubří    4 : 0  (pol.: 3 : 0)

Středa 28. 9. 2011 ml. žáci
Fc Zubří - sokol LouČka     3 : 2  (pol.: 2 :2 )
Branky: Dušan Palát, Tomáš Šustáček, Jakub Smílek

Středa 28. 9. 2011 dorost
sokol poLiČná - Fc Zubří     3 : 0  (pol.: 0 : 0)

Sobota 1. 10. 2011 ml. přípr.
Fc Zubří - VidČe     2 : 3  (pol.: 2 : 2)
Branky: 2 x Michal Toman

Sobota 1. 10. 2011 dorost
sokol VaL. bystřice - Fc Zubří    9 : 1  (pol.: 4 : 0)
Branka: Petr Polách

Neděle 2. 10. 2011 ml. žáci
sokol VaL. bystřice - Fc Zubří    7 : 2  (pol.: 4 : 1)
Branky: Aleš Dobeš, Tomáš Šustáček

Neděle 2. 10. 2011 muži
sk ViZoVice - Fc Zubří     2 : 1  (pol.: 1 : 1)
Branka: Karel Drda

Sobota 8. 10. 2011 muži
Fc brumoV „b“ - Fc Zubří    1 : 2  (pol.: 1 : 0)
Branky : 2 x Karel Drda

Neděle 9. 10. 2011 dorost
Juřinka - Fc Zubří     12 : 0  (pol.: 6 : 0)

m.bartoň
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přihLáŠka

dne 2. 12. 2011 (pátek) pořádá ZŠ Zubří ve spolupráci s měÚ Zubří autobusový 
ZáJeZd do předVánoČní prahy.

plánovaný odjezd ze Zubří: 5.00 hod. od MěÚ (možnost nástupu u Tesca)
program: Dopoledne v 11 hod. mše v Chrámu sv. Víta, odpoledne pro vybranou skupinu dětí vyhodnocení soutěže 
„Sv. Anežka Česká“ v arcibiskupském paláci, ostatní mají volný program. 
odjezd z prahy: Podle domluvy, ale patrně mezi 17. a 18. hod. – návrat do Zubří cca 22 -23.30 hod. Autobusy budou 
stavět v Zubří podle dohody i na Horním konci a Starém Zubří.
cena zájezdu: 100,-/osoba

Závazná přihláška na zájezd 2. 12. 2011 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………....   číslo telefonu: ………………………….

přihlášku odevzdejte v kanceláři školy nebo mgr. heleně dufkové od 31. října do 11. listopadu, platba zájezdu při 
nástupu do autobusu. pokud již nebude volné místo, budete vyrozuměni telefonicky.

……………………………………………………………
                       podpis
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koUPíM jízdní kolo zn. Ukrajina i nepojízdné, nebo kolo polské výroby dám-
ské. Tel.: 604 627 736 nebo 732 118 342. 
PRoDáM stylovou novostavbu rodinného domu ve Stříteži. Tel.: 731 646 338
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Občanská řádková inzerce

ZUBERSký  FoTBal  vE výSlEDcícH
Sobota 6. 8. 2011 - muži             
SK  VLACHOVICE  -  FC  ZUBŘÍ 2 : 1 (pol.: 0 : 0) Branka: Jiří Raždík
Neděle 14. 8. 2011 - muži             
FC  ZUBŘÍ  -  Sokol  HOVĚZÍ 3 : 1 (pol.: 0 : 0) Branky: 2 x Robert Jurajda, Libor Raždík
Neděle 21. 8. 2011 - muži             
Sokol  HUTISKO  -  FC  ZUBŘÍ 2 : 0 (pol.: 0 : 0)
Sobota 27. 8. 2011 - ml. přípr.       
FC  ZUBŘÍ  -  VIGANTICE 1 : 2 (pol.: 0 : 2) Branka: Richard Kovář
Sobota 27. 8. 2011 - ml. žáci         
FC  ZUBŘÍ  -  KELČ 2 : 2 (pol.: 1 : 1) Branky: 2x Marek Kantor
Sobota 27. 8. 2011 - dorost           
FC  ZUBŘÍ  -  Sokol  HUTISKO 3 : 1 (pol.: 0 : 1) Branky: Polách, Beránek, Dlabaja
Neděle 28. 8. 2011 - muži             
FC  ZUBŘÍ  -  VAL. KLOBOUKY 2 : 1 (pol.: 1 : 1) Branky: Ivo Roman, Karel Drda
Sobota 3. 9. 2011 - dorost            
Sokol  STŘÍTEŽ  -  FC  ZUBŘÍ 3 : 0 (pol.: 2 : 0)
Neděle 4. 9. 2011 - ml.přípr.        
FC  DOL. BEČVA  -  FC  ZUBŘÍ 13 : 1 (pol.: 6 : 0) Branka: Michal Toman
Neděle 4. 9. 2011 - ml. žáci          
Sokol  HUTISKO  -  FC  ZUBŘÍ 8 : 1 (pol.: 2 : 0) Branka: Jakub Smílek
Neděle 4. 9. 2011 - muži              
SLAVIČÍN „B“  -  FC  ZUBŘÍ 1 : 1 (pol.: 1 : 0) Branka: Ivo Roman
Sobota 10. 9. 2011 - ml. přípr.        
FC  ZUBŘÍ  -  VAL. BYSTŘICE 7 : 1 (pol.: 6 : 0) Branky: 5x Michal Toman, 2x Lukáš Fait
Sobota 10. 9. 2011 - ml. žáci           
FC  ZUBŘÍ  -  ZAŠOVÁ 1 : 0 (pol.: 0 : 0) Branka: Tomáš Šustáček
Sobota 10. 9. 2011 - dorost             
FC  ZUBŘÍ  -  ZAŠOVÁ 1 : 5 (pol.: 0 : 2) Branka: Tomáš Lojkásek
Neděle 11. 9. 2011 - muži              
FC  ZUBŘÍ  -  LUKOV 3 : 0 (pol.: 1 : 0) Branky: Martin Pavlíček, Robert Blaško, 

kaREl DRDa 

LEZECKÁ
STENA

Provozovatel: 
TJ Gumárny Zubří - oddíl lyžování

Hodiny pro veřejnost:
od listopadu 2011 

každý čtvrtek 17-20 hod.

Ceník: 
VSTUP 40,-Kč

pernamentka na 10 vstupů 320,-Kč

Možnost zapůjčení lezeckého vybavení. 
Pro začátečníky je k dispozici instruktor. 

Letos zakoupeny nové chyty!!!

Podrobnosti a kontakt na 
http://zubrclimbingteam.webnode.cz/ 

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