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V pátek 4. 6. 2010 byla oficiáln  otev ena Cyklostezka údolím Rožnovské Be vy. Cyklostezka vede z Horní Be vy do Zašové, kde 
bude navazovat na další ást vedoucí do Valašského Mezi í í. P i slavnostním otev ení, které prob hlo v Gibon parku v Rožnov  pod 
Radhošt m, byl zd razn n význam nejen pro cestovní ruch a podporu turistiky, ale i význam pro bezmotorovou dopravu. Zám rem 
je odklonit cyklisty ze silnice I. t ídy a snížit tak množství dopravních nehod.

Celková délka cyklostezky je více než 30 km. Celkové náklady 
inily p ibližn  120 mil. K . Úsek cyklostezky vedoucí po katastru 

Zub í byl vybudován za necelých 11 mil. K  a výše dotace z fond
EU iní více jak 9 mil. K .

Otev ení našeho úseku se zú astnili i radní Zlínského kraje 
paní Ta ána Nersesjan a pan Josef Slovák.

Cyklostezka je ur ena nejen cyklist m, ale také brusla m na in-
line bruslích, kolob žka m a chodc m. A v p ípad  p íznivé zimy se 
p edpokládá i údržba stopy pro b žka e. 

Ing. Lubomír Vaculín, Starosta Zub í

Slavnostní otev ení Cyklostezky údolím Rožnovské Be vy

Výstavní depozitá  nabízí další dny 
otev ených dve í

Muzejní rada a Odbor kultury zve ob any v rámci oslav 
700 let Zub í na další dny otev ených dve í

do výstavního depozitá e Muzea Zub í
v budov  bývalých jeslí na Sídlišti 6. kv tna

vedle stávající MŠ. 
Prostory budou otev eny v sobotu 26. ervna

v dob  od 9.00 do 12.00 hodin 
a v ned li 27. ervna

od 9.00 do 11.30 a od 14.00 do 17.00 hodin.

Oznamujeme obèanùm, 
že kniha 

„ZUBØÍ 1310 - 2010 Cesta ke koøenùm“
bude v prodeji v podatelnì MÚ,

v kanceláøi Odboru kultury
a v knihovnì.

Prodejní cena je 250,- Kè

Foto: P. Czinege Foto: P. Czinege



* Narození
  Barbora Kolečková
  Alicia Valentyna Milne
  Jessica Amelie Milne
  Matyáš Poruba
  Maxim Šenkeřík
  Šárka Porubová
  Martin Šuba
  Nela Matejovičová
  David Šupler
  Ondřej Vavřín
  Michal Koleček
  Tomáš Frňka
* Sňatky
  Petr Konupka a Štěpánka Kalousová
  Tomáš Hlucháň a Blanka Pernicová
  Daniel Hlaváč a Kateřina Vrajová
* Zlatá svatba
  František a Anna Holišovi
* Jubilanti - červen
  Alois Cabák
  Ludmila Sváková
  Celestina Dorotíková
  Anděla Holišová
  Jan Lorenc
  Anna Zemanová
  Miroslav Žamboch
  Vlasta Kubínová
  Františka Pustějovská
  Michal Ulrych
  Alena Adámková

 Úmrtí 
  Eva Švecová
  Vincencie Hrachovcová
  Jaroslav Mičkal
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Společenská kronika občanů v Zubří

Vzpomínáme









Blahopřejeme

Utichlo srdce, zůstal jen žal, 
ten, kdo Tě miloval, vzpomíná stále dál.

Dne 6. června 2010 by se dožila 90 let moje 
maminka 

paní Bohuslava Jurčíková, 
která působila jako vedoucí Jednoty na Starém 
Zubří. 

O tichou vzpomínku prosí a děkuje dcera Helena s rodinou. 

Život je mnoho dní, ráno vstaneš 
a netušíš, že je právě poslední. 

Dne 18. června 2010 uplynulo 13 let, kdy 
nás navždy opustil

pan Josef Ondřej. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte společně s man-
želkou Zdenkou, dcerou Pavlou a synem 
Petrem s rodinami.

Odešla, jak osud si přál, 
však v našich srdcích a vzpomínkách žije dál.
Dne 24. června 2010 vzpomeneme 15. výročí 
úmrtí naší milované manželky, maminky 
a babičky 

paní Marie Klimkové
Stále vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Dne 9. června 2010 se dožívá krásných 80 let naše milá 
maminka, babička a prababička paní 
Andělka Holišová ze Starého Zubří. 

„Tvrdý a přec krásný je Valašský kraj, v malém domku tam 
na kopci, v něm byl pro nás ráj.

Svoje srdce plné lásky jsi nám mamko dala, ve dne dřela 
a po nocích pilně vyšívala. 

Děkujeme ti za lásku, pomoc ve všech nesnázích, 
Matka boží ať Tě stále ve Tvých krocích provází.

Vyprosíme také u ní ještě hodně zdravíčka, vždyť jsi naše 
nejhodnější maminka a babička.“
Vše nejlepší přejí děti s rodinami.

Z usnesení 73. schůze Rady města Zubří
konané dne 31. 05. 2010

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu 
bytu č. 4, Rožnovská 419, Zubří, s manžely Josefem a Vladi-
slavou Juříčkovými, Rožnovská 419, Zubří, na dobu určitou 
od 01. 06. 2010 do 31. 05. 2013.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na autorský dozor při 
realizaci akce „Polyfunkční centrum sportovních a volnočaso-
vých aktivit“ s Ing. Ladislavem Holišem, Převrátí 1007, Zubří.
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce movité věci o zapůjče-
ní kompostéru v rámci projektu „Separace biologicky roz-
ložitelných odpadů ve městě Zubří“ a pověřuje vedoucího 
odboru výstavby města podpisem příslušných smluv s jed-
notlivými žadateli.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 2912 
na akci „Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy - Zubří“, kte-
rým se mění cena díla, se Sdružením cyklostezka - Cobbler, 
Swietelsky stavební, Commodum, za které jedná vedoucí 
účastník sdružení Cobbler s.r.o., Zašová-Luhy 633, Zašová.
RM se seznámila s Výroční zprávou Hala Zubří o.p.s. za rok 
2009 a Zprávou o auditu roční účetní uzávěrky roku 2009 spo-
lečnosti Hala Zubří o.p.s. a obě tyto zprávy bere na vědomí. 
RM schvaluje služební cestu do partnerského města Pováž-
ská Bystrica ve Slovenské republice u příležitosti oslav Dnů 
města dne 18.06.2010 starostovi Ing. - L. Vaculínovi, mís-
tostarostovi - Ing. V. Krupovi a tajemníkovi - Ing. P. Plevovi 
a náhradníkovi radnímu - panu J. Zbrankovi. 

Usnesení 74. schůze Rady města Zubří
konané dne 07. 06. 2010

RM Zubří, na základě doporučení hodnotící komise, 
v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 
Sb., rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle 
základního hodnotícího kritéria - nejnižší nabídkové ceny - 
zadané dle § 18, odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., na zakázku 
na stavební práce akce „Oprava MK Zubří - Zašová“ a po-
věřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s vybraným 
uchazečem firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., záv. Do-
pravní stavby MORAVA, oblast Zlín, Husova 1514, Valaš-
ské Meziříčí, v souladu s nabídkou uchazeče.
RM Zubří, na základě doporučení hodnotící komise, v sou-
ladu se zákonem č. 137/2006 Sb., rozhodla o vyloučení z dal-
ší účasti v řízení „Rekonstrukce lesních cest - pozemek p.č. 
5378/2, 5331/1 a pozemek p.č. 5410, 5375“ firmy VIALIT 
SOBĚSLAV spol. s r.o., Na Švadlačkách 478/II, Soběslav.
RM Zubří, na základě doporučení hodnotící komise, 
v souladu s ustanovením § 81, odst. 1 zákona č. 137/2006 
Sb., rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle 
základního hodnotícího kritéria - nejnižší nabídkové ceny - 
zadané dle § 18, odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., na zakázku 
na stavební práce akce „Rekonstrukce lesních cest - pozemek 
p.č. 5378/2, 5331/1 a pozemek p.č. 5410, 5375“ a pověřuje 
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starostu města podpisem smlouvy o dílo s vybraným ucha-
zečem firmou REPONT s.r.o.,  Na Zelince 1167/19, Lipník 
nad Bečvou, v souladu s nabídkou uchazeče.

Z usnesení zasedání 24. Zastupitelstva 
města Zubří konaného dne 24. 5. 2010

ZM schvaluje rozpočtové opatření ZM č. 2, kterým se upra-
vují příjmy, výdaje a financování.
ZM schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí dotace (kom-
postéry) se SFŽP ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, 
v rámci Operačního programu Životní prostředí.
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové in-
vestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje se Zlínským kra-
jem se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, ve výši 200.000 Kč.
ZM stanovuje v souladu s §67 a §68 zákona č.128/2000Sb., 
o obcích, v platném znění, počet 21 členů zastupitelstva pro 
volební období  2010-2014.  
ZM schvaluje uzavření darovacích smluv o poskytnutí fi-
nančního daru.
ZM pověřuje starostu města usilovat o získání investora na vý-
stavbu nového náměstí a přípravou žádosti o získání dotace.

„Mateřská škola Duha, stavební úpravy, 
nástavba a přístavba objektu č.p. 369“

Takto je nazván další projekt, na který jsme získali 
dotaci z fondů EU.

V rámci realizace projektu bude provedeno rozšíření 
a rekonstrukce objektu stávající školky v místní části Staré 
Zubří. To zahrnuje provedení stavebně - technických opatře-
ní na budově stávající mateřské školy s cílem vytvoření nové 
třídy pro předškolní výchovu situované do části půdního 
prostoru a za účelem přípravy zbývající části nově vzniklého 
půdního prostoru pro případné budoucí umístění další třídy 
předškolní výchovy. 

V rámci projektu tak budou stavebně a dispozičně upra-
veny prostory stávající půdy objektu, do kterých bude umís-
těna herna dětí, šatna dětí, umývárna dětí, WC dětí, před-
síňka, ředitelna, archiv, sklad, úklidová komora a přístupová 
chodba. Zbývající prostory budou vyčleněny jako rezerva 
pro případné další rozšiřování školky. Dále budou v celém 
objektu vyměněny technicky zcela nevyhovující okna, celý 
objekt bude zateplen a znovu zastřešen novou střechou. Na-
víc bude v celém objektu zajištěna bezbariérová úprava v 
podobě přístupové rampy, výtahové šachty a bezbariérového 
dispozičního řešení objektu školky. 

Po realizaci projektu budou všechny prostory školky na-
plňovat současné hygienické a požární požadavky na pro-
story a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání padesáti 
dětí. Dále bude budova připravena k plnění základních poža-
davků pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu 
a orientace (bezbariérové řešení přístupu do objektu a jeho 
vnitřních dispozic včetně přípravy výtahové šachty).

V konečném důsledku tak bude rozšířena celková kapaci-
ta školky na 50 míst (dvě třídy s kapacitou 25 dětí), což před-
stavuje nárůst o 15 míst. Nebude tak nutné již řešit výjimku, 
která by umožňovala vyšší počet dětí v omezených prosto-
rách stávající školky. 

Realizace projektu také přispěje k vytvoření dvou přepoč-
tených pracovních míst (učitelka – 100% úvazku, uklízečka 
– 50% úvazku a kuchařka - 50% úvazku).

Celkové náklady na projekt budou činit 10,5 mil Kč. 
Dotace z fondů EU činí 5 mil. Kč.

Zahájení fyzické realizace je plánována na březen příští-
ho roku a ukončení včetně kolaudace objektu na říjen 2011.

Ing. Lubomír Vaculín
Starosta Zubří

Informace pro žadatele o zapůjčení 
kompostérů

Koncem měsíce června budou na MěÚ Zubří dodány 
kompostéry pořízené s podporou fondů Evropské unie.

Předpokládáme, že během měsíce července a srpna 
budou tyto kompostéry distribuovány mezi obyvatele 
Zubří, kteří si podali žádost o bezplatné zapůjčení kom-
postéru.

O zapůjčení kompostérů se mohou přihlásit pouze ob-
čané trvale bydlící v Zubří, kteří vlastní pozemek na území 
města Zubří, přičemž na jedno číslo popisné může být žádá-
no pouze o jeden kompostér.

Prosíme přihlášené občany, aby si pro kompostéry ne-
chodili, dokud nebudou k vyzvednutí vyzváni. Domácnosti, 
které si podaly žádost a které splňují podmínky pro zapůjče-
ní, budou o době možného vyzvednutí kompostéru postupně 
informovány pracovníky MěÚ Zubří. Kompostéry budou 
vydávány po podpisu smlouvy o výpůjčce a předávacího 
protokolu.

Na Vaše případné dotazy ohledně kompostérů odpoví 
Mgr. Pavel Paseka, na tel. čísle: 571 757 065 nebo pro-
střednictvím e-mailové adresy: paseka@mesto-zubri.cz,.

Odbor výstavby MěÚ Zubří

Výsledky hlasování v okrscích - počet hlasů pro jednotlivé strany
Volby do Poslanecké sněmovny ČR ve dnech 28. 5. a 29. 5. 2010 - Zubří
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Zprávy z mateřské školky
Povodně 2010

Perioda se zkracuje. Září 2007, červen 2009 a květen 2010.
Lesy ČR ještě nezačaly řádně opravovat potoky po loň-

ské povodni a už jsou škody další. Letošní povodeň co do 
množství vody nebyla tak velká, ale zejména z důvodů nee-
xistence splavů a splávků o to dravější.

Signály od meteorologů vedly již v pátek k preventivní 
aktivizaci hasičů a následně v sobotu k rozvozu pytlů s pís-
kem. Mnohému se podařilo zabránit. Přesto již po neděl-
ní půlnoci došlo k rozlití potoka u Sokolovny a v průběhu 
noci na pondělí hasiči vyjížděli k zásahům na Staré Zubří 
a v dolní části města.

Hmotné škody na majetku města (lávky, komunikace) 
se odhadují k 5 mil. Kč. Tak jako v loňském roce budeme 
usilovat o získání dotace na nezbytné opravy. 

V úterý 15. 6. 2010 se uskutečnilo jednání s Lesy ČR. 
Lze předpokládat, že bude zahájena postupná oprava Sta-
rozuberského potoka koncem prázdnin až začátkem září. 
Opravy na Zuberském potoku začnou zřejmě až v závěru 
roku, resp. na jaře roku 2011.

Chtěl bych touto cestou poděkovat oběma našim Sbo-
rům dobrovolných hasičů za jejich práci v těchto, pro 
mnohé z nás, velmi těžkých situacích.

Ing. Lubomír Vaculín
Starosta Zubří 

Výlet za lesními šelmami
Ve čtvrtek 27. 5. 2010 jsme se Sluníčkovou třídou jeli 

na poznávací výlet do Valašského Meziříčí, kde v zámku 
Kinských probíhala výstava šelem pod názvem „Domov 
velkých šelem“. 

V zámku nás všechny mile přivítali. Hned u vstupu se nás 
ujala sympatická průvodkyně, která nás seznámila s progra-
mem. Převážná část expozice obsahuje podrobné informace 
a bohatý fotografický materiál o životě vlků, rysů a medvě-
dů, a to nejen z CHKO Beskydy, ale také ze Slovenska. Vý-
stava je doplněna odlitky stop a dalšími exponáty. Má také 
řadu doprovodných programů. Dozvěděli jsme se spoustu 
zajímavých informací o těchto nádherných šelmách, které 
do naší přírody tradičně patřily a patří sem i dnes. Mnohé z 
nás překvapilo, že například jídelníček medvěda je až z 90% 
tvořen rostlinnou potravou. Jídelníček rysů a vlků je tvořen 
pouze masem. Také nás udivilo, že vlků od loňského roku 

Ve školce bylo veselo 
Radostné vítání dětí a psího kamaráda zavládlo ve čtvr-

tek 13. 5. v MŠ na Sídlišti. Rovná stovka dětí si skoro hodinu 
povídala o psím životě. Na návštěvu se za nimi vydal pes 
jménem Hary (karelský medvědí pes) se svou majitelkou, 
která chtěla dětem přiblížit nejen svého mazlíčka, ale hlavně 
upozornit, jak bychom se měli k pejskům chovat. Malí po-
sluchači měli možnost si pejska nejen pohladit, ale také ho 
odměnit granulí, kterou mu mohli nabídnout přímo z ruky. 
Hary se pochlubil nesčetnými vystavovatelskými úspěchy, 
mezi které určitě patří titul Český šampión, Klubový vítěz, 
Národní vítěz atd. Kromě výstavních úspěchů je také psem 
loveckým a složil zkoušky z poslušnosti. 

Při dotazu, kolik dětí má doma pejska, se zvedl les rukou, 
takže mnoho dětí už vědělo, co pejsek žere, že se musí venčit, 
že se po pejskovi musí uklízet a že žádný cizí pejsek se ne-
smí hladit a krmit, aniž bychom se předem zeptali majitele. 
Děti znaly mnoho básniček a písniček o pejscích, proto se i 
zpívalo a následně malovalo. Na chodbách MŠ byly po této 
besedě vyvěšeny krásné obrázky Haryho, jak si ho děti zapa-
matovaly. Výtěžek z této besedy majitelka Haryho odeslala 
nadaci Tlapka (www.tlapka.roz.cz), která tyto finance věnuje 
na zajištění ochrany a péče o opuštěná, týraná a  nalezená 
zvířata.

Eliška Divínová

Foto: SDH Zubří

Foto: SDH Zubří

Foto: SDH Zubří
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Hasiči mezi dětmi
Na středu 9. června se děti z MŠ Sídliště moc těšily. Pro-

hlédnout si zblízka hasičské auto, jeho vybavení, hasicí pří-
stroje, hadice a další techniku se dětem jen tak nepoštěstí. A 
co teprve zastříkat si hadicí, obléknout si hasičský oblek a 
přilbu, to všechno si mohly děti vyzkoušet. Za opravdu zda-
řilé dopoledne velmi děkujeme p. Čípovi a Petrlemu, kteří 
byli trpěliví, vstřícní a předali dětem spoustu nových vědo-
mostí a dovedností. Děti se jim odměnily obrázky, které pro 
ně namalovaly.

Za kolektiv MŠ Sídliště Dana Vaňková

Poznáváme naše město
V pondělí 14. června navštívily děti z MŠ Sídliště de-

pozitář města Zubří. Pan Koláček dětem formou pohádky 
velice poutavě a zajímavě přiblížil založení našeho města. 
Ukázal jim dobové výšivky, keramiku, nářadí, potřeby pro 
domácnost, staré kachle a mineralogickou sbírku. Dětem se 
návštěva moc líbila. Odcházely plné dojmů z nových po-
znatků. Panu Koláčkovi moc děkujeme za hezký prožitek 
nejen z pohádky, ale i z celého vyprávění.

Za kolektiv MŠ Sídliště Dana Vaňková

Nejmenší sportovci v sokolovně
Jako všechny děti jsou i ty naše z MŠ Sídliště živá a ve-

selá stvoření. Proto jsme rádi uvítali a přijali nabídku paní 
Gazdíkové, která nám umožnila vstup do naší nové, oprave-
né sokolovny. Společně se třídou „Světošlápků“ jsme dostali 
možnost krásně si zacvičit a bezpečně se vydovádět v pro-
storách malé tělocvičny. A protože jsme přitom využili také 
nějaké cvičební nářadí a náčiní, které holky a kluci neznají z 
MŠ, moc a moc se jim to líbilo. Jedna z ochotných maminek, 
paní Mičolová, nám každý týden připravila něco nového, 
např. opičí dráhu, jízdu na koloběžkách, soutěže, cvičení s 
padákem a podobně.

Touto cestou bychom chtěly poděkovat za ochotu paní 
Gazdíkové a paní Mičolové.

Těšíme se, že i v příštím roce si s dětmi budeme moct zase 
hezky zacvičit.

Učitelky Veronika Pobořilová a Hana Pavlátová

Maminkám pro radost
Děti z MŠ na Sídlišti ve třídě „Pod šípkovým keřem“ se 

nemohly dočkat čtvrtku 27. 5. 2010. Pod vedením p. učite-
lek si připravily pásmo básniček, písniček a tanečků, kterými 
chtěly potěšit maminky k jejich svátku „Dne matek“. Jejich 
vystoupení se moc líbilo a odměnou za jejich snaživost byl 
potlesk od všech přítomných.

Poté předaly děti maminkám pěkné přáníčko, dáreček a 
samozřejmě nechyběla ani květina. Tím to ale ještě neskon-

Bylo nám dobře na výletě
Při poznávání našeho města Zubří vedly kroky dětí a 

učitelek na Horní konec k novému dětskému hřišti. Sluníč-
ko nám svítilo na cestu a s veselou písničkou jsme zdoláva-
li všechny úkoly, které nám výlet připravil. Hřiště se dětem 
moc líbilo a s úsměvem jsme se vrátili do MŠ, kde na nás 
čekal dobrý oběd.

Světošlápci  (MŠ – Sídliště)

přibylo. Pro děti byly připraveny hry, vědomostní soutěže 
i třeba prolézání krtčí norou. Dětem se líbilo setkání s Ing. 
Františkem Šulganem, který výstavu připravoval. V rámci 
výstavy jsme se domluvili na další spolupráci, na kterou se 
s dětmi moc těšíme.

Irena Dukátová

čilo, následoval tanec dětí s maminkami při hudbě a malá 
hostina v podobě čaje, kávy a sladkostí.

Všem přítomným maminkám, tatínkům a babičkám 
chceme poděkovat, že se přišli na děti podívat, a doufáme, 
že si odnesli domů spolu s dětmi hezký zážitek.

Alena Poláchová, MŠ – Sídliště Zubří
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Zprávy ze školy

ZŠ Zubří - Mistři ČR 
základních škol v házené

Ve dnech 27. a 28. května 2010 v Praze proběhl již 39. roč-
ník soutěže Novinářský kalamář, která je považována za mi-
strovství ČR v házené družstev 6. a 7. tříd základních škol. 

Republikového finále se zúčastnilo 12 vítězných druž-
stev krajských kol. 

Zuberské družstvo žáků 
sportovních tříd ve složení 
Kryštof Dubaj, Tomáš Cáb, 
Tomáš Štverák, Dan Kor-
ger, Petr Divín, Petr Kovan-
da, Štěpán Krůpa, Štěpán 
Zeman, Radim Tejzr, Tomáš 
Němec, Kryštof Havel, Lu-
káš Konečný, František Va-
šut, Michal Sedláček a Jiří 
Polášek dosáhlo historic-
kého úspěchu, když v pá-
tek ve finálovém zápase se 
ZŠ Frýdek Místek vyhrálo 
v poměru 13:11 a získalo 

tak pro svou školu zlaté medaile a putovní pohár. Petr 
Kovanda byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje a Tomáš 
Štverák jako talent házené. Celé družstvo si zaslouží velkou 
pochvalu nejen za vynikající výkon, ale také za skvělou re-
prezentaci zuberské školy.

Titul Mistrů ČR základních škol v házené se vrátil do 
Zubří po 10 letech. 
Trenéry vítězného družstva byli Mgr. Jiří Mika a Mgr. Tomáš 
Randýsek.  

Cesta za vítězstvím zuberských házenkářů:
Zápasy ve skupině:
ZŠ Zubří – ZŠ Frýdek Místek  11:9
ZŠ Zubří – ZŠ Arménská Brno  11:11
ZŠ Zubří – ZŠ Nové Veselí  16:7
ZŠ Zubří – ZŠ Ohradní Praha  20:11
ZŠ Zubří – ZŠ Náměstí míru Plzeň 23:6
Semifinále:
ZŠ Zubří – ZŠ Bolevecká Plzeň  11:8
Finále:
ZŠ Zubří – ZŠ Frýdek Místek  13:11          

za ZŠ Gabriela Cábová (uč. TV)

Gymnastky 8 - 10 let

Gymnastky 10 - 12 let

Zuberské gymnastky - Mistryně ČR 
v estetické skupinové gymnastice

Velký úspěch zuberských gymnastek na Mistrovství České 
republiky v estetické skupinové gymnastice v Plzni
V sobotu 29. května 2010 se v Plzni konalo Mistrov-

ství České republiky v estetické skupinové gymnastice. 
Z oblastního přeboru z Brna na toto mistrovství postoupila 
obě dvě závodní družstva gymnastek ze Zubří. Nervozita ani 
strach na nich nebyl vůbec znát, snad na trenérkách a dopro-
vázejících maminkách, které se vydaly přes celou republiku 
podpořit a povzbudit své dcery. Nejprve na závodní plochu 
nastoupilo naše mladší družstvo 8 – 10 let ve složení Ester 
Konkoľová, Pavla Pšenicová, Gabriela Kaňáková, Bar-
bora Cábová, Adéla Lojkásková, Sabina Holišová, Marie 
Hrachovcová, Sabina Jurajdová a Sára Bambuchová a za 
doprovodu hudby z filmu Aladin vybojovala děvčata krásné 
4. místo. V kategorii 10 – 12 let na koberec nastupovala za 
TJ Gumárny Zubří tato děvčata: Klára Chlápková, Karolí-
na Davidová, Barbora Bergová, Daniela Martinková, Dora 
Zemanová, Tereza Hrachovcová, Dominika Chudáčková a 
Valentina Havlová. Po úspěších v minulých závodech děv-
čata nezaváhala a svým trenérkám se odvděčila suverénním 
a výborným provedením, za což si vysloužila zlaté medai-
le a titul Mistryň České republiky v estetické skupinové 
gymnastice. 

Toto mistrovství bylo zároveň 5. pohárovým závodem 
v ESG Cupu 2010. Děvčata kategorie 10 – 12 let se stala 
nejen vítězkami pátého závodu, ale také celkovými ví-
tězkami ESG Cup 2010. Mladší kat. 8 – 10 let získala v 
celkovém pořadí ESG Cup 2010 4. místo. Plzeňská hala, 
která je většinou svědkem házenkářských utkání, se tak na 
jeden den změnila v přehlídku nádherných tanečních vystou-
pení, kterými je estetická gymnastika tak výjimečná.   Uza-
vření letošní gymnastické sezóny v našem oddíle nemohlo 
být lepší.
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Minižačky ukončily sezónu v Olomouci 
MEGA SAM CUP OLOMOUC 2010
Družstvo minižaček se rozloučilo se soutěžní sezónou 

2009-2010 turnajem, který se konal 10. – 11. 6. 2010 v Olo-
mouci. Děvčata startovala ve dvou kategoriích: kategorii C 
(rok  narození 1999) a kategorii B (rok narození 2000-2001). 
Na turnaj odjela v nových dresech, za jejichž zajištění patří 
velký dík paní Vlastě Konvičné.

V kategorii mladších děvčat startovalo celkem 18 druž-
stev a my jsme obsadily 9. místo. Toto družstvo zaslouží po-
chvalu za velkou bojovnost v obraně a za týmového ducha. 
V brance a někdy i na hřišti nám vypomohl Dušan Palát, 
protože naše brankářská opora Míša Polášková (roč. 2000) 
hájila branku děvčat starších.

Branky: Míša Juříčková 15, Bětka Krůpová 14, Dušan 
Palát 14, Terka Bergová 12, Míša Polášková 5, Verča Polá-
chová 5, Zuzka Pavlíčková 1, Terka Kamencová 1.

Starší děvčata obsadila 7. místo z 11 družstev; od páté 
příčky je dělil pouze jeden jediný bod. Velkou pochvalu sklízí 

Minižačky

Republikové finále Eurorebus 2010 
V pátek 11. června 2010 se tříčlenné družstvo žáků tří-

dy 8.B zúčastnilo republikového finále zeměpisné soutěže 
Eurorebus 2010, které se konalo v Kongresovém centru 
v Praze. Družstvo ve složení Vojtěch Bill, Štěpán Nohavica 
a Jan Pánek postoupilo do Prahy jako vítězové krajského 
finále v Otrokovicích. Ve velmi silné konkurenci družstev 
školních tříd z celé republiky se zuberské družstvo neztratilo 
a umístilo se na krásném 7. místě, což je zatím nejlepší umís-
tění naší školy v této soutěži. Za výbornou reprezentaci a 
vynikající umístění klukům děkujeme a přejeme do příštího 
ročníku stejný, anebo ještě lepší výsledek.           G. Cábová 

za to, že všechna utkání odehrála pouze s jedinou hráčkou na 
střídání, což se již v posledních zápasech projevilo zvýšenou 
únavou. Oporami družstva byly Katka Pšenicová s Eliškou 
Konvičnou, které svými výkony dobře doplňovaly Iva Ulry-
chová a Míša Juříčková, která střídavě nastupovala za obě 
družstva.

Branky: Katka Pšenicová 39, Eliška Konvičná 27, Iva 
Ulrychová 16, Míša Juříčková 15, Verča Zytková 3.

Potěšující je fakt, že do listiny střelců se zapsala všech-
na děvčata a výkon družstva se v průběhu sezóny krůček po 
krůčku zlepšuje. Někdy nás trápí jen horší střelecká muška, 
ale to se nám určitě podaří napravit.

Organizátorům se tento turnaj opravdu vydařil a můžeme 
říci, že program pro děti byl opravdu nabitý. Pokud zrovna 
nehrály, mohly využít různé atrakce (skákací hrad, trampo-
líny.), zhlédnout exhibiční zápas házené extraligy mužů TJ 
Cement Hranice – Sokol HC Přerov. Každé z dětí dostalo 
účastnické tričko a na závěr turnaje velmi hezké ceny.

Trenérky: Simona Palátová a Katka Polášková

Pszczyna 2010
Soubor Beskyd se v ranních hodinách dne 29. 5. opět 

vydal do překrásného Polska, konkrétně do nám důvěr-
ně známého městečka Pszczyna. Cesta nám rychle ubíhala 
a za několik hodin se před námi vynořily obrysy města. Po 
přivítání s našimi dlouholetými přáteli jsme se ubytovali a 
prošli nádherné centrum Pszczyny. 

V odpoledních hodinách proběhlo naše první vystoupení 
na pszczyňském náměstí - rynku, kde se konal hlavní pro-
gram akce „Spotkania pod Brzymem“. Zde se naše cérky 
předvedly s cepy, ogaři zaujali svým odzemkem a celý pro-
gram jsme završili temperamentním čardášem. 

Z akcí

Umístění zuberských gymnastek na Mistrovství ČR 
v ESG Plzeň 2010:

Kategorie 8 – 10 let 4. místo
Kategorie 10 – 12 let 1. místo 
Všem děvčatům bych chtěla poděkovat za krásnou re-

prezentaci, popřát jim do dalších závodů hodně sportovního 
elánu, zdraví a stále tak výborné rodiče, kteří je neustále 
podporují a pomáhají jim.  

Samozřejmě by nebylo takových krásných výsledků bez 
dřiny a odříkání, několik stovek hodin strávených v tělocvič-
ně. Proto bych chtěla poděkovat i trenérkám – Haně a Janě 
Šírovým, které mají největší podíl na úspěchu našich dcer a 
které z nich vychovávají velké sportovkyně.

Poděkování patří také za zorganizování našeho závěreč-
ného setkání v rožnovském Gibon parku, které si užili všich-
ni. Všem přeji na další sezónu hodně sil a pohody.

G. Cábová
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Přehlídka dětských folklorních souborů
V sobotu 22. května se konal již 19. ročník Přehlídky 

dětských folklorních souborů. Tato přehlídka se i letos ko-
nala pod záštitou hejtmana Zlínského kraje, pana MVDr. 
Stanislava Mišáka.

Již tradičně se v rámci přehlídky představily dětské sou-
bory z valašského regionu - Podskaláček z Rožnova, Vala-
šenka z Vidče, Malůšata z Liptálu a Beskyďáčci a Malý Bes-
kyd ze Zubří. Přivítali jsme zde také hosta reprezentujícího 
temperamentní slovenský folklor – soubor Roháčik ze Zuber-
ce. V plné síle se zde představila dětská cimbálová muzika 
Malého Beskydu, která celou přehlídku zahájila. Letos jsme 
také poprvé dali příležitost, aby se předvedli zpěváčci z jed-
notlivých souborů. Vystoupení všech dětí se povedla a byla 
náležitě oceněna potleskem diváků. 

Na závěr chceme poděkovat všem vedoucím, kteří s dětmi 
pracují a věnují jim svůj čas, a také rodičům za jejich spolu-
práci a toleranci.

Beskyďáci

Kácení máje 22. 5. 2010 
Každoročnímu kácení máje předchází týden plný práce 

pro Beskyďáky. Začínáme stavěním máje, a pokud je nám 
nakloněno počasí, dbáme na to, aby byly zachovány tradič-
ní postupy a aby máj byl vysoký, krásný a byl po celý týden 
ozdobou Zubří.

Letos bylo všechno trochu jinak hlavně díky počasí. 
O tom asi není třeba dlouze psát. Jsme moc rádi, že to všech-
no nakonec dobře dopadlo a že jsme máj přece jen postavili, 
i když výjimečně s pomocí techniky pana Divína. Chceme 
mu touto cestou poděkovat za jeho čas i odvahu vjet s těžkým 
nákladním autem na rozbahněnou louku.

Nakonec se podařilo máj i skácet a samozřejmě nesměla 
chybět tradiční scénka, i když opravdu v extrémně náročném 
terénu.

Odpolední bouřka nezkazila náladu a zábava trvala do brz-
kých ranních hodin navzdory tomu, že domluvená kapela odřekla 
kvůli nepřízni počasí. Protože Beskyd nemůže nic zaskočit!!! 

A ještě chceme poděkovat neznámému „šikulovi“, kte-
rý nám máj na dvou místech nařízl, ještě než jsme ho stih-
li postavit. Ušetřil nám tím nejen těžkou práci se zvedáním 
vysokého mokrého máje v lijáku, ale taky čtyři deštivé noci 
při jeho hlídání. Beskyďáci vzkazují: Když něco dělám, tak 
to dělám pořádně!!                                                Beskyďáci

Následoval zasloužený odpočinek a po něm chutná ve-
čeře spojená s příjemným posezením u cimbálu, kde jsme si 
s našimi polskými přáteli, včetně zástupců města, zatančili i 
zazpívali. Se skvělou náladou, navozenou bezprostředností a 
pohostinností našich přátel, jsme odešli na hotel. 

V neděli jsme se zúčastnili ranní mše v místním kostele. 
V odpoledním programu jsme měli opět prostor předvést se 
divákům. I když počasí nám moc nepřálo a tančili jsme mezi 
kalužemi, jednotlivá pásma se nám velmi povedla a za svůj 
výkon jsme sklidili ovace nadšeného publika. 

Po tomto vystoupení jsme ještě shlédli vystoupení našich 
hostitelů a potom již následovalo loučení s vědomím, že na-
štěstí to není na dlouho a že se opět brzy setkáme - ať už v 
Zubří, nebo opět ve Pszczyně. 

Pozdě večer jsme dorazili domů s dobrým pocitem, že 
jsme v Polsku předvedli kus našeho umění a prožili příjemný 
víkend s přáteli.

Beskyďáci

Foto: Pavel Czinege
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Rekordní tři velká auta humanitární 
pomoci pro Diakonii

Ve dnech 17. – 26. května 2010 proběhla v Rožnově pod 
Radhoštěm humanitární sbírka nejen použitého ošacení. 
Tato akce byla vyhlášena Diakonií Broumov a Farní charita 
Rožnov se stala jejím zprostředkovatelem v mikroregionu 
Rožnovsko. 

I přes nepřízeň počasí a stoupající hladinu vody sběr pro-
bíhal už od prvních hodin velmi intenzivně. Zpočátku sice 
nastaly pochybnosti, lidé totiž volali, jestli je u nás vše v po-
řádku a jestli se sbírka vůbec koná. Místnosti bývalého sídla 
Farní charity se však zaplňovaly, a to nejen oblečením, ale 
také nádobím, botami, hračkami, látkami a vším, co se může 
v domácnosti hodit. Ve středu, kdy déšť poněkud polevil, 
začali lidé chodit ještě více. Kromě oblečení nám jedna dár-
kyně donesla pevné pytle a mnoho lidí přispělo i finančně, 
protože s touto sbírkou byly spojeny nemalé náklady. 

Dav lidí, kteří chtěli takto pomoci ostatním potřebným 
u nás i ve světě, neměl konce. Největší nápor musela budova 
ustát v úterý, kdy měla být původně sbírka ukončena, byla 
však prodloužena ještě do středy. Nakonec se naplnily všech-
ny místnosti až po stropy tak, že víc to už nebylo technicky 
možné. Svědčí o tom poznámka jednoho z řidičů kamionu, 
který prohlásil: „Nejvíc jsme z jedné dědiny vezli dvě auta, 
ale tady u vás tři, to je fakt rekord.“ Řidiči Diakonie přijeli s 
velkou avií třikrát, i přesto ještě neodvezli všechen materiál, 
kterého bylo podle rozměrů auta cca 150 metrů krychlových. 
„O sbírku byl výjimečný zájem, protože Charita v Rožnově 
je v podvědomí lidí spojena se shromažďováním šatstva pro 
potřebné. Právě pro tento zájem bychom rádi uspořádali po-
dobnou akci ještě letos na podzim, aby nával nebyl tak ob-
rovský,“ řekl koordinátor sbírky Jan Lušovský. 

Bohužel pravidelně odebírat oblečení od dárců není 
v poslední době technicky možné, protože Farní charita Rož-
nov sídlí na poliklinice a nemá potřebné skladové prostory. 
„Máme však v úmyslu tuto službu co nejdříve obnovit, pokud 
se nám podaří získat peníze na stavbu nového domu,“ uvedla 
ředitelka Charity Pavla Stavinohová. 

Poděkování patří městu Rožnov, které poskytlo své pra-
covníky pro veřejně prospěšné práce, ale hlavně všem dár-
cům, kteří tímto tradičním způsobem vyjádřili svou solidaritu 
s potřebnými. Na všechny, kteří chtějí pomáhat, se těšíme při 
příležitosti sbírky, která podle možností proběhne ještě v zá-
věru tohoto roku. 

Farní charita Rožnov p. R.

Svátek matek v MS ČČK Zubří 1 - Dolní
V pátek 14. května 2010 se sešli členové i spoluobča-

né a hosté na oslavách Svátku matek, spojených s členskou 
schůzí naší organizace.

Jsme rádi, že i když venku bylo deštivo a pošmourno, v 
prostorách restaurace Motorest Zubří bylo veselo a živo. Tak 
jako každoročně se můžeme spolehnout na zahajovací vystou-
pení našich nejmenších ratolestí z MŠ Sídliště Zubří, ani letos 
tomu nebylo jinak. Děti měly velice hezký a bohatý program se 
zpěvem, básničkami a scénkami, které byly velmi pečlivě nacvi-
čené a udělaly radost, navodily příjemnou atmosféru a přinesly 
paprsky sluníčka mezi nás.

Po přivítání hostů (starosta, místostarosta, zástupkyně ČČK 
Horní, Sboru dobrovolných hasičů Zubří a vedení úřadu Oblast-
ního spolku ČČK Vsetín) následovalo seznámení s vykonanou 
a plánovanou prací, s hospodařením s finančními prostředky or-
ganizace, referáty přítomných hostů a večeře, zakončená mouč-
níkem a kávou.

Jelikož i tato oslava byla konána v rámci oslav 700 let Zub-
ří, sestra Růžena Garšicová nás v krátkosti seznámila s historií 
Zubří a s navržením sestry Věry Zdařilové na nominaci MěÚ 
Zubří. Stoly s bohatou nabídkou vdolků, jednohubek a nealko 
nápojů byly všem k dispozici. Pro dobrou pohodu i tanec hrál 
a zpíval Josef Juříček. 

Naše maminky, babičky i hosté se po obdržení upomínko-
vého dárku s chutí zapojily do losování tomboly. Vyhrál každý, 
nikdo neodešel bez dárku z tomboly.

Účastníci také vybrali nejhezčí letáčky k propagaci bezpří-
spěvkového dárcovství krve, které vytvořili pro naší organizaci 
žáci ZŠ Zubří, z 7., 8. a 9. tříd pod vedením paní učitelky Heleny 
Dufkové. Všechny výtvory jsou opravdu velmi krásné a nápa-
dité. Vybrat nejlepší bylo těžké, proto všechny letáčky budeme 
rozdávat na oslavách 700 let našeho města. Autorům - zúčastně-
ným žákům, srdečně děkujeme a všichni obdrží v červnu od nás 
malou sladkou odměnu.

Závěrem chceme poděkovat panu Kristkovi za sponzorský dar, 
personálu kuchyně a obsluze restaurace Motorest za příjemnou 
a ochotnou službu, dětem i jejich učitelkám  z MŠ Sídliště za hezké 
vystoupení, panu Juříčkovi za velmi hezkou hudební produkci. 
 Na shledanou v roce 2011 na oslavě Svátku matek se s Vámi se 
všemi těší představenstvo MS ČČK Zubří 1-Dolní

Za ČČK horní - Veronika Billová

Dětský den
Další akcí v rámci oslav založení Zubří bylo uspořádání 

Dětského dne na hřišti u horní školy. Akce, kterou zorgani-
zovaly členky výboru ČČK Zubří II – Horní, se uskutečnila v 
sobotu 12. června 2010 odpoledne. Děti si zasoutěžily, byly 
přichystány různé soutěže: udice – navlékání kroužku na skle-
nice, skákání v pytli, překážková dráha s míčkem na lžičce, 
chůze na chůdách, malování na chodníku a spousta dalších 
soutěží. Všechny děti, které se soutěžního klání zúčastnily, 
obdržely medaili a malý dárek. Bylo přichystáno bohaté ob-
čerstvení. Jako hosté k nám přijeli hasiči – děti měly mož-
nost prohlédnout si jejich auto, a to i zevnitř, a měly možnost 
sledovat jejich práci. Odpoledne se opravdu vydařilo, přálo 
nám i počasí - věříme, že všichni odcházeli spokojeni.

         Výbor ČČK Zubří II - Horní
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Pozdrav nové generace
Žáci a učitelé naší základní školy se rozhodli u příle-

žitosti 30. a 75. výročí založení stávajících školních budov 
připravit slavnostní školní akademii. A bylo to velmi dob-
ré rozhodnutí. Již poslední stonožková benefice byla velmi 
zdařilá. Pásmo scének „Stařenka vypravuje“ však předčilo 
všechna očekávání a již samotný fakt, že pro nebývalý zá-
jem se musela akademie třikrát opakovat, vždy před vypro-
daným hledištěm, dokazuje, že program chytl, zaujal, poba-
vil i poučil nadšené diváky.

Úspěch zajistil vydařený scénář, který odpovídal dětskému 
chápání minulé historie Zubří. V 25 tanečních, pěveckých 
a sportovních scénkách se představilo asi 280 účinkujících 
žáků i kantorů. Z jeviště na nás diváky dýchl elán a nadšení, 
které doprovázely každé vystoupení těch „mladších“ herců. 
Starší žáci ve svých rolích k tomu přidali i kus talentu, 
odvahy a umění. Závěrečnou děkovačku ocenili nadšení divá-
ci vstoje a potlesk doprovázený často i slzičkou radosti nebral 
konce.

Hlavní zásluha za tento úspěch však patří režisérce, au-
torce námětu a scénáře, paní učitelce Mgr. Kateřině Gaz-
dové. Místo pěkné kytičky by si zasloužila celý koš květin. 
Jen za to, jak zvládla ten plný„pytel blech“, který se téměř 
nevešel na velké jeviště Klubu.

Ke zdaru akademie přispěl i učitelský sbor, a to jak při 
tvorbě scénáře, tak i při vzniku textů písní, při výrobě deko-
rací a rekvizit, z nichž mnohé vytvořili samotní žáci. Rovněž 
množství odpovídajících a vkusných kostýmů, ať nově vytvo-
řených, nebo v domácnostech objevených, přispělo ke zdaru 
akademie. To vše patřilo ke zdárnému průběhu všech čtyř 
vystoupení. Rád bych ale zdůraznil dvě skutečnosti, které se 
za tímto úspěchem skrývají.

Tou první je fakt, že akademie „praotcem Zubrem“ po-
zdravila i nadcházející 700. výročí Zubří a ukázala, jaká ge-
nerace začne naplňovat svými činy osmé století našeho měs-
ta. Poznali jsme, kolik talentu je v ní skryto. Seznámili jsme 
se s mnoha našimi šampióny (a je jich víc), kteří vynikají v 
různých oborech. Ta akademie byla výzvou, abychom tyto ta-
lenty pěstovali a vytvářeli pro jejich nadání podmínky. Paní 
učitelka Gazdová při závěrečném pondělním poděkovala za 
pomoc všem kolegům a hlavně „skvělým zuberským dětem“.

Druhou a snad závažnější skutečností je nová role školy, 
vytváření nového vztahu učitel - žák. Scénky, kdy si učitelé 
i ředitel společně se svými žáky zahráli žáky - darebáky a 
nakonec jim zazpívají společnou píseň o sobě, ukazuje na 
změnu ve vztahu žák - učitel. (Nedokázal jsem si představit, 
že by se před 10 - 20 lety mohly některé scénky této akademie 
uskutečnit). Bývalý postoj – co ještě všechno neumí – se mění 
v zájem – co všechno dokáže a umí a v čem mohu podpořit 
jeho sebevědomí. Tato změna je zdlouhavá, potřebuje vzá-
jemnou pomoc a spolupráci s rodiči. Rodiče pak musí ke ško-

Kácení máje na Starém Zubří
V sobotu 5. června 2010 jsme uspořádali v areálu Ha-

sičské zbrojnice na Starém Zubří tradiční Kácení máje. Po 
zkušenostech z minulých let se snažíme posunout termín 
konání této akce co nejvíce do června, abychom se vyhnuli 
mokrému závěru května a umožnili našim hostům vychut-
nat si bohatý program bez deštníku nad hlavou…

Letos jsme měli po několika „mokrých“ akcích v minu-
losti sluníčko, které provázelo hezké vystoupení dětí z ma-
teřské školy Duha i vystoupení folklorního souboru Malý 
Beskyd se svou cimbálovou muzikou o 25 členech, jejichž 
úžasné pásmo si zasloužilo větší počet diváků, než zde po 16 
hodině bylo. Sluníčko sledovalo taktéž vlastní kácení máje 
s humornou scénkou, kterou nám přiblížili kácení stromů a 
jeho úskalí v minulém století členové folklorního souboru 
Beskyd. Již od tří hodin všechny mezery v programu vyplňo-
val klaun Šáša, který profesionálně bavil přítomné děti růz-
nými soutěžemi, za něž děti obdržely diplomy a sladkosti a 
Šáša potlesk. Malování dětí na tváře byly další možnosti, jak 
je pobavit a věnovat jim tak dárek od našich hasičů ke Dni 
dětí. Všechny děti se v závěru „dětské“ části mohly vyfotit 
s naším klaunem a ihned si odnést společnou fotku. Od 19 
hodin všem přítomným začala k tanci i poslechu hrát hudební 
skupina Gaspary, která nás svým uměním provází i na Hasič-
ských plesech. 

Až do ranních hodin se tento první suchý a teplý víkend 
od počátku roku mohli všichni přítomní bavit, co hrdlo ráčí, a 
ani nemuseli využít náš nový párty-stan do nepohody…

Ještě jednou bych rád za všechny hasiče ze Starého Zubří 
poděkoval všem účinkujícím za vytvoření příjemné atmosfé-
ry a „těm nahoře“ za hezké počasí…

Za hasiče ze Starého Zubří
Luděk Novák
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Stařenka vypravovala
Letošní rok je rokem výročí. Nejenže si připomínáme 700 

let od první zmínky o Zubří, ale zároveň letos uplyne 30 let 
od otevření „nové školy“ a 75 let od uvedení do provozu tzv. 
„staré školy“. Ke všem těmto výročím připravili žáci drama-
tické výchovy a celé ZŠ pod vedením Mgr. Kateřiny Gaz-
dové slavnostní akademii pod názvem „Jak šel čas…aneb 
Stařenka vypravuje“. Že to byla akce velmi vydařená, svědčí 
plně obsazený sál Klubu po oba dny konání akce a řada těch, 
pro které už volné místo v hledišti nebylo.

Ve dvouhodinovém programu více než 200 účinkujících 
z řad žáků, ale i pedagogických pracovníků naší školy nám 
pamětníkům připomnělo a těm mladým přiblížilo různé eta-
py, kterými prošla naše společnost, naše město i naše škola. 
Prolínaly se tu scénky, tanec, zpěv a nechybělo ani cvičení. 
Nezapomněli ani na žáky, kteří naše město reprezentovali a 
reprezentují na evropských a světových soutěžích. Na závěr 
nás nechali žáci nahlédnout do školy 22. století. Herecké 
výkony byly podtrženy dobře zvolenou hudbou, scénou, re-
kvizitami a slušivými kostýmy. Je těžké popsat úžasnou at-
mosféru, kterou v řadách diváků účinkující navodili, zkrátka 
– bylo to vynikající, fantastické.

Všichni víme, že se za tím vším skrývá dlouhodobá, sys-
tematická, mravenčí práce a hodně trpělivosti. Proto všem, 
kteří se na akademii jakkoliv podíleli, patří obdiv a vřelý dík 
a zároveň přání mnoha dalších tvůrčích, studijních i osob-
ních úspěchů. Věřím, že se i v budoucnu můžeme těšit na 
podobná vystoupení.

Na středeční vystoupení pozvalo vedení školy také býva-
lé zaměstnance, kteří se po představení sešli na slavnostním 
rautu v malém sále Klubu spolu se současnými pedagogy 
školy, představiteli města a dalšími hosty, kde je přivítal ře-
ditel školy Mgr. Stanislav Petružela a starosta města Ing. Lu-
bomír Vaculín. Byla to setkání milá a srdečná. Chci jménem 
svým, ale i všech zúčastněných poděkovat vedení školy 
a všem, kteří se na setkání podíleli, popřát hodně profesních 
i osobních úspěchů.

Zdeňka Janošková     

le získat důvěru. Snaha seznámit rodiče s prací školy, s jejím 
programem a výsledky je v činnosti zuberské školy zřetelná. 
K získání důvěry a hlavně k uznání výchovné činnosti školy 
tato zdařilá akademie, jako pozdrav nové generace, jistě při-
spěla.                                                                  Jan Koláček 

Výběr fotografií z úspěšné akademie „Jak šel čas ... aneb 
stařenka vypravuje“.
DVD možno objednat v ZŠ Zubří.
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Setkání Mercedesů 2010 - IV. ročník
Jíž se stalo tradicí, že poslední květnový víkend je kaž-

doročně vyčleněn příznivcům mercedesů.
29. – 30. 5. 2010 se na Valašsku uskutečnilo SETKÁNÍ 

MERCEDESŮ 2010 – IV. ročník u příležitosti 700 výročí 
města Zubří.

Pořadatelem setkání byl již tradičně MERCEDES & 
OLDTIMER Club o.s., www.oldtimerclub.cz

Shromáždění účastníků setkání probíhalo na starém há-
zenkářském hřišti v centru města Zubří, kde byly tyto vozidla 
v hojném počtu 62 (i navzdory nestálému počasí  posledních 
dnů) vystaveny ke shlédnutí veřejnosti až do poledních ho-
din. K vidění zde byly starší modely, jako například MB 220 
z roku 1952, 220S coupe z roku 1957, kabriolety 190SL, W 
111 coupe i sedany, plejáda W 123, 124, 114, 115, 116, 126 
atd., až po ty nejnovější, jimž dominoval fantastický nadča-
sový Mercedes SLS AMG. 

Účastníky setkání přivítal předseda MERCEDES & 
OLDTIMER Clubu pan Zbyněk Klestil spolu se starostou 
Zubří panem ing. Lubomírem Vaculínem, který následně 
účastníky odstartoval do orientační soutěže. Vytýčená trasa 
vedla přes obce Střítež a Vidče do Rožnova pod Radhoštěm, 
dále pak přes Hutisko a Karlovice až na Bumbálku a na hotel 
Cherry v obci Horní Bečva. Zde proběhlo zakončení sobotní 
orientační soutěže, během které účastníci plnili drobné do-
vednostní úkoly a kde si všichni po náročném dni pochutnali 
na specialitách připravovaných na grilu, kofole a pivečku. 
Poté následovalo vyhlášení výsledků orientační soutěže spo-
lu s předáváním mnoha hodnotných cen a již tradičně  - vy-
losováním tomboly. Kladem setkání opět bylo, že žádný z 
účastníků neodešel s prázdnou. Poté při reprodukované hud-
bě probíhala až do ranních hodin volná zábava. 

V neděli se účastníci setkání vydali hromadně formou 
„spanilé jízdy“ přes město Rožnov pod Radhoštěm, kde pro-
jeli náměstím, na Pustevny. Zde proběhlo rozloučení, společ-
né focení a prohlídka historického centra Pusteven formou 
individuálního programu. Na závěr byly všem účastníkům 
spanilé jízdy předány klubové kšiltovky a všichni jsme se 
rozjeli do svých domovů. 

Závěrem bych rád za MERCEDES & OLDTIMER Club 
o.s. poděkoval partnerům setkání firmám GIZORG s.r.o., 
Hotel Cherry Horní Bečva, Autoservis S. A. K. P. Zubří a 
ContiTrade Services Barum za spolupráci a množství cen a 
věcných darů, panu starostovi ing. Lubomíru Vaculínovi a 
městu Zubří. V neposlední řadě pak největší dík patří účast-
níkům soutěže, návštěvníkům a všem pořadatelům za podpo-
ru a zdárný průběh akce.  

Za MERCEDES & OLDTIMER Club o.s. 
již nyní s pozvánkou na V. ročník

předseda klubu Zbyněk Klestil 

Druhý ročník Akademie třetího věku uzavřen
Ve čtvrtek 10. června uza-

vřela A3V svůj druhý ročník. 
Poslední povídání a takovou 
pomyslnou tečku za celým 
cyklem si pro nás připravil 
Ing. František Šulgan, pra-
covník CHKO z Rožnova pod 
Radhoštěm. A povídání to bylo 
vpravdě zajímavé. Nejen o krá-
sách Chráněné krajinné oblasti 
Beskyd, která je největší v ČR, 
ale také o fauně, flóře a všech 
zajímavostech a vzácnostech, 
které se zde z tohoto pohledu 
nacházejí. Povídání Ing. Šul-
gana doplnil nádherně zpracovaný audiovizuální dokument, 
který mapoval všechny lokality, živočišné a rostlinné druhy, 
o kterých tak poutavě vyprávěl. Zajímavé také byly odlitky 
stop medvědů, rysa, vlka, které si mohli posluchači prohléd-
nout. Protože naše akademie má určitý vymezený čas, a ten 
zdaleka nevyčerpal všechna témata, která posluchače zají-
mala, znovu se s Ing. Šulganem setkáme v některé přednášce 
třetího ročníku akademie, který bude zahájen ve čtvrtek 9. 
září 2010. Ti, kteří si nemohli převzít Osvědčení o ukončení 
druhého ročníku, si je mohou vyzvednout v kanceláři KZ. 
Hezké prázdniny a  v září se budeme těšit na shledanou!

ZH-OK

Upozornění!
Provoz MŠ Sídliště a MŠ DUHA o prázdninách r. 2010 

Oznamujeme rodičům, jejichž děti navštěvují škol-
ky MŠ Sídliště a MŠ DUHA, že tyto budou v době 
letních prázdnin z důvodů čerpání řádných dovole-
ných zaměstnanců a provozní údržby uzavřeny 
a to následovně.
MŠ Sídliště 6. května v době 
 od 05. 07. 2010 do 06. 08. 
a MŠ DUHA v době 
 od 12. 07. 2010 do 20. 08. 2010 
    budou uzavřeny. 
Individuální požadavky rodičů budou řešit osobně 
ředitelky školek. 

Foto: P. Czinege

Foto: P. Czinege
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Inzerce ZN

Bezpečným znakem dobré knihy je, že se nám líbí o to 
víc, o co jsme starší.             Lichtenberg Georg Christoph

Dne 19. května 2010 se ve Zlíně konalo vyhlášení vítě-
zů krajského kola literární soutěže pro děti Jakou barvu 
má svět? Do tohoto kola postoupili sourozenci Lukášek 
a Vojta Billovi, a tak jsme společně vyrazili zhlédnout 
zajímavý program a přebrat ocenění. Lukáš i Vojta ob-
sadili krásná třetí místa.       

V programu, který byl opravdu zajímavý, vystoupila 
herečka Kateřina Králová, spisovatel Antonín Bajaja, děti 
ze ZUŠ Zlín, Štefánikova ul., a Zlínské jazzové smyčce ze 
ZUŠ Morava, tudíž jsme se mohli mimo jiné zaposlouchat 
do příjemných tónů houslí.

Záštitu nad 10. ročníkem literární soutěže převzal ná-
městek hejtmana Zlínského kraje pro kulturu, památkovou 
péči, cestovní ruch a církve Ing. Jindřich Ondruš, který oce-
nění dětem osobně předal.

Na konci června jsme v knihovně přivítali všechny děti 
z prvních tříd zuberské základní školy, aby mohly být slav-
nostně pasovány na čtenáře knihovny. S dětmi jsme strávi-
li příjemné dopoledne. Nejprve jsme prověřili knihovnické 
znalosti dětí, a protože všichni uspěli, nic nebránilo slav-
nostnímu předání pamětních listů a samotnému pasování. 
Po složení slibu každý prvňáček poklekl před rytíře a byl 
pasován na čtenáře krásného slova, čímž se zavázal, že 
bude knížky chránit a ctít.  Nakonec prvňáčci dostali svůj 
první čtenářský průkaz do knihovny, malou knižní odmě-
nu a sladký pamlsek. Doufám, že se dětem v knihovně za-
líbilo a snad se tedy budeme spolu potkávat i nadále.

UPOZORNĚNÍ!!!
V měsíci červenci proběhne pravidelná revize kni-

hovního fondu. Knihovna bude tedy od 19. července do 
31. července UZAVŘENA!!!

Na pobočce Staré Zubří bude knihovna v červenci 
OTEVŘENA a to vždy v pondělí od 15.00 hodin do 17.00 
hodin.

Ve dnech 2. 8., 9. 8. a 16. 8. bude pobočka knihovny na 
Starém Zubří  U Z A V Ř E N A ! ! !

Dále bych tímto ráda upozornila na změnu výpůjční 
doby o prázdninách!!!

Prázdninová otevírací doba:
Pondělí     8.00 hod. – 12.00 hod.
Úterý, středa a pátek   13.00 hod. – 17.00 hod.
Čtvrtek    zavřeno 

Přijďte si vybrat do knihovny z knižních novinek čtení 
na prázdniny.

Určitě stojí za přečtení…
Mawer, Simon - Skleněný pokoj 
Román inspirovaný skutečným osudem vily Tugendhat, 

který zaujme od první věty. Na pozadí příběhu jejích majitelů 
zrcadlí tragédii celého českého národa. Vysoko na kopci nad 
Brnem ční zázračný dům.

 Larsson, Stieg - Muži, kteří nenávidí ženy
Novinář Mikael Blomkvist má za úkol vyšetřit starý kri-

minální případ: Harriet Vangerová, vnučka průmyslníka 
Vangera, zmizela beze stopy téměř před čtyřiceti lety. Blom-
kvist se seznámí s Lisbeth Salanderovou, mladou svéhlavou 
ženou, nepřekonatelnou hackerkou, která se stane pro jeho 
pátrání nepostradatelnou. Blomkvist a Salanderová tvoří ne-
obvyklý pár, ale dokonalý tým. Společně začnou brzy rozkrý-
vat temnou a krvavou rodinnou historii.

Lenka Cabáková, knihovnice

Zprávy z knihovny

Ještě stále Vás trápí problém s cizími jazyky 

a nechcete dojíždět do kurzů?

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky při ISŠ – COP 

Valašské Meziříčí, Palackého 49

nabízí od září 2010 opět přímo v Zubří kurzy cizích jazyků!

V prostorách ZŠ připravujeme pod vedením rodilého mluvčího 

z Velké Británie kurz originální anglické konverzace 

pro dospělé ve dvou úrovních.

V prostorách malého sálu Klubu Zubří Vám nabídneme 

klasické odpolední kurzy angličtiny, němčiny a španělštiny.  

Více informací a možnost elektronického přihlášení 

na www.isscopvm.cz

Kontakty: 

jazykova.skola@isscopvm.cz,  mobil 776 05 96 07,  tel. 571 685 216

(placená inzerce)
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Červený kříž na Starém Zubří 
od počátku po současnost

Naše organizace slaví letos 50 let své činnosti. Byla zalo-
žena 1. ledna roku 1960 z iniciativy paní doktorky Dmitrije-
vové a sestry Moravcové, ale také starozuberských žen, které 
se na několikaleté úspěšné činnosti podílely. 

První předsedkyní byla paní Josefa Dobšová a po ní Ma-
rie Španihelová, dobrovolná zdravotní sestra. Pamětníci už 
nežijí, proto o tehdejší činnosti nemáme žádné zprávy. Něja-
ký čas činnost ustala. Byla však znovu obnovena. 

Na jaře roku 1974 vznikla mezi starozuberskými ženami 
velká iniciativa na obnovení činnosti. Hlavními iniciátorka-
mi byly Františka Holišová a Marie Drápalová. Chodily agi-
tovat, až nás byla velká skupina, která se pod vedením nové 
předsedkyně Jarmily Svakové dala do práce. Byl ustanoven 
výbor, na okresní výbor ČČK bylo požádáno (lépe - byla za-
slána žádost) o obnovení registrace. S velkým elánem jsme 
se pustili do práce – převažovaly ženy, nechyběli ani muži. 

Mnozí dnes už nejsou mezi námi, ale co jméno, to pěkná 
vzpomínka. Zůstalo po nich hodně záslužné práce. Mnozí 
pracovali ve výboru v různých funkcích: Marie Španihelo-
vá – dlouholetá hospodářka organizace, Františka Holišová 
– velmi aktivní, obětavá členka, Anna Vyškovská – poklad-
ník. Zapomenout nelze ani na tetu Jožku Holišovou, která 
svým humorem vnášela do kolektivu vždy dobrou náladu a 
zpestřovala všechny akce. 

Činnost organizace byla velmi pestrá a často dobře hod-
nocena okresním výborem ČČK ve Vsetíně. 

Co všechno jsme dělali? Především zdravotnickou osvě-
tu, zdravotnické přednášky a školení v poskytování první po-
moci. Posílali jsme na školení dobrovolné zdravotní sestry, 
máme dárkyně krve. Velmi často jsme se zúčastňovali brigád 
při různých akcích v obci. Vysazovali jsme stromky v lese, 
prováděli jarní úklid veřejných prostranství, natírali zábradlí 
u potoků a mostů, sbírali jsme staré železo, papír a textil. 
Také jsme konávali zdravotní službu při lyžařských závo-
dech nebo sportovních akcích, navštěvovali jsme starší členy 
v nemoci a malou pozorností při životních výročích dělali 
radost. 

Dbali jsme také na kulturní vyžití členů, aby naše čin-
nost nebyla jen práce. Pořádali jsme zájezdy za kulturními 
památkami na Moravě i na Slovensku, posezení u táboráku, 
taneční zábavy, oslavy Svátku matek, dětské karnevaly i tra-
diční pochovávání basy. 

To vše se dařilo jen díky dobré organizaci a elánu před-
sedkyň a výboru organizace. Za ta léta činnosti byla nejdéle 
předsedkyní Ludmila Mužíková (17 let) a Jarmila Svaková 
(12 let). Předsedkyní byla i Anna Oplatková. Ve zdravotnic-
ké osvětě, zdravotnických přednáškách a školení první po-
moci nám byli velkými pomocníky MUDr. Zdeněk Velička, 
MUDr. Jaromír Haas, sestry Moravcová a Marie Herlíková. 

A co říci k současné činnosti? I ta je bohatá a pestrá. Naše 
organizace má 78 členů. Předsedkyní je už 5 let Bohuslava 
Haasová, velmi iniciativní je asi 20členný výbor, kde aktivně 
pracuje nejméně třetina mladých členek. 

Co všechno děláme? Mnohé činnosti jsou dlouholeté, ně-
které jsou nové. I nadále se zaměřujeme na zdravotnickou 
osvětu, přednášky a školení první pomoci nebo nové metody 
a způsoby udržení a zlepšení zdraví člověka. 

I nadále pořádáme různé kulturní akce – tradiční konči-
nové zábavy s pochováváním basy, zájezdy do termálních 
vod do Podhájské na Slovensku, zájezdy za kulturními pa-
mátkami, nákupní zájezdy do Polska. Pro členky i ostatní 

důchodkyně pořádáme Den matek s kulturním programem 
dětí z Mš Duha na Starém Zubří a souboru Malý Beskyd, 
mikulášský večírek, členské schůze. 

Na své členy pamatujeme při životních výročích kytič-
kou a malou pozorností. 

Z iniciativy našich mladých členek vzniká tradiční akce 
pro děti – rozloučení s prázdninami – odpoledne plné her a 
soutěží na hřišti TJ Lesany. Začínáme s turistickými vycház-
kami, pečením perníčků, chodíme do zdravotního cvičení. 
Po 2 roky se zúčastňujeme relaxačního pobytu pořádaného 
okresním výborem ČČK ve Velkých Karlovicích. Na pravi-
delných schůzích výboru, konaných 1x měsíčně, připravuje-
me další akce pro zpestření naší činnosti. 

Rádi mezi sebou uvítáme nové mladé lidi se zájmem o 
naši práci, těšíme se, že půjdou ve stopách nás starších, kteří 
pracujeme stále s chutí a rádi už pár desítek let. 

Výbor ČČK Staré Zubří

Z činnosti zuberských spolků 
a organizací

Trávy a travináři v Zubří
     Tradičně bývá s „travičkami“ (tak mile říkají Valaši travám 
pěstovaným na semeno) spojován Rožnov pod Radhoštěm. 
Ale starší i mladá zuberská generace potvrdí, že s políčky pl-
nými různě vypadajících trav či bylin, s malou polní mecha-
nizací i s lidmi kolem ní se setkává v Zubří již po desetiletí. 
Kdo projíždí Hamerskou ulicí, nemůže přehlédnout poměr-
ně velkou budovu s přilehlou „botanickou zahrádkou“ plnou 
trav i  množství různých parcelek kolem – sídlo Výzkumné 
stanice travinářské, součásti OSEVY PRO, společnosti s ru-
čením omezeným. Ano, tato ojedinělá instituce má své sídlo 
zde, oficiálně od roku 1982, fakticky je ale spolupráce mezi 
travináři a Zubřím mnohem starší. Jaká je tedy skutečnost? 
     Zemská výzkumná pícninářská a travinářská stanice (tak 
zněl původní oficiální název) byla založena v roce 1920 v 
Rožnově, jejím sídlem se stala typická budova se sedlovou 
střechou v Zemědělské ulici nedaleko vlakového nádra-
ží. Především zásluhou Dr. Ing. Ladislava Brady a Dr. Ing. 
Josefa Demely se pracoviště z původně zamýšleného pora-
denského centra stávalo pracovištěm šlechtitelským, kde se 
začaly tvořit prvé československé odrůdy trav. Ale nejen to 
– výchozí šlechtitelský materiál se začal množit, nejprve na 
malých parcelkách v blízkosti stanice, později u rolníků ve 
Stříteži, Hodslavicích, Pržně a jinde. Pro tuto činnost však 
byla potřebná půda, která by byla dostupná jak pro šlech-
titele, tak pro pracovníky, kteří o jednotlivé kmeny, jejich 
potomstvo i následně vzniklé populace pečovali. Proto ve 
třicátých letech minulého století zakoupil jeden z „rožnov-
ského tvůrčího tandemu“, Dr. Demela,  několikahektarový 
pozemek v Zubří, označovaný jako „Krůpovo“. Dnes je 
začleněn do velkého honu obhospodařovaného místním ze-
mědělským podnikem. Ale ze zuberského hřbitova je krásně 
vidět na několik lip s Božími mukami a snad ještě funkčním 
pramenem, které stály na úpatí přístupové cesty k tomuto 
pozemku. Na vrcholu kopce, kde šlechtitelské školky a sor-
timent mnoha odrůd končily, stála dřevěná stodola, v době 
sklizně plná snopků (rožnovských panenek), které se pak 
zde mlátily. Proběhlo tady mnoho pracovních debat o tom, 
který materiál je lepší, který bude třeba vyřadit, co dále… 
Ale také mnoho pěkných chvil se spolupracovníky po práci, 
počínaje tradičním smažením svatodušních vajec až po polní 
dožínky. Celý pozemek byl vyměněn v osmdesátých letech 
s místním JZD za jiné plochy, které Výzkumná stanice vyu-
žívá dodnes. 
     Předválečnou činnost rožnovské stanice lze označit za 
více než úspěšnou – vznikly zde prvé domácí odrůdy trav, 
trávy na semeno se její zásluhou staly zajímavou komodi-
tou a předmětem exportu. Skutečnost, že v současné době se 
Česká republika řadí k největším evropským pěstitelům píc-
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ních i trávníkových druhů trav, je i její zásluhou. Spolupráce 
se Zubřím však pokračovala dále.
     V souvislosti s poválečným rozvojem průmyslu i bytové 
výstavby se stával areál  stanice v Rožnově (kde byly postup-
ně budovány laboratoře, skleník, sklady, narostla administra-
tiva, navíc v budově sídlila i nově vzniklá instituce - Ústav 
pro vědeckou soustavu hospodaření) jakýmsi ostrovem v 
nově vznikajícím sídlišti. V bezprostředním sousedství se 
stále rozrůstal areál Tesly. Pozemků vhodných pro polní po-
kusnictví stále v Rožnově ubývalo a jeho těžiště se stále více 
přesunovalo do Zubří. Denní dojíždění pracovníků z Rožno-
va na pozemky do Zubří (jak jinak než na kole…) se stávalo 
čím dále obtížnějším a stále více se diskutovalo o možnosti 
přesunu do bezprostřední blízkosti pokusných ploch (mimo 
Krůpova se pracovalo již na pozemcích Nad Alejí, U Ryb-
níka a na Kučoviskách). Postavit nový objekt nebylo nikdy 
snadné, takže zůstávalo stále jen u snah a diskuse. Výzkum-
ná stanice travinářská se v sedmdesátých letech stále více 
ve své odborné náplni orientovala na agrotechniku pěstování 
trav ve velkoprodukčních podmínkách. Začátky nebyly jed-
noduché – vždyť ani sami zakladatelé stanice moc nevěřili 
tomu, že trávy lze pěstovat na velkých plochách za využití 
mechanizace bez dosud tolik potřebné ruční práce. Význam-
ným krokem v historii travinářského pracoviště byl i přechod 
od Československé akademie zemědělské pod OSEVU, teh-
dejší monopolní  český podnik zajišťující výzkum, šlechtění, 
množení i prodej osiv polních plodin. 
     Neodmyslitelnou součástí práce travinářů v Zubří byl do 
r. 1982 „zuberský dvůr“, impozantntní stavba stojící blízko 
centra obce. Tento areál byl zakoupen rožnovskou stanicí 
již v roce 1928! Jeho využití bylo skutečně mnohostranné. 
V době mého příchodu do Výzkumné stanice v r. 1970 tam 
bydlelo ještě několik rodin (paní Krůpová, paní Pšenicová, 
paní Mikulenková, „strýc“ Bordovský, Kubišovi a Šimurdo-
vi), v části statku provozovalo zuberské JZD kovovýrobu. 
Značná část objektů byla však využívána pro účely polního 
pokusnictví – garáže pro naši mechanizaci, sklady vzorků i 
větších partií osiv, laboratoře. Byl to skutečně kdysi maje-
státní objekt se stoletou lípou a funkční studnou uprostřed. 
Nutno však říci, že jako celek neměl už v osmdesátých letech 
minulého století k havarijnímu stavu daleko a jeho rekon-
strukce, pokud by vůbec k ní došlo, by si vyžádala určitě 
mnohamilionovou investici. 
     Snahy o definitivní přenesení výzkumné a šlechtitelské 
činnosti do Zubří došly svého naplnění v roce 1979, kdy byl 
položen základní kámen nové budovy na dnešní Hamerské 
ulici. Velkou zásluhu na tom, že budova byla zdárně dokon-
čena a uvedena do provozu v roce 1982, má mimo řady ji-
ných především tehdejší zástupce vedoucího Výzkumné sta-
nice travinářské a Zubřan Ing. Jan Martinek. Jejího otevření 
se dne 29. září 1982 zúčastnil i jeden ze zakladatelů tradice 
travního semenářství  Dr. Ing. L. Brada, tehdy již 86 letý. 
Budova stanice byla postavena na pozemcích, které využí-
valo JZD, vlastníky jednotlivých parcel byly však fyzické 
osoby (ty získaly jednotlivé „nudle“ nepříliš kvalitní půdy 
po zrušení Lukařsko -pastvinářské jednoty po r. 1948). Tato 
skutečnost nám přinesla po roce 1989 nemalé problémy, kte-
ré se však podařilo postupně zdárně překonat.
     Euforie tehdy již „plně“ zuberských travinářů (původní 
budova v Rožnově zůstávala však nadále ve vlastnictví stani-
ce) z komplexně vybavené budovy umístěné v bezprostřední 
blízkosti pokusných pozemků však netrvala příliš dlouho. 
Po změně společensko-politických problémů v devadesá-
tých letech došlo k rozpadu OSEVY a jejich specializova-
ných ústavů. Zuberská stanice tvořila do té doby společně 
s pícnináři v Troubsku u Brna a sedmi šlechtitelskými sta-
nicemi rozmístěnými v Čechách (Domoradice, Libochovi-
ce, Větrov) a na Moravě (Hladké Životice, Slavice, Zubří a 

Želešice) Výzkumný a šlechtitelský ústav pícninářský, který 
zajišťoval komplexní služby pro pěstitele pícnin – od osiva 
vlastních odrůd až k poradenství. Tento funkční a výkonný 
útvar se v průběhu necelých dvou let rozpadl, došlo k priva-
tizaci jeho jednotlivých částí a vzniku nových celků, jinak 
strukturovaných, většinou s jiným vedením, ale s cíli, které 
se od předešlých příliš nelišily. Výzkumná stanice travinář-
ská v Zubří se stala součástí společnosti OSEVA PRO s.r.o., 



jišťujeme i přípravu a dodávku speciálních směsí šitých na 
míru, v poslední době především trávníkových, není potřeba 
ani dodávat. Tuto širokou problematiku zvládá v současnos-
ti pouhých 22 pracovníků, z nichž mnozí jsou členy mnoha 
domácích i zahraničních výborů a komisí a referují tam o vý-
sledcích své práce. Někteří mají i povinnosti pedagogické.

     Až půjdete někdy kolem našich polních pokusů, či jenom 
posedíte na lavičce pod kaštany u zuberského rybníka, všim-
něte si rozmanitosti a krásy našich traviček. Jsou půvabné 
vždycky, ale hlavně teď na jaře, kdy kvetou. Snažíme se, 
abychom co nejvíce využili jejich vlastnosti a aby co nejlépe 
sloužily pro potěchu „duše i těla“. I když o sobě moc v Zubří 
vědět nedáváme (což je naše chyba), líbí se nám tady, jsme 
zde spokojeni a jsme tady doma.

doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc.
ředitel Výzkumné stanice travinářské Rožnov-Zubří

která je nositelem původní tradiční známky Osevy a pokra-
čovatelem jejích nejlepších tradic. Tyto vnější změny byly 
však nutně doprovázeny i změnami vnitřními: racionalizace 
práce, privatizace účelového objektu v Brankách na Moravě, 
který ke stanici patřil již od roku 1924, a jiné okolnosti si vy-
nutily snížení stavu zaměstnanců, zrušení většiny laboratoří 
(které byly nahrazeny levnějšími službami) a pronájem části 
budovy několika místním podnikatelům.
     Ke změně náplně práce zuberských výzkumníků v pod-
statě nedošlo, spíše lze pozorovat diverzifikaci činností a 
její rozšíření i do oblasti nezemědělské. Co je vlastně náplní 
naší práce? Jsme předně kurátorem sbírky trav v rámci Čes-
ké republiky, která se neustále rozšiřuje. V souladu s me-
zinárodními smlouvami o záchraně kulturního a přírodního 
dědictví, kam patří i travní druhy jako potencionální zdroje 
nejrůznějších vlastností, provádí naši specialisté sběry doma 
i v zahraničí, které jsou pak zde v izolaci přemnoženy, po-
psány a odeslány ke skladování v Genové bance v Praze-
Ruzyni. Tento velký projekt je jedním z dvanácti, na kterých 
naše pracoviště pracuje. Ty jsou zaměřeny na výzkum no-
vých technologií pěstování trav konvenčním i organickým 
(tedy bez chemie) způsobem, využití trav v bioenergetice 
(pro přímé spalování i pro bioplynové stanice), trávy jako 
zdroj biodiverzity rostlinné i živočišné nebo jako prostředek 
sloužící k regeneraci krajiny poškozené lidskou činností, na 
ochranu travosemenných kultur před chorobami a škůdci i 
na využití trav v trávníkářství. Tato velká různorodost je pří-
mým odrazem stavu tohoto oboru: role trav se v posledních 
dvaceti letech výrazně změnila… Zadavateli těchto projektů 
jsou ministerstvo zemědělství, ministerstvo školství, nákla-
dy jednoho projektu jsou hrazeny z prostředků EU a další 
hradí Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen.  
     Další tvůrčí činností Výzkumné stanice travinářské je šlech-
tění nových odrůd trav a pohanky obecné. Soustředili jsme se 
na méně známé druhy využitelné v bioenergetice a ekologii, 
po kterých je stále větší poptávka. Jsme vlastníky 18 odrůd 
trav, jetelovin a pohanky a zajišťujeme u těchto odrůd produk-
ci tzv. vyšších stupňů v rámci udržovacího šlechtění. I když 
myšlenky a ideje, které se týkají ekologického, tj. prakticky 
„bezchemického“ zemědělství jsou stále aktuálnější, bez che-
mie se dosud plně neobejdeme. Zuberské pracoviště je sou-
částí sítě stanic, které testují účinnost různých pesticidů vůči 
chorobám, škůdcům a plevelům v různých polních plodinách 
(trávy, obiloviny, řepka, slunečnice aj.). Podílíme se v rámci 
mezinárodního pokusu na výzkumu travních rzí, zajišťujeme 
polní pokusy pro dvě velké zahraniční šlechtitelské firmy, kte-
ré zde testují své novošlechtění trav a jetelovin.
     Své zkušenosti s travami si nenecháváme pro sebe; k na-
šim dalším aktivitám patří pořádání pravidelného odborného 
semináře nebo polního dne, vydávání každoročního infor-
mačního zpravodaje stanice, publikační činnost v odborném 
tisku a zajištění terénního poradenství ve vybraných země-
dělských podnicích, které pěstují trávy na semeno. To, že za-
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Inzerce ZN

(placená inzerce)
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Ze sportu

PLÁN TURISTICKÝCH AKCÍ  
červenec, srpen 2010

sobota 3. července   
Turistická dovolená JESENÍKY, Ramzovské sedlo
Týdenní pobyt od 3. 7. - 10. 7. 2010 v hotelu NEUBAUER 
Ramzová. Odjezd všech účastníků v sobotu 3. 7. v 8.00 hod. 
od KLUBU v Zubří
sobota 14. srpna      
Zubří  -  Liptál  -  rozhledna Vartovna  -  Valašská Polanka
12 km   vlak: Zubří odj.6.41  -  Val. Meziříčí
středa 18. srpna      
Zubří, Háje  -  Videčský vrch  -  Střítež n/B, rybníček
10 km        sraz u TESCA v 8.00 hod.
sobota  28. srpna    
AUTOTURISTIKA: Janáčkův okruh, HUKVALDY
odjezd z parkoviště u TESCA v 7.00 hod.

Rodačky ze Zubří ověšeny zlatem
V září loňského roku přestoupily dvě malé zuberské 

gymnastky Zuzana Pernicová a Kateřina Vrátilová do 
nejlepšího oddílu v 
ČR TJ Sokola Vel-
ký Týnec, který se 
již několik let velmi 
úspěšně věnuje es-
tetické skupinové 
gymnastice a repre-
zentuje ČR na světo-
vých šampionátech a 
mistrovstvích světa. 

Tyto dvě závod-
nice se staly součástí 
nejmladšího týnecké-
ho družstva kategorie 
8 let a mladší, se kte-
rým se na jaře letoš-
ního roku zúčastnily 
pěti závodů v estetic-
ké skupinové gym-
nastice, které pořáda-
ly jednotlivé oddíly z 
celé ČR, a to SK MG 
MANTILA Brno dne 
21. 3. 2010, TJ Gu-
márny Zubří dne 3. 4. 
2010, SK MG Břeclav 
dne 11. 4. 2010, GK TJ 
Sokol Opava dne 2. 5. 
2010 a TJ Sokol Plzeň 
IV dne 29. 5. 2010. 
Letošní rok byl pro 

tyto závodnice vůbec první soutěžní sezónou v jejich gym-
nastické kariéře, a přesto na všech pořádaných závodech 
vyhrály a získaly pět zlatých medailí. Tím se staly vítězkami 
ESG Cupu 2010 a získaly vytoužený vítězný pohár.

Vyvrcholením tak úspěšné závodní sezóny bylo Mistrov-
ství ČR v estetické skupinové gymnastice, které se konalo 
29. 5. 2010 v Plzni. Toto nejmladší desetičlenné družstvo se 
pod vedením trenérky Hany Vrbové na tak důležitý závod 
velmi důsledně připravilo a díky dobře provedené skladbě, 
pěkné choreografii a líbivé hudbě s přehledem vyhrálo a 
získalo titul MISTRYNĚ ČESKÉ REPUBLIKY v estetické 
skupinové gymnastice v kategorii 8 let a mladší.

Přestože je dojíždění do Velkého Týnce pro tyto dvě malé 
„Zubřanky“ časově velmi náročné, dělají tento krásný ryze 
ženský sport s láskou a touhou stát se velkými gymnastkami, že 
větší vzdálenost a ztráta času není pro ně žádným hendikepem. 

Zuzance a Katce přejeme hodně úspěchů a další medai-
le do sbírky.

Markéta Pernicová

zleva Zuzana Pernicová, 
Kateřina Vrátilová

 Koupím jízdní kolo zn. Ukrajina nebo dámské kolo 
Liberta v původním stavu do 500 Kč. Kontakt: Robert Ma-
lík, Zubří, Převrátí 1005, tel.: 733 220 878.

Inzerce ZN

Důležité upozornění!
MěÚ Zubří oznamuje 
občanům, že v době 

od 12. 7. 2010 do 16. 7. 2010 
a od 16. 8. do 27. 8. 2010 

bude provoz matriky omezen.

Zubří má svou výroční turistickou známku!
V letošním roce slaví naše město 700. výročí od první písem-
né zmínky o Zubří. 
U příležitosti tohoto jubilea byla vydána Výroční turistická 
známka (VTZ) se stejným oboustranným motivem - znakem 
města Zubří a rozmezím let 1310-2010.
VTZ je unikátní sběratelský suvenýr vyrobený ze dřeva, 
který je umisťován na akce, které obstojí jako samostat-
ný turistický cíl. Více se o turistických známkách, jako 
takových, můžete dozvědět na internetových stránkách: 
www.turisticke-znamky.cz.
V tomto roce se tedy mezi akce, ke kterým byla vydána 
VTZ, zařadila také oslava 700 let od první písemné zmínky 
o Zubří.
Prodej zuberské VTZ bude zajištěn na oslavách v sobotu 
26. června 2010. Známku lze zakoupit rovněž na stabilním 
turistickém známkovém místě v budově muzea na Petrohradě 
v květinářství paní Jaroňové. Kromě těchto dvou míst je mož-
no VTZ pořídit také v trafice u gumáren u pana Mikulenky. 
Někteří občané si možná povšimli, že paní Mizerová nabízela 
VTZ k prodeji již na metlářském jarmarku v sobotu 22. květ-
na a také o den později při oslavě 10. výročí posvěcení kaple 
sv. Ducha ve Starém Zubří.
Věříme, že vydání VTZ pomůže ještě více zviditelnit jubileum 
našeho města a s ním spojenou nadcházející oslavu, ale také, 
že přispěje k propagaci města Zubří jako turisticky zajíma-
vého místa.

Oddíl turistiky
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Mladší žáci        
FC  ZUBŘÍ - TJ KELČ       0 : 11   (pol.: 0:5)

Dorost               
FC  ZUBŘÍ  -  Sokol  VAL. BYSTŘICE   8 : 0    (pol.:3:0)
Branky: 4 x Jiří Raždík, 2 x Václav Krupa, Patrik Rada, 
Filip Krupa

Mladší žáci       
Sokol PROSTŘ. BEČVA  -  FC  ZUBŘÍ   7 : 1    (pol.:4:1)
Branka: Marek Kantor

Starší žáci         
Sokol  HOVĚZÍ  -  FC  ZUBŘÍ  5 : 1    (pol.:1:1)
Branka: Norbert Ševčík

Dorost              
Sokol  CHORYNĚ  -  FC  ZUBŘÍ        1 : 2    (pol.:1:1)
Branky: Michal Tobola, Václav Krupa

Muži                 
TJ  JUŘINKA  -  FC  ZUBŘÍ            1  : 0   (pol.: 0:0)

Mladší žáci       
FC  ZUBŘÍ  -  TJ  VAL.MEZIŘÍČÍ „C“    10 : 2    (pol.:6:0)
Branky: 5 x Tomáš Štverák, 3 x Jakub Smílek, Marek Kantor, 
Jiří Polášek

Starší žáci         
FC  ZUBŘÍ  -  Sokol  HUTISKO            0 : 2    (pol.:0:1) 

Dorost              
FC  ZUBŘÍ  -  Sokol  HUTISKO         4 : 1    (pol.:2:1)
Branky: 2 x Jiří Raždík, Petr Majer, Václav Krupa

Inzerce ZN

TOP 09 
v Zubøí

      Děkuje všem občanům, 
kteří nám dali svůj hlas ve volbách 

a těšíme se na Vaši podporu 
v komunálních volbách 

v říjnu 2010.

Tomáš Doøièák - pøedseda
Tel: 776 026 466 
e-mail: drin@iol.cz

(placená inzerce)

PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme všem voličům 
Občanské demokratické 
strany za podporu v par-
lamentních volbách. Okres 
Vsetín a Brno-město byly na politické mapě 
Moravy jedinými „modrými“ okresy s vítěz-
stvím ODS. Svůj podíl na tom mají i voliči 
ze Zubří, kde ODS získala 547 hlasů, což je 
po Vsetíně, Valašském Meziříčí a Rožnově 
p.R. čtvrtý nejvyšší počet v okrese Vsetín. 

Místní rada 
Občanské demokratické strany 

v Zubří 

(placená inzerce)

Muži                 
FC  ZUBŘÍ  -  SK  VLACHOVICE         1 : 1    (pol.:0:1)
Branka: Matěj Šustáček

Mladší žáci       
FC  ZUBŘÍ  -  Sokol  CHORYNÉ      1 : 0    (pol.:0:0)
Branka: vlastní

Dorost              
Sokol  HORNÍ  BEČVA  -  FC  ZUBŘÍ   2 : 1    (pol.:1:1)
Branka: Patrik Rada

Muži                 
FC  ZUBŘÍ  -  FK  LUŽKOVICE         8 : 2    (pol.:4:1)
Branky : 4 x Robert Jurajda, 2x Karel Drda, Petr Hejný, Ra-
dek Chumchal

Mladší žáci       
FC  DOLNÍ  BEČVA -  FC  ZUBŘÍ       11 : 1    (pol.:6:0)
Branka:  Marek Kantor

Starší žáci         
Sokol  ÚSTÍ u Vs.  -  FC  ZUBŘÍ      5 : 1    (pol.:3:1)
Branka: Norbert Ševčík

Dorost              
SK  LIDEČKO  -  FC  ZUBŘÍ         5 : 3    (pol.:3:3)
I. finálové utkání o přeborníka okresu Vsetín
Branky: Petr Majer, Michal Tobola, Jiří Raždík

Muži                 
SK  PODKOPNÁ  LHOTA  -  FC  ZUBŘÍ   1 : 1    (pol.:0:1)
Branka: Jaroslav Mičkal

M. Bartoň

Zuberský fotbal ve výsledcích
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KINO KLUB ZUBŘÍ OZNAMUJE VŠEM DIVÁKŮM, 
ŽE V ČERVENCI A SRPNU NEPROMÍTÁ!
Už nyní se můžete těšit na začátek podzimní filmové sezóny, 
která Vám nabízí: 
1. září  TOY STORY 3: Příběh hraček 

Ve filmu TOY STORY 3: PŘÍ-
BĚH HRAČEK se tvůrci milova-
né série příběhů o hračkách „Toy 
Story“ vrací do kouzelného světa 
nám dobře známých hraček. Chla-
pec Andy už vyrostl a chystá se na 

vysokou školu. Buzze, Woodyho a zbytek hraček tak čeká 
nejistá budoucnost. TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK je 
zbrusu nová dobrodružná komedie, ve které se naši staří zná-
mí hrdinové dostanou do školky plné rozjívených dětí a ba-
tolat. Obzvláště nezkrotná batolata se už nemohou dočkat, až 
dostanou tyhle „nové“ hračky do svých malých, upatlaných 
ručiček. Přestože naše hrdiny čeká nejedna horká chvilka, 
dobře ví, že nesmí jeden druhého zradit a že se musí pohro-
madě. A k tomu všemu čeká panenku Barbie první osudové 
setkání s Kenem. Film má výborný český dabing. 

15. září  KAJÍNEK
Kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího 
Kajínka, který je považován za prvního nájemné-
ho vraha v České republice. Díky svému útěku z 

vězeňské pevnosti Mírov se z něj stala legenda a také nej-
hledanější člověk v Evropě. Pět týdnů, kdy unikal policii, 
je dodnes zahaleno tajemstvím. Filmový Kajínek je silným 
příběhem nejznámějšího vězně u nás, příběhem dvojnásobné 
vraždy, příběhem obhájkyně hledající nové důkazy, příbě-
hem podsvětí a jeho prorůstání do státní správy i příběhem 
manipulace. Je Jiří Kajínek obětí konspirace, nebo chladno-
krevný zabiják? Snaží se dokázat svou nevinu, nebo zastrašit 
a ovlivnit svědky? 

Kino Klub Zubří, Hamerská 10

Pozvánky

USA ambasáda vsadila na sklo!!!
Americká ambasáda v Praze vystavuje v rámci Pražské-

ho festivalu 2010 skleněné instalace Josefa Divína. Sklo je 
zde prezentované v barokních zahradách v samém centru 
historické Prahy. Vernisáž proběhla 25. května 2010 za účas-
ti ambasadorů všech zastoupených zemích v ČR. Výstavu 
zahájila ředitelka festivalu Jitka Pokorná a Jiří Šetlík. Zášti-

tu nad akcí převzal 
primátor města 
Prahy Pavel Bém a 
ministerstvo kultu-
ry ČR. Návštěvníci 
mohou vystavené 
práce shlédnout do 
26. června v prosto-
rách americké am-
basády: Na Tržišti 
13, Praha 1. 

Josef Divín má 
v Praze další vý-
stavu. V Umělec-
koprůmys lovém 
muzeu prezentuje 
nový design skla 

pro společnost Becherovka. Výstava je spojena se soutěží o 
novou skleničku Becherovky. Účastní se jí čtyři designéři, 
ze kterých bude vybrán jeden vítězný design. Hlasovat mů-
žete na www.becherovka.cz. V součastné době Divín vede 
ateliér skla na SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí a vyučuje 
technologii skla na VŠUP Praha. Má za sebou více než še-
desát společných výstav a deset samostatných. Minulý rok 

probíhala v muzeu Petrohrad jeho autorská výstava.  tady 
bych si dovolila napsat PF´10 - přehlídky současné světové 
sklářské tvorby. PF 10 je oficiální logo tohoto festivalu a ná-
zev je celý velkými písmeny - PRAŽSKÝ FESTIVAL

Kateřina Hofmannová

Nejvíc letních zážitků 
prožijete s valutami 

od nás
směnárna 

„MÝTO“.
V prodejně TESCO v Zubří.

Otevřeno: 
pondělí – neděle od 9.00 do 19.00 hodin

Směnné kurzy bez poplatku. 

(placená inzerce)
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