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ZE SLAVNOSTNÍHO PROJEVU PANA STAROSTY U P�ÍLE�ITOSTI 700 LET ZALO�ENÍ ZUB�Í
Vá�ení spoluob�ané, milí hosté, 

paní starostky, pane primátore, 
páni starostové.

Ka�dé oslavované výro�í, a�
osob, událostí, �i vesnic nebo 
m�st, s sebou nese ohlédnutí za 
uplynulým �asem a také pohled 
na dal�í konání oslavovaného. My 
dnes slavíme 700 let první písem-
né zmínky o Zub�í. Je to ohlédnutí 
za pro�itým �asem 35 generací, 
které od roku 1310 osídlily údolí 
dvou potok� táhnoucí se od toku 

Be�vy do kopc� Ve�ovických vrch�. To údolí, jmenované obcí Zub-
�í, se za celou dobu 7 století nezm�nilo. Jeho hranice jsou stejné, 
jen lidé svou prací a úsilím m�nili jeho podobu. Jaké to byly udá-
losti, které za 700 let od 40lánové vsi zm�nily charakter poddanské 
vesnice v prosperující m�sto? Rád bych p�ipomenul sled událostí, 
za kterými je t�eba vid�t �ivot, práci a osudy lidí, kte�í je v jednot-
livých a �asto nelehkých dobách pro�ívali.

P�ed 700 lety majitel panství Bohuslav z Krásna povolil Per-
toldovi ve vsi Zub�í osadit 40 lán� polí a hospoda�it na nich.

Zub�í bylo poddanskou vesnicí celých 540 let. Jako majitelé 
panství se vyst�ídali mezi jinými páni z Krásna, z Krava�, Kun-
�tátu, z Me�peku, Pern�tejnové, páni ze �erotína a naposled Kin-
�tí. Panská správa skon�ila rokem 1848.

Co nám z�stalo v roce 1850, kdy bylo zvoleno první zastupitel-
stvo samostatné obce Zub�í?

Ve vsi bylo 268 chalup a 2300 obyvatel, kostel sv. Kate�iny, 
pod kostelem se kr�ila prvá malá �koli�ka s jednou t�ídou, pan-
ský dv�r a fojtství s posledním fojtem Janem Palackým, bratrem 
Franti�ka Palackého, historika �eského národa.

Své zvlá�tní místo pak zaujímala Hamra, kde od Ro�nova byl 
vybudován Mlýnský potok, který k�i�oval a p�ibíral vody Starozu-
berského i Hodorfského potoka a v dolní �ásti byl pak vhodným 
místem k postavení mlýna, pozd�ji pily, pak tkalcovny a nakonec 
od roku 1935 jádrem gumárenského závodu. V oblasti nyn�j�ích
rybník� také p�isp�l k zalo�ení a provozu �elezá�ských pecí v prv-
ní polovin� 18. století. Pozd�ji zde existovala parní pila, která 
zam�stnávala a� 120 pracovník�.

Obci chyb�ly cesty a mosty p�es potok. První most byl vybudo-
ván u �e�ku a� po roce 1815. Nevzd�lanost a vysoká negramot-
nost pat�ily k této dob�. Foto: Pavel Czinege



* Vítání občánků   19. 6. 2010

* Sňatky
  Robert Plšek a Martina Janíčková
  Jiří Švec a Renáta Pavlíčková

* Jubilanti - červenec
  Jindřich Mitáš
  Daniela Rudolfová
  Marie Porubová
  Marie Kocůrková
  Jindřiška Mužíková
  Anna Podzemná
  Zdeněk Tovaryš
  Anna Čípová
  Stanislav Křenek
  Barbora Polanská
  Františka Vlčková

* Zlatá svatba
 Alois a Olga Mikulenkovi
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Společenská kronika občanů v Zubří

Vzpomínáme





Blahopřejeme

  

Dne 11. června 2010 uplynul rok, co nás navždy opustila 
naše maminka, babička a prababička, 

paní Marie Krupová. 
Vzpomínají synové Libor a Radislav s rodinami.

Dne 17. července 2010 by oslavil 65. naro-
zeniny 

pan Miroslav Bill ze Šachty. 
Vzpomínáme s láskou. Manželka a děti 
s rodinami. 

S úsměvem na tváři Tě vždy každý znal, 
všem, kteří potřebovali, jsi ochotně pomáhal. 

Proč Tvoje srdce přestalo bít, 
proč nebylo záchrany, abys mohl žít. 

Odešel jsi od všeho, cos měl rád, 
aniž jsi stačil někomu sbohem dát. 

Dne 26. července 2010 uplynulo 6 smutných 
let od úmrtí našeho manžela, tatínka a dědečka 

pana Vladislava Němce. 
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka 
Marie, syn Vladislav a dcera Marie s rodinou. 

Dne 16. července 2010 se dožívá krásných 80 let naše ma-
minka, babička a prababička, 

paní Jindřiška Mužíková ze Starého Zubří. 
Děkujeme za lásku a pomoc ve všech nesnázích a přejeme 
hodně zdraví a životního optimismu do dalších let. 

Synové s rodinami

Z usnesení 25. zasedání Zastupitelstva 
města Zubří konaného dne 28. 06. 2010

ZM schvaluje program 25. zasedání ZM podle předlo-
ženého návrhu po zrušení - bodu  č. 13 „Zrušení před-
kupního práva - KMO Zubří, s. r. o.“ a doplnění nového 
bodu č. 13 „Prodej autobusové čekárny“.
ZM souhlasí s celoročním hospodařením města Zubří 
za rok 2009 bez výhrad a  bere na vědomí Zprávu o 
výsledku přezkoumání hospodaření města Zubří za rok 
2009. Zároveň schvaluje návrh opatření na odstranění 
chyb a nedostatků, které nemají závažnost nedostatků 
uvedených v § 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. pod 
písmenem c/.
ZM schvaluje realizaci projektu „Dětské hřiště - Staré 
Zubří“ s využitím dotace v rámci občanského sdružení 
MAS Rožnovsko a zajištění spolufinancování projektu 
z rozpočtu města včetně pokrytí provozních nákladů po 
dobu povinné udržitelnosti projektu.
ZM schvaluje koupi spoluvlastnického podílu 1/63 k 
pozemkům: p. č. 354, p. č. 5399/1 a p. č.  5400/3, vše 
ostatní plocha, k. úz. Zubří (komunikace Pod Hůrkou, 
Sídlištní), od paní Dany Geckové, Dělnická 417, Vse-
tín, za podmínek dle důvodové zprávy a pověřuje sta-
rostu města podpisem příslušné smlouvy.
ZM neschvaluje koupi části pozemku p. č. 4098, ostat-
ní plocha, o výměře cca 670 m2, od pana Ladislava Sva-
ka, Bořkova 1146, Zubří, za podmínek dle důvodové 
zprávy.
ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 4046/2, ostatní 
plocha, o výměře 240 m2, k. úz. Zubří, firmě VAK Vse-
tín, a. s., Jasenická 1106, Vsetín.
ZM schvaluje prodej nemovitostí (bez č. p.), umístěné 
na p. č. 3354/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
70 m2, k. úz. Zubří, paní Mikulenkové Olze, Horní 120, 
Zubří, Květoslavě Krausové, Vsetínská 992, Valašské 
Meziříčí, a Ing. Stanislavu Kerlemu, Stiessova 781, 
Praha. 

ZM vyhlašuje záměr na prodej autobusové čekárny 
nacházející se na pozemku p. č. 5456, ostatní plocha, 
k. úz. Zubří.

Důležité upozornění!
MěÚ Zubří oznamuje občanům, že v době 

od 16. 8. 2010 do 3. 9. 2010 
bude provoz matriky omezen.

MÚ Zubří - informace
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Z usnesení 75. schůze Rady města Zubří
konané dne 15. 06. 2010

RM schvaluje provozní řád Cyklostezky údolím Rožnov-
ské Bečvy – Zubří. 
RM neschvaluje zrušení železničního přechodu v km 
9,759 na trati Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm 
v katastrálním území Zubří. 
RM schvaluje prodejní cenu knihy „Zubří 1310 – 2010 
CESTA KE KOŘENŮM“ ve výši 250,- Kč. 
RM  schvaluje uzavření smlouvy o nájmu místa pro umís-
tění reklamní tabule s fa MERKURY STAR, s. r. o., Svaza-
rmovská 1011, Rožnov p. R.

Z usnesení 76. schůze Rady města Zubří
konané dne 28. 06. 2010

Polyfunkční centrum sportovních a volnočasových ak-
tivit Zubří - oplocení 
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 „Polyfunkční centrum 
sportovních a volnočasových aktivit Zubří - OPLOCENÍ“ 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s vy-
braným uchazečem firmou PRUFIA, spol. s r. o., náměstí 
Míru 286, Nivnice, v souladu s nabídkou uchazeče.

Z usnesení 77. schůze Rady města Zubří
konané dne 08. 07. 2010

RM schvaluje uzavření licenční smlouvy o veřejném pro-
vozování hudebních děl č. VP- 2010 - 81887 mezi OSA pro 
práva k dílům hudebním, o. s., pracoviště Ostrava, Zahradní 
1282/10, a Městem Zubří, U Domoviny 234.
RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na prodej cca 100 m3 dřevní 
hmoty z oddělení 7 A 3, B 3, (Zemánky) s firmou: Les-
nicko-dřevařská firma, s. r. o., Hamerská 3, 756 54 Zub-
ří, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu místa pro 
umístění reklamní tabule s fa BUKOS TEMP, s. r. o., tř. 
T. Bati 1644/55, Otrokovice, zastoupenou panem Reném 
Dořičákem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku 
p. č. 93, ostatní plocha, o výměře 9 m2 , k. úz. Zubří, s 
paní Hanou Mochňackou, Slunečná 3779/14, Hodonín. 
RM neschvaluje uplatnění koeficientu inflace u nebyto-
vých prostor a pozemků dle článku IV. odst. 5. nájemní 
smlouvy. 

Dotace 640 tisíc Kč vyčerpána
V květnu letošního roku byla provedena oprava prv-

ní část místní komunikace Zubří – Zašová na katastru 
Zubří. Tento projekt je realizován z dotačního programu 
a řeší celý úsek mezi Zubřím a Zašovou. Zašovská část 
bude realizována v tomto měsíci. Hodnota naší části díla 
činí 865 tisíc Kč, z toho je výše dotace 640 tisíc Kč.

Dotaci se podařilo získat z programu MAS Rožnov-
sko, a to také díky vzájemné spolupráci s obcí Zašovou. V 
letošním roce z tohoto programu usilujeme o získání pro-
středků ve výši cca 0,5 mil. Kč na opravu dětského hřiště 
u Kulturního domu na Starém Zubří. Naše žádost byla 
akceptována (což znamená, že je po stránce administra-
tivní v pořádku) a nyní očekáváme, v časovém horizontu 
tří až čtyř měsíců, rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Koncem tohoto měsíce bude vyhlášena další výzva do 
oblasti cestovního ruchu pro území Rožnovska. Do této 
výzvy připravujeme znovu žádost o dotaci na opravu kou-
paliště.

Věřím, že tentokrát budeme úspěšní.
Ing. Lubomír Vaculín, starosta Zubří

Informace MěÚ Zubří k volbám 
do zastupitelstva obce

Volby proběhnou ve dnech 15. a 16. října 2010.
Pro usnadnění přípravy a realizace voleb 

jsou k dispozici všem politickým stranám, hnutím, 
koalicím a nezávislým kandidátům 

základní informace na webových stránkách: 
www.mesto-zubri.cz ve složce Volby 2010.

Stavební úpravy zastávky ČD v Zubří
V návaznosti na úpravy zastávek ČD ve Stříteži a v Za-

šové se nabízí otázka „co bude se zastávkou v Zubří?“
V současné době je připravována projektová dokumentace 

pro územní rozhodnutí na rekonstrukci železničního přejez-
du a stavební úpravu zastávky v Zubří. 

Co všechno bude v rámci tohoto projektu realizováno?
- v rámci rekonstrukce železničního svršku bude navrženo 

napojení vlečkové koleje před přejezdem do koleje č.1,
- nástupiště bude navrženo typu „L“ (pevná nástupní hra-

na) délky 100 m (oproti stávajícím 160m), s výškou nástupní 
hrany 550 mm nad TK. Budou navrženy bezbariérové přístu-
pové cesty na nástupiště,

- bude navržena rekonstrukce povrchu přejezdu. Přejez-
dová konstrukce bude pryžová, navržená na volnou šířku 
komunikace. Úprava povrchu přilehlé komunikace bude na-
vržena v rozsahu potřebném pro plynulé a normové napojení 
na přejezdovou konstrukci,

- bude navržena rekonstrukce venkovního osvětlení za-
stávky Zubří,

- bude navržena demolice stávajícího objektu na zastávce Zubří,
- bude navrženo zbudování nového přístřešku na zastávce Zubří.
Předběžný termín realizace se předpokládá rok 2011, 

tento termín se může změnit v závislosti na finančních 
možnostech a prioritních plánech investora.

Ing. Lubomír Vaculín, starosta Zubří 

Oznamujeme obèanùm, že kniha 
„ZUBØÍ 1310 - 2010 Cesta ke koøenùm“

je v prodeji v podatelnì MÚ,
v kanceláøi Odboru kultury a v knihovnì.

Prodejní cena je 250,- Kè
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Revoluční rok 1848 znamenal konec panské správy. Obec 
vstoupila do své druhé fáze vývoje - rozvoje samostatné 
obce. Již první kroky vedení obce ukazují, kam se bude ubí-
rat snaha prvých volených zastupitelů. V roce 1852 se začíná 
se stavbou nové, kamenné školy, staví se škola na Starém 
Zubří a na horním konci. Rozvoj škol přivádí do obce učitele 
a ti spolu s duchovními správci místního kostela a mladými 
úředníky z Hamer se stávají nositeli vzdělání, výchovy a spo-
lečenského rozvoje obce. Prvé spolky v obci - hasiči, Sokol, 
Jednota katolických mužů a jinochů, záložna Raiffasenka 
– začínají rozvíjet spolkovou a hospodářskou činnost.

Velký význam mělo zprovoznění železniční tratě Krásno - 
Rožnov, která otevřela možnosti pracovat v okolí - v Jičíně, 
Frýdku a hlavně na Ostravsku.

V roce 1910 v rozvíjejícím se Zubří je již 407 domů, 3300 
obyvatel, 3 školy, 11 učitelů, farní úřad, tři duchovní, pět 
spolků, poštovní úřad, 6 hostinců, řada obchodů a řemeslní-
ků. Začíná sedmé století existence Zubří. 

Tento poslední úsek dějin obce – 1910 - 2010 můžeme 
nazvat „ šílené století.“ První a druhá světová válka, vznik 
a zánik prvé Československé republiky, boj proti fašismu, 
květen 1945 a vznik nové republiky v nových poválečných 
podmínkách, poúnorový nástup vlády KSČ, srpnová invaze 
v roce 1968 a doba dvacetileté „normalizace“ ukončená 
rokem 1989 a poslední dvacetileté období demokratického 
vývoje - to vše prožili občané Zubří. V této době převratů 
a změn se podstatně změnila podoba a charakter naší obce.

 Jak v této „ šílené době“ obstálo Zubří?
Do první světové války bylo odvedeno přes 600 mužů ve 

věku 18 - 35 let. Z války se nevrátilo 81 padlých a nezvěst-
ných. 43 Zubřanů vstoupilo v průběhu války do legií a účast-
nili se bojů na ruské, italské a francouzské frontě.

Jen těžce se rozvíjela hospodářská a společenská činnost 
po skončení války. Až teprve počátek a průběh dvacátých let 
vzbuzoval naděje. Začala výstavba Rožnovské a Poštovní 
ulice, vznikly organizace Dělnické tělovýchovné jednoty 
a Orel. Na Petrohradě slečna Schoberová ve své bytě ote-
vřela školu valašského vyšívání. Začíná se budovat cesta od 
Šeňku po kostel. Obec podala na návrh učitele Marka žádost 
k Zemskému úřadu na stavbu měšťanské školy, v roce 1923 
započalo vyučování v prvých třídách měšťanky v budově 
Dolní školy. Stavba nové budovy se začala připravovat. 
V roce 1930 začíná elektrifikace. 

Další léta jsou poznamenána hospodářskou krizí a neza-
městnaností. V té době, v roce 1932, se obec pouští do stavby 
nové školní budovy, její stavba je dokončena v roce 1935.

Tento rok snad můžeme v historii Zubří považovat za vý-
znamný, ne-li rozhodující. Byla dostavěna újezdní měšťan-
ská škola pro Zubří, Zašovou a Střítež a v témže roce tkalcov-
na, šlichtovna a pila přechází na firmu Optimit Praha, která 
začíná v rekonstruovaných budovách rozvíjet gumárenskou 
výrobu, se kterou je již Zubří trvale spojováno.

V roce 1938, v roce 20. výročí ČSR si dává obec do svého 
plánu předání nové školy veřejnosti, elektrifikaci horní části 
obce, zřízení parku a náměstí kolem sochy T. G. Masaryka 
a výstavbu vodovodu a koupaliště. Tyto, dnes můžeme říci 
sny, se velmi brzo rozplynuly. Přichází Mnichov, 15. března 
1939 okupace a vznik Protektorátu Čechy a Morava a v září 
počátek 2. světové války.

Výsledkem jednoznačně odmítavého postoje k okupaci je 
zatčení a uvěznění 59 občanů Zubří, dalších 23 občanů bylo 
nacisty popraveno nebo umučeno. Svůj neohrožený postoj 
projevila řada občanů, zejména rolníků a živnostníků, kteří 
podporovali skupinu štramberských partyzánů a po potla-
čení Slovenského národního povstání i partyzánů z brigády 
Jana Žižky. 

Na tuto pomoc doplatila rodina Josefa Holiše, kterému za 
osobní přítomnosti K. H. Franka vypálili chalupu, Josefa 
Holiše popravili a manželku věznili.

Květen 1945 ukončil potupnou dobu okupace. Svou čin-
nost obnovily 4 povolené politické strany, začala se uplatňo-
vat tendence sjednocování odborů, mládeže, žen, tělovýcho-
vy jako reakce na předválečnou roztříštěnost.

Zvlášť po únoru 1948 se celý politický a společenský život 
prostřednictvím Národní fronty rozvíjí podle cílů KSČ. 
V Zubří zmizely dřevěnice, překotná výstavba, zejména svépo-
mocí, přerůstala možnosti místního národního výboru. Rychlé 
tempo rozvoje vedlo tehdejší vedení obce k žádosti o přiznání 
statutu města, aby se mohly vytvořit administrativní podmínky 
pro zvládnutí všech potřeb výstavby obce. Statut města nebyl 
přiznán, ale v obci byl zřízen stavební odbor. Počátkem 70. let 
se postupně budoval vodovod, kanalizace, k postaveným třem 
panelovým domům a bytovkám Gumáren Zubří začíná výstav-
ba 224 bytových jednotek a vzniká nové sídliště. Postavil se 
nový sportovní areál s kuželnou, fotbalovým hřištěm, kulturní 
dům, vzniká nutnost postavit novou budovu školy a další po-
třebné objekty občanské vybavenosti. 

Zubří ztrácelo svůj zemědělský charakter a stávalo se prů-
myslovou obcí, zvlášť po sloučení tří sousedních družstev do 
jednoho podniku „Pokrok“ se sídlem v Zašové. 

V roce 1968 vznikla snaha reformovat politický a hospo-
dářský život. Po intervenci vojsk Varšavské smlouvy zhasly 
všechny naděje na možnou změnu poměrů. Přichází dvaceti-
letí tzv. normalizace. Mezinárodní události pak vedly k roz-
padu východního bloku a pádu vlády jedné strany.

Poslední dvacetiletí bylo ve znamení nových hospodář-
ských a politických poměrů. Obnovuje se činnost politických 
stran, vznikají strany nové. 

Uskutečňuje se bohatý investiční program. Je provedena ply-
nofikace, rekonstrukce sítě NN, dokončuje se kanalizace, prová-
dí telefonizace, je vystavěna sportovní hala, významná pomoc 
byla poskytnuta při stavbě kaple sv. Ducha na Starém Zubří.

Devadesátá léta potvrzují, že Zubří i nárůstem rodinných 
domků v nových lokalitách ztrácí charakter vesnice a získá-
vá městský ráz. To se potvrdilo 22. února 2002, kdy předseda 
Poslanecké sněmovny ČR stanovil obec Zubří městem. 

Zubří se změnilo k nepoznání. 
Dnes oceňujeme prvé kroky učitelů, kteří u nás působili 

a v neutěšených podmínkách zasévali zrnka vzdělání a osvě-
ty. Rovněž práce a působení duchovních zasluhuje naši úctu. 
Posledních 160 let si naši občané volili své představitele 
a zastupitele, kteří pečovali o rozvoj obce či města. Každá z 
předcházejících generací za svého působení zanechala stopu 
své činnosti a svým podílem přispěla k našemu současnému 
stavu. Vedle těchto představitelů byla a je zde celá řada lidí, 
kteří svůj čas i úsilí věnují spolkové činnosti v politických 
stranách, organizacích tělovýchovných, sportovních či kul-
turních. Zvlášť v době první republiky byla bohatá společen-
ská a kulturní činnost důležitým prvkem rozvoje obce. 
I nyní jsou úspěšné organizace a spolky, které ve své činnosti 
navázaly na tradici svých předchůdců z první republiky.

Nakonec je třeba podtrhnout i vlastenecké cítění a oběta-

Z oslav 700 let Zubří

Ze slavnostního projevu pana starosty u příležitosti 700 
let založení Zubří - pokračování z titulní strany
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vost, kterou naši občané projevovali v dobách ohrožení stá-
tu. Drobné rozmíšky a sváry mezi občany při každém nebez-
pečí a ohrožení rychle pominuly a solidárnost a vzájemná 
pomoc se stávaly zárukou sounáležitosti všech občanů. Při 
dnešních oslavách je třeba si tyto skutečnosti připomenout 
a ocenit.

Jsem rád, že právě této cestě ke kořenům života našeho 
města je věnována publikace, která bude dnes představena 
a uvedena na cestu k našim spoluobčanům.

K historii Zubří neodmyslitelně patří i partnerské vztahy 
s našimi přáteli z Rosdorfu, Palárikova a Povážské Bystrice. 
Mám velikou radost, že jsou dnes mezi námi, protože 
k oslavám patří setkávání s přáteli a vzpomínání na společné 
zážitky a společně prožité chvíle.

K oslavám výročí patří i přání do budoucnosti. Všechno 
naše konání slouží rozvoji města a hlavně našim potomkům. 
Tempo současného života, kdy se nám mění před očima spo-
lečnost a celý svět, klade také nové nároky na připravenost 
nové generace. Mám za to, že v naší mládeži je dost talentu 
a nadání obstát v nových podmínkách. Snad si ani neuvědo-
mujeme, kolik příslušníků mladé generace již bylo a je v oko-
lí blízkém i za hranicemi poctěno a uznáváno. Jak se dostali 
do světa házenkáři, trenér Petr Hrachovec, naše zuberské 
Stonožky, sport. gymnastky, modelář Dan Hrachovec, umě-
lecký sklář Josef Divín a řada dalších. Vedle svého talentu a 
píle museli mít někoho staršího, kdo je vedl, poradil, 
a museli mít ke své zálibě podmínky. Je to výzva nejen pro 
naši mládež, ale i pro ty všechny, kteří jsou ochotni jí věno-
vat svůj um i čas. 

Co si můžeme přát v nastávajícím osmém století našeho 
města? Ať už nemusíme prožívat události sedmého „šílené-
ho“ století a ať se nám v našem Zubří dobře žije.

Poděkování
Na konci června vyvrcholily dlouho připravované oslavy 

700. narozenin našeho města. Byly to oslavy důstojné a vel-
mi vydařené, o čemž svědčí množství spokojených návštěv-
níků oslav. Těch, kteří se jakýmkoliv způsobem angažovali 
a přispěli tak k hladkému průběhu akce, je mnoho a není 
možné jim jednotlivě děkovat a někoho neopomenout. Je 
proto na místě srdečně poděkovat všem, kteří se na přípravě 
a realizaci oslav podíleli. Poděkování patří také těm, kteří 
zajišťovali doprovodné akce oslav – výstavu zuberských 
výšivek, dny otevřených dveří depozitáře Muzea Zubří, ote-
vření kostela sv. Kateřiny a kaple sv. Ducha pro veřejnost, 
koncert sboru  GOSPELCHOR TOGETHER z Rosdorfu a 
další. Velký dík patří Dr. Ladislavu Baletkovi a panu Janu 
Koláčkovi za krásnou knihu o historii Zubří, kterou dostalo 
město k narozeninám.

Věřím, že všichni, kteří se oslav zúčastnili, budou na ně 
dlouho a rádi vzpomínat. Ještě jednou vřelý dík!

Za všechny spokojené občany Zdeňka Janošková

Nabídka fotografií
Z oslav 700. let města bylo pořízeno mnoho fotografické-

ho materiálu. Jedním z těch, kdo nafotil atmosféru oslav, je 
také pan Jaroslav Kroupa. Nabídka fotografií bude zájem-
cům připravena ve vitríně kina u hlavního vchodu do budo-
vy kulturního zařízení. Spolu s náhledem fotek bude uveden 
také kontakt, kde si je možné vybrané fotografie objednat. 

Zdena Hrachovcová
Odbor kultury města Zubří

Ocenění celoživotní práce
Pamětní list a malý dárek, jako ocenění celoživotní prá-

ce, a zároveň i upomínku na tento významný den obdrželo 
v pátek 25. června 18 našich spoluobčanů. Stalo se tak v 
kinosále Klubu Zubří, při příležitosti slavnostního zase-
dání k oslavě 700 let první písemné zmínky o Zubří. Mezi 
oceněnými byli: Dobšová Leonida, Holiš Václav, Hra-
chovcová Vlasta, Hrachovec Rudolf, Janošek Květoslav, 
Koláček Jan, Krupa Vincenc, Kubiš Josef, Machová Věra, 
Mikulenka Ludvík, Mikulenka Miroslav, Pečenka Josef, 
Pernica Pavel, Polách Josef a Porubová Antonie. Ocenění 
převzali také bývalí starostové Holiš Ladislav, Ondřej Jan 
a Jiří Randus.

Ocenění za přínos městu Zubří
8. července 2010, u příležitosti 700. výročí Zubří, bylo v 

obřadní síni městského úřadu oceněno pamětním listem 
starosty města Zubří 26 našich spoluobčanů. Ocenění,  na 
návrh spolků a organizací působících v Zubří, bylo uděleno 
za práci, která obohatila život našeho města. Vyznamenáni 
byli: Czinege Pavel, Číp Pavel, Dufková Helena, Gajdoš 
Josef, Haasová Bohuslava, Holiš Josef, Janošek Jaroslav, 
Kekrt Jiří, Koleček Jiří, Krpela Adolf, Malina Jindřich, 
Míček Joáchym, Michut Stanislav, Mika Jiří, Mikulenko-
vá Jana, Mužík Jaroslav, Němec Václav, Novotná Emilie, 
Obršál Miloš, Opálka Vít, Pyrchalová Marie, Sváková Jar-
mila, Švecová Zdena, Vlk Josef, Zdařilová Věra a Zeman 
Milan. 

Ocenění se zastupiteli města (Foto: P. Czinege)

Foto: Z. Czinegová
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Kamarádské  setkání
U příležitosti oslav 700 let výročí města Zubří, ve dnech 

24. - 27. 6. 2010, přijalo naše pozvání 15 hasičů z Rosdor-
fu. Je už tradicí, že se jim snažíme vytvořit pro jejich 
pobyt zajímavý program, aby od nás odjížděli plni zážit-
ků. Jelikož jsme kamarády z Rosdorfu přivítali za dobu 
trvání našeho partnerství více jak desetkrát, je docela 
náročné nalézt nová místa, která ještě nespatřili, a nové 
zážitky, které ještě nezažili.

Převážná část hostů byla členy Mladých hasičů a i ostatní 
- jako správní hasiči - byli fyzicky natolik zdatní, že jsme si 
mohli dovolit poněkud náročnější program. Přijeli ve čtvrtek 
dopoledne a již v jednu hodinu, po ubytování a obědě, mu-
seli opět zasednout za volant. Ne však mikrobusu, kterým k 
nám 10 hodin cestovali, ale motokár. Na vymezené dráze ve 
Frenštátě p. R. si mohli zazávodit co hrdlo ráčí. Tato nevinná 
zábava je však celkem náročná na fyzičku, a po 2 hodinách 
střídání za volantem ze všech jen teklo. Následná procház-
ka k nedalekému skokanskému můstku s umělým povrchem 
všem jen prospěla. Byla to podívaná - z výšky nájezdové 
věže sledovat malinkatou zemi pod sebou. Večer na všechny 
čekala sauna a relaxační masáž. Po náročné cestě k nám, do 
Zubří, všem prospěla a před pátečním výstupem na Sulovské 
skály na Slovensku byla víc než potřebná. 

Nádherná scenérie Sulovských skal a širého okolí se v pá-
tek otevřela všem až po zdolání náročného výstupu, po kte-
rém z nás opět teklo. Ale stálo to za to. Nadšení z pokoření 
Sulovského hradu, kde v minulosti sídlili strážci obchodní 
cesty z Uher až k Baltu, bylo veliké. Vrchol skály má jen 3 x 
3 metry a pod ním sto metrů sráz - nic pro fobií trpící jedin-
ce… Po krkolomné cestě dolů jsme se přepravili k dalšímu 
úkazu slovenského příhraničí. V Rajecké Lesné je postaven 
unikát - vyřezávaný pohyblivý dřevěný betlém, který vyře-
zával jediný řezbář celý svůj život. Tam jsme mohli shléd-
nout život a stavby Slovenska od Tater až po bratislavský 
most a to na pouhých šesti metrech…

V pátek večer, po slavnostním zasedání rady města, jsme 
uspořádali, za přispění města Zubří a SDH Zubří, v areálu ha-
sičské zbrojnice na Starém Zubří družební večer pro všechny 
hasiče, kteří se v tu dobu v našem městě nacházeli. Byli to 
hasiči z Rosdorfu, Palárikova, ze Zubří - okr. Chrudim, ze 
Zubří - okr. Žďár nad Sázavou a samozřejmě z nového a Sta-
rého Zubří. Této družební akce se zúčastnili i zastupitelé na-
šeho města - starosta pan Vaculín a tajemník pan Pleva. Pan 
starosta po krátkém proslovu, ve kterém zdůraznil význam 
a pomoc hasičů v dnešní době a vyzdvihl dobrou spolupráci 
mezi městem Zubří a hasičskými sbory v Zubří, předal u pří-
ležitosti 700 let výročí města zástupcům všech přítomných 
SDH upomínkové předměty. Poblahopřál také zasloužilým 
hasičům ze St. Zubří k ocenění, které obdrželi od Okresní-
ho sdružení hasičů k tomuto výročí. Hasiči z Rosdorfu nám 
předali sazenici stromu přátelství, který má sílit a růst jako 
naše přátelství mezi členy našich sborů. Oplátkou jsme i my 
kamarádům z Rosdorfu předali, u příležitosti oslav města, 
dárek s věnováním - velký vyřezávaný obraz radhošťské 
kaple - symbolu našeho kraje. Poté se občerstvovalo a deba-
tovalo - nejvíce o hasičtině - ve všech možných i nemožných 
jazycích. Takovou akci dlouho náš areál nezažil. Plni dojmů 
se z areálu všichni rozcházeli až nad ránem.

Letos jsme měli situaci se sestavováním programu trochu 
usnadněnou. Mohli jsme se s přáteli zúčastnit i části progra-
mu, který připravilo město Zubří. Šlo o páteční slavnostní 
zasedání rady města v sále kina v Zubří a sobotní slavnostní 
průvod od centra Zubří až do házenkářské haly. V hale se 
představili zástupci zuberských spolků, sdružení, škol a ško-
lek a zazpíval zde taky pěvecký sbor z Rosdorfu, zuberská 
Schola, hrála dechovka Zubřanka, Swing band i Beskyďáci. 
A před halou, na fotbalovém hřišti, předvedli místní modeláři 

úchvatnou podívanou, která vyvrcholila vzdušným soubojem s 
pozemními silami o pálenici slivovice, což je na Valašsku budo-
va č.1… Program končil až po 22 hodině velkým ohňostrojem 
a i poté ještě ve stáncích a na lavičkách u haly probíhaly družné 
hovory o všem, co běžný život přináší na české i německé stra-
ně. S klidem mohu prohlásit, že všude je to stejné… 

Hasiči z Rosdorfu byli nadšeni celým programem, ale už 
bylo cítit, že se blíží neděle - čas loučení. Bývá vždy plné 
nefalšovaných emocí a slibů, že se opět co nejdříve potkáme. 
Ať už u nás v Zubří, nebo v Rosdorfu…

Za SDH Staré Zubří
Luděk Novák
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Zprávy z mateřské školky

Den maminek u Motýlků ve školce na Sídlišti
 Když sluníčko vyskočí,
 sedmikráska vstává.
 Načeše si obočí,
 na motýlky mává …

Jako každý den, tak i dnes, se naše sedmikrásky probudily 
ve svých postýlkách. Protáhly se a maminky si myslely, že 
se dnes, jako každý den, budou chtít chvíli ještě jen tak po-
valovat ve svých voňavých peřinkách. Dnes ale sedmikrásky 
vyskočily z pelíšků o poznání rychleji. I zoubky byly vyčiš-
těny bez odmlouvání, vlásky učesány a na košilkách zapnuty 
všechny knoflíčky bez pomoci. 

Proč ta změna? Proč ta netrpělivost? Děti spěchaly dnes do 
školky. Nemohly se dočkat odpoledne, až se v krásně vyzdo-
bené a sluncem zalité třídě sejdou maminky, babičky, tatín-
kové a i několik dědečků na vystoupení. Vystoupení našich 
dětí k Svátku maminek.

Konečně je odpoledne tady. Třída je plná, paní učitelky 
ještě zkontrolují a upraví děti a program začíná. Básničky, 
písničky, potlesk. Rozzářená očka dětí, láskou a dojetím se 
lesknoucí oči dospělých. Tóny klavíru paní ředitelky a zase 
několik zpívaných slok a řádků říkadel. Poslední úklona a 
dlouhý potlesk. Že chybí výkřiky „BRAVO, VIVAT?“ Ale 
vůbec nechybí. Stačí se jen podívat kolem sebe. Rty všech 
diváků se pohybují v rytmu těchto výkřiků obdivu a uznání. 
Toto uznání patří dětem za to, že do vystoupení daly celá svá 
dětská srdíčka. Ale ještě více potlesk a BRAVO patří paní 
ředitelce a paní učitelce. Nejen za to, že naše děti naučily 
zpívat, recitovat, tancovat, ale hlavně za to, že nám pomohly 
naše děti naučit smát se, hrát si a mít radost ze života. Proto 
tulipán a červené srdíčko, které daly děti svým maminkám, 
bychom my, rodiče, chtěli dát vám, paní ředitelko a paní uči-
telko, jako uznání za vše, co pro naše malé motýlky děláte, 
a že je máte rády…

Eva a Tomáš Štejfovi

Děkujeme za milé přijetí 
našich školáků na ZŠ panu Mgr. Tomáši Randýskovi. 

V největší učebně školy se nám na „EKOLOGICKÉM 
PROGRAMU“ věnovala paní učitelka Šárka Kocurková 
s žáky školy. Atmosféra byla velmi přátelská, děti pěkně 
spolupracovaly na zadaných úkolech.

MŠ-Sídliště 

Starozuberští hasiči dětem
Hasiči na Starém Zubří si pro naše děti z MŠ DUHA při-

pravili velmi zajímavé, poučné i hravé dopoledne. Pan No-
vák společně s p. Vlkem dětem před hasičskou zbrojnicí 
předvedli stroje, odpovídali na otázky dětí, „hasili požár“ 
vodou z potoka a provedli i mnohé další činnosti. 

Děti byly po celou dobu nadšené a spolupracovaly s rados-
tí. Také nechyběla sladká odměna. Děkujeme.

Začarovaný les
Jako každý rok, tak i letos, nás čekalo v měsíci červnu 

kouzelné odpoledne plné pohádkových bytostí. V lese, které-
mu děti říkají „Honzíkův les“, nás přivítaly víly, Křemílek a 
Vochomůrka, čarodějnice… Někdo se bál, někdo se smál, té-
měř všechny děti i s rodiči se zapojili do soutěží, her i otázek, 
nad kterými musely děti přemýšlet i spolupracovat navzájem. 

Na konci lesa na všechny čekal ukrytý poklad v podobě 
perníčků a společně jsme se odebrali na školní zahradu, kde 
nás přivítal již zapálený ohníček s klacíky, na kterých se opé-
kaly buřtíky. Děti si pohrály, rodiče si popovídali, všichni se 
mohli posilnit dobrotami, které připravily maminky, a užít si 
tak nejen kouzelné, ale i radostné odpoledne se svými dětmi.

Besídka pro rodiče
Maminky, tatínkové, babičky…ti všichni se přišli podí-

vat na své děti a na jejich připravená vystoupení. Mateřskou 
školou se šířil zpěv valašských písní, děti také tancovaly v 
krojích a hrály si, všem přítomným předvedly muzikálovou 
pohádku „Zvířátka a loupežníci“, malé děti zahrály pohádku 
v kostýmech a zarecitovaly básničky a říkadla. Po ukončení 
besídky předaly děti svým rodičům vlastnoručně vyrobené 
dárečky. Věříme, že se všem naše děti líbily…

Rozloučení se školáky
V letošním roce předáme v měsíci září do školních lavic 

10 předškoláčků. Aby měly děti památku i vzpomínku na 



hravé roky v naší mateřské škole, připravil si kolektiv MŠ 
DUHA slavnostní odpoledne s PASOVÁNÍM DĚTÍ NA 
ŠKOLÁKA. 

 Paní ředitelka Vladimíra Janošková všem zúčastněným 
děti jednotlivě představila, pí. učitelky rodičům připomněly, 
jaké byly začátky jejich dětí ve školce, v rozhovorech mělo 
možnost každé dítě říct, zda chodilo do školky rádo a na co 
bude vzpomínat… Také jsme si zazpívali a zarecitovali. Na-
stala slavnostní chvíle pasování. Pan starosta Lubomír Vacu-
lín pasoval mečem děti na rameno,  pí. zástupkyně základní 
školy V. Ševčíková předala dětem šerpu a květinu. Rodiče si 
vše samozřejmě fotografovali, děti se usmívaly, maminkám 
se třpytily oči štěstím a všechno to završila slavnostní tabule 
pro děti, kde nechyběl sekt, samozřejmě dětský, zákusek a 
chuťovky, které děti vlastnoručně připravily.

Přejeme všem našim předškolákům radost z poznávání a 
učení se nového, pravá kamarádství, samé jedničky a občas 
se za námi zastavte ve školce, rádi Vás uvidíme.

Vaše paní učitelky a celý kolektiv MŠ DUHA
Za MŠ DUHA Jarka Šudáková
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Po posledním zvonění
Dovoluji si jako každý rok zrekapitulovat úspěchy našich 

žáků v literárních a výtvarných soutěžích. Protože jsme Vás 
průběžně v Zuberských novinách informovali, pokusím se 
jen o stručný výčet.

O úspěších našich žáků v krajském kole liter. soutěže O po-
klad strýca Juráša jste již byli informováni v předchozím čís-
le ZN. V červnu jsme obdrželi výsledky dalších dvou soutěží. 
V Mezinárodní soutěži v psaní dopisů - Česká pošta obsadil v 
celostátním kole  Vojtěch Bill (8.B) nádherné 2. místo.

Také hnutí Na vlastních nohou vyhodnotilo celostátní sou-
těž k 20. výročí Stonožky a 10. výročí spolupráce hnutí s 
AČR. V literární části se v kategorii „Vojáci v misích“  umís-
tili Vojtěch Bill (8.B) na 1. místě a Štěpán Nohavica (8.B) na 
místě druhém. Ve výtvarné části obsadily v kategorii „Můj 
oblíbený učitel“  Karolína Šimurdová (9.A) 1. místo a Adéla 
Pokoráková  (7.A) 3. místo.

Ve školním roce 2009/2010 jsme obeslali 10 regionálních 
i celostátních výtvarných soutěží a v devíti z nich jsme se 
umístili na předních místech (většinou do 3. místa). Tady 
jsou jména vítězů bez určení soutěží:

Klára Gazdíková, Karolína Šimurdová - 9.A; Zuzana Čí-
pová, Karolína Bernátková, Tomáš Vrážel, Silva Mizero-
vá, Monika Podešvová, Pavla Pernicová, Petr Cáb  - 9.B; 
Tereza Pavlíčková - 8.A; Lucie Matulová, Marie Krupová, 
Eva Solanská - 8.B; Michal Maleňák, Markéta Skýpalová 
- 8.C; Adéla Pokoráková - 7.A; Eliška Panáková - 7.B.

V červnu také proběhlo vyhodnocení soutěže o plakát pro-
pagující dárcovství krve, kterou vyhlásila místní organizace 
ČČK Zubří 1 - Dolní. Žáci 7. - 9. ročníků poslali 84 plakátků 
a my bychom chtěli poděkovat paní a slečně Garšicovým za 
velmi krásné vyhlášení výsledků i za sladké dárečky, které 
jménem ČČK předaly nejen vítězkám, ale i všem ostatním 
účastníkům soutěže. Určitě se těšíme na další spolupráci.

Všem našim žákům přeji krásné prázdniny a věřím, že i v 
příštím školním roce jim to bude tak krásně psát i malovat.

HD

Zprávy ze školy

Zprávy z knihovny

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 

Lenka Cabáková, knihovnice

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)

Inzerce ZN
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Z akcí

Malý Beskyd a Stará Garda v Lázních Bělohrad 
Ve dnech 19. - 21. 6. se v Lázních Bělohrad konal Mezi-

národní folklorní festival „Pod Zvičinou“.  Pozvání dostal 
také Beskyd a rád jej přijal, protože v Lázních Bělohrad 
máme přátele už mnoho let. Přesně řečeno, spolupráce 
se souborem Hořeňák trvá už 22 let. Tentokrát pojedou 
Malý Beskyd a Stará Garda.

Takže jsme v sobotu 19. 6. museli velmi brzo vstát, abychom 
stihli dojet včas na první vystoupení, které nás čekalo už v 9.30.

V tomto prvním programu se představily soubory z Čech a 
Moravy. Ale už v tom dalším jsme se mohli podívat na tance a 
písně i z jiných zemí - Maďarska, Polska, Ruska a Rakouska.

Ale mezitím nás čekala netradiční soutěž v polce na 200 
m, v polovině zpestřené vypitím 0,5 l piva (děti 0,3 dc vody). 
A ani tady jsme si neudělali ostudu, Zuzka a Verča z Malého 
Beskydu skončily na úžasném 2. místě!!

Ale honem zpátky do krojů, máme před sebou naše nejdel-
ší vystoupení tady v Bělohradě. Nejdřív tančí Malý Beskyd 
a potom tleskáme Staré Gardě. Na večerní program se přijel 
podívat také Zdeněk Pšenica, předseda Folklorního sdružení 
ČR, a Malý Beskyd si se svým pásmem „Na svatého Jána“ 
určitě neudělal ostudu. Spát jsme šli hodně unavení, byl to 
dlouhý den a další nás čekal.

Nedělní ráno začínal program festivalu slavnostní meziná-
rodní mší, které se zúčastnily všechny soubory, i ty zahranič-
ní. Nemůže být krásnější zakončení mše v Čechách, než naší 
valašskou písničkou „Rožnovské hodiny“.

Také na roztančeném náměstí se neztratily tance a písničky 
Beskyďáků. 

Po obědě procházíme městem v pestrém průvodu a naše 
písničky zvou na závěrečný galaprogram. Souborů je hodně, 
program trvá přes 2 hodiny, každý soubor má jen 10 minut. 
Stará Garda tančí ke konci první poloviny, Malý Beskyd 
až předposlední. Je trošku znát únava, ale dáváme do toho 
všechno! 

A je to... Festival skončil, už nás nečeká žádné vystoupení. 
Jen večeře s domácími soubory Hořeňák a Hořeňáček. A to 
by ani nebyli Beskyďáci, kdyby neutvrdili spolupráci obou 
souborů při písničkách a tanci. A ani Malý Beskyd se nene-
chal zahanbit. A do postelí se zase dostáváme až k půlnoci.

Ale to není všechno! Když už jsme tady v Čechách, zaje-
deme se podívat do Adršpašských skal. A to je teprve něco!!! 
Už u vstupenek vytvoříme nové rodiny - 2 dospělí a 2 děti. 
A jdeme! Prohlídka byla skvělá, ale největší zážitek nám 
zajistil náš sponzor Pavel Maceček tím, že nám domluvil a 
zaplatil lanové centrum pro všechny! Bylo to všechno prostě 
úplně super... Dokonce i počasí nám bylo nakloněno navzdo-
ry špatné předpovědi. Máme hromadu zážitků a zase jednou 
se potvrdilo, co se zpívá v jedné písničce: „Beskyďáci sobě 
žijú jak jedna rodina…“

Beskyďáci

Beskyďáčci a Malý Beskyd v Liptále
Ve dnech 11. až 13. června 2010 proběhl v Liptále již 23. 

ročník Mezinárodních dětských folklórních dnů. Jako kaž-
dý rok, tak i letos, jsme se vydali do Liptálu. Bylo nádherné 
počasí, sluníčko hřálo opravdu vydatně, a tak jsme nasedali 
do autobusu vybaveni lehkými svačinkami od maminek a do-
statečnou zásobou pití.

Sobotní i nedělní program začal přijetím vedoucích sou-
borů, hostů a sponzorů starostou obce Miroslavem Vacu-
líkem a ředitelem festivalu Ladislavem Michálkem. Mezi 
vzácné hosty, kteří zavítali do Liptálu, patřili patroni festi-
valu Alena Gajdůšková, 1. místopředsedkyně Senátu Parla-
mentu ČŘ, Libor Lukáš, 1. náměstek hejtmana Zlínského 
kraje, Michaela Šojdrová, poslankyně Parlamentu ČR, a 
Ivo Suchý, vrchní školní inspektor Zlínského kraje. Za FoS 
ČR se postupně zúčastnili: Zdeněk Pšenica, Jiří Pokorný, 
tajemník FoS ČR, a Kazimír Jánoška.

Po krátké zkoušce, kterou absolvuje po příchodu do Liptálu 
každý soubor, jsme si dali krátkou pauzu. To je oblíbená část 
všech dětí, protože si můžeme zasoutěžit a koupit i nějakou tu 
drobnost jako památku na Liptál. Potom následoval výborný 
oběd, krátké rozezpívání dětí, které soutěžily o Liptálského 
ptáčka zpěváčka, a hurá na jeviště.

Vystoupení, které zatancovali ,,malí“ i ti ,,větší“, se moc 
povedlo i přes veliké horko, které celé odpoledne panovalo. 
Obě složky si zaslouží velikou pochvalu!!! 

Nesmíme zapomenout i na vyhlášenou pěveckou soutěž o 
,,Liptálského ptáčka zpěváčka“, kde naši opět bojovali. Je 
to ptáček s krásným hláskem a je velice těžké v této soutěži 
obstát, protože letos byla konkurence opět na velmi vysoké 
úrovni. Ale i přesto se Natálce Ondřejové podařilo v mladší 
kategorii vyzpívat krásné 3. místo a stejné umístění ve starší 
kategorii obhájila Hela Adámková. Holky, gratulujeme!!!!

Před odjezdem domů jsme se ještě osvěžili dobrou zmrzkou, 
nasedli do autobusu a plní zážitků uháněli domů. Musíme po-
děkovat i rodičům, kteří s námi strávili hezký den a pomáhali 
s malými Beskyďáčky. Díky a příští rok opět v Liptále!

vedoucí Beskyďáčků

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. 2010
a MŠ DUHA v době 
 od 12. 07. 2010 do 20. 08. 2010 
    budou uzavřeny. 
Individuální požadavky rodičů budou řešit osobně 
ředitelky školek. 
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Zpráva oddílu kuželek 
TJ Gumárny Zubří

V nové sezóně 2010/2011 se zúčastníme 
Přeboru SM kraje. Níže je uvedeno kom-
pletní rozlosování. 

Tuto vyšší soutěž si zahrajeme díky tomu, 
že jsme si v minulé sezóně vybojovali postup 
z meziokresního přeboru. Do krajského pře-
boru se vracíme po cca 10 letech, kdy jsme 
hráli jen soutěž nižší. Cílem pro tuto sezó-
nu bude důstojně odehrát všech 24 utkání, 
držet se v polovině tabulky a zachovat tuto 
soutěž v Zubří i pro další rok. Více informa-
cí o výsledcích v průběhu sezóny naleznete 
na www.kuzelky.com. Úvodní duel sezóny 
hrajeme ve čtvrtek 9. 9. 2010, od 16.30 ho-
din na domácích drahách s celkem Spartak 
Bílovec. Přijďte nás povzbudit.

                                           Oddíl kuželek

Rozlosování Přeboru SM kraje TJ Gumárny Zubří   2010-2011

Kolo    DOMA  Soupeř VENKU  Kolo
 1. čt 9.9.  16:30 Spartak Bílovec so 15.1.  9:00 15.
 16. čt 20.1. 16:30 TJ Nový Jičín so 18.9.  9:00 2.
 3. čt 23.9.  16:30 KK Lipník n.B. „B“ so 29.1.  9:00 17.
 18. čt 3.2.  16:30 Sokol Michálkovice „B“ pa 2.10.    16:30 4.
 6. čt 14.10. 16:30 KK Minerva Opava „B“ ne 13.2.  9:00 19.
 20. čt 24.2.  16:30 TJ Sokol Bohumín „B“ so 23.10.    9:00 7.
 8. čt 4.11.  16:30 TJ VOKD Poruba „B“ so 5.3.   9:00 21.
 22. čt 17.3.  16:30 SKK Ostrava „B“ so 13.11.  9:00 9.
 10. čt 18.11. 16:30 TJ Frenštát p. R. so 26.3.  9:00 23.
 11. čt 25.11. 16:30 TJ Odry „B“ so 2.4.  9:00 24.
 26. čt 14.4.  16:30 TJ Unie Hlubina so 4.12.  9:00 12.
 13. čt 9.12.  16:30 KK Hageman Opava „C“ so 9.4.  10:00 25.
  5. a 14.  kolo Zubří volno.  

Radim Krůpa

Ze sportu

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: PŘÍBĚH 
HRAČEK se tvůrci milované série 
příběhů o hračkách „Toy Story“ 
vrací do kouzelného světa nám 

dobře známých hraček. Chlapec 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 Ka-

jínka, který je považován za prvního nájemného vraha v Čes-
ké republice. Díky svému útěku z vězeňské pevnosti Mírov 
se z něj stala legenda a také nejhledanější 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, příběhem podsvětí a jeho prorůstání 
do státní správy i příběhem manipulace. Je Jiří Kajínek obětí 
konspirace, nebo chladnokrevný zabiják? Snaží se dokázat 
svou nevinu, nebo zastrašit a ovlivnit svědky? 

Kino Klub Zubří, Hamerská 10
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Pozvánky

Modelářský klub Zubří 
pořádá v sobotu 14. srpna 2010 

Mezinárodní soutěž obřích akrobatů 
započítávanou do Mistrovství České republiky. 

Akce se uskuteční na modelářském letišti firmy ZDZ 
v Poličné u Valašského Meziříčí (letiště Juřinka). 

Začátek soutěže je v 9.00 hod. 
Přijďte povzbudit naše reprezentanty 

Dana Hrachovce a Honzu Halaštu, členy MK Zubří. 
Na Vaši návštěvu se těší členové MK Zubří.

Jaroslav Janošek
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