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ČOKOLÁDOVÁ TREPKA 2014
PATRONKOU DĚTSKÉHO SPORTOVNÍHO DNE V ZUBŘÍ
SE STANE DENISA ROSOLOVÁ

V sobotu 14. 6. 2014 se polyfunkční centrum volnočasových aktivit 
v Zubří promění ve velké sportovní kolbiště. Druhý ročník dětského 
sportovního dne letos pořadatelé věnují královně sportu – atletice. 
Role patronky celé akce se zhostí česká reprezentantka a mistryně 
Evropy, Denisa Rosolová. Spolu s ní se návštěvníci akce dotknou 
antických ideálů a přičichnou k prapůvodu sportovních klání 
v duchu starověkých olympijských her. Hlavní součástí programu 

bude atletický 
čtyřboj pro děti ve 
věku do 15 let – 
Č O K O L Á D O VÁ 
TREPKA 2014. Na 
celé rodiny čeká 
bohatý doprovod-
ný program, který 
odstartuje ve 14 
hodin slavnostním 
ceremoniálem. 

A pokud všechno dobře půjde, není možné, aby se znovu nezjevil 
i onen pověstný zuberský sportovní duch.

(pokračování na str. 7)

GRATULUJEME BUMBRLÍKŮM 
K BRONZOVÉ MEDAILI!!!

(více na str. 10)



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

Božena Divínová
Marie Fabiánová
Alois Logner

Josef Mizera
Jaroslav Adámek

František Krupa 75 let
Jarmila Stančíková 93 let

Zdeněk Pobořil 75 let
Vlastimil Kavan 75 let

Úmrtí

Dne 24. dubna 2014 jsme si připomněli nedo-
žité 75. narozeniny našeho manžela, tatínka, 
dědečka a bratra pana 

Josefa Boráka. 
S láskou vzpomíná celá rodina.

Vzpomínáme

Usnesení 88. schůze Rady města Zubří,
konané dne 28. 4. 2014
RM doporučuje ZM schválit nabytí nemovitých věcí darováním, a to pozem-
ku p. č. 1719/1, ostatní plocha, o výměře 507 m2, a části pozemku p. č. 1567, 

Blahopřání

Dne 3. června 2014 slaví krásné kulatiny naše 
spolupracovnice

Iveta Petřeková 
a 30. června 2014 

Alena Křenková. 
Holky, co Vám můžeme dnes přát?

To je jasné – hodně zdraví,
život ať Vás stále baví,
ať ta Vaše padesátka
jak hvězdička září,
datum Vašich narozenin
je jen zápis v kalendáři.

Hodně štěstíčka přejí kolegyňky

Narození

ZLATÉ SVATBY
Jan a Anna Glacovi

František a Marie Dobiášovi

Sami Bejaoui
Dominik Škapík
Viktorie Titkova
Richard Sikel       

Václav David 
Ester Kolečková 
Vojtěch Martinek

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, 
ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Dne 11. května  2014 jsme si připomněli 3. 
smutné výročí, kdy jsme se naposled rozloučili 
s naší maminkou a babinkou, paní 

Otilií Pavelkovou. 
S láskou a úctou stále vzpomínají děti s rodinami. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Dne 26. května 2014 vzpomeneme nedožitých 
90 let paní

Boženy Mizerové. 
Vzpomínají děti s rodinami.

Dne 6. června 2014 uplyne 100 let od narození

Jaroslava Dořičáka. 
Vzpomíná syn Tomáš s rodinou.

Když z domova jsi odcházel, veselý jsi byl,
že tě čeká smrt, jsi netušil.
Loučení žádné, nezbyl Ti čas,
jen velkou bolest zanechal jsi v nás.
Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí,
vzpomínky na Tebe však stále stejně bolí.

Dne 28. května 2014 uplyne 6 let, co od nás navždy odešel náš 
manžel, tatínek, dědeček, strýc, pan

Bohuslav Křesala. 
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

„Vzpomeňte na mne, přátelé milí,
ruky stisk vám už nemohu dát,
srdce mi dotlouklo, odešly síly,
býval jsem mezi vámi rád.“ 

Dne 5. června 2014 uplyne 7 let, co nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček, pan

Oldřich Zeman. 
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.
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zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 202 m2, vše k. ú. Zubří, od pana Ladi-
slava Svaka.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v ob-
jektu Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, o celkové výměře 37,83 m2, s panem 
Jaroslavem Křenkem na dobu neurčitou, s účinností od 01. 06. 2014, za pod-
mínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v ob-
jektu Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, o výměře 38,74 m2, s paní Lenkou Slad-
kou na dobu neurčitou, s účinností od 01. 06. 2014, za podmínek dle důvodové 
zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM uděluje souhlas paní  Laryse Yoykalyuk s odstraněním kovového zábradlí 
a vybudováním dřevěné podlahy sloužící pro venkovní posezení na části po-
zemku p. č. 4886/1, k. ú. Zubří, který je předmětem Smlouvy o nájmu prostor 
sloužících podnikání a části pozemku ze dne 12. 02. 2014, před Kulturním 
domem na Starém Zubří, Starozuberská 870.
RM doporučuje ZM vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Zub-
ří za rok 2013 bez výhrad a schválit závěrečný účet města Zubří za rok 2013, 
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Zubří za rok 2013.
RM doporučuje ZM schválit rozdělení hospodářského výsledku města Zubří 
za rok 2013 dle návrhu uvedeného v závěrečném účtu.
RM doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Zubří za rok 2013 sestave-
nou k rozvahovému dni.
RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2014 pro 
„Handball club Zubří“, IČ: 46531378, Hlavní 492, Zubří, PSČ 756 54, ve výši 
40 000 Kč, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města podpisem příslušné 
smlouvy.
RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2014 pro „Di-
akonie CCE - hospic Citadela“, IČ: 73632783, Žerotínova 1421, Valašské Me-
ziříčí, PSČ 757 01, ve výši 40 000 Kč, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu 
města podpisem příslušné smlouvy.
RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2014 pro 
„Tělovýchovná jednota Gumárny Zubří“,  IČ: 44740832, Sídlištní 744, Zubří,  
PSČ  756 54, ve výši 8 000 Kč, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města 
podpisem příslušné smlouvy.
RM schvaluje výjimku z uplatnění vnitřního předpisu č. 015/2013 „Zásady 
a ceník krátkodobých nájmů sportovišť Města Zubří a vybavení“ vůči „Han-
dball club Zubří“, IČ: 46531378, Hlavní 492, Zubří,  PSČ  756 54, pro účely 
akce „Velikonoční pohár“ pořádané ve dnech 19. - 20. 4. 2014.
RM schvaluje přijetí dotace dle rozhodnutí Ministerstva životního prostředí 
ČR ze dne 2. 4 . 2014, reg. č. IS SFZP 13154927, na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Příroda je náš kamarád, na zahradě ji chceme poznávat“, dle 
důvodové zprávy, a pověřuje starostu města podpisem příslušného potvrzení.
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro hod-
nocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodnoticího 
kritéria - nejnižší nabídková cena, ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady a postupy při zadávaní veřej-
ných zakázek malého rozsahu“, na stavební práce: „Energetické úspory - Klub 
Zubří“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla 
vybrána jako nejvhodnější, a to: COMMODUM, spol. s r. o., IČ: 46577238, 
Valašská Bystřice 225, PSČ 756 26, v souladu s nabídkou uchazeče, dle důvo-
dové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření „Rámcové smlouvy o sjednávání a vedení vkladových 
produktů pro právnické osoby a podnikatele“ pro založení vkladu s tříměsíč-
ní výpovědní lhůtou u J&T BANKA, a. s., IČ: 47115378, Praha 8, Pobřežní 
297/14, PSČ 186 00, ve výši 2.700.000 Kč a pověřuje starostu města podpi-
sem příslušné smlouvy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o právu stavby na pozemku města Zubří p. 
č. 3759 v k. ú. Zubří se společností „MIČKAL, s. r. o., IČ: 25357166, Rožnov 
pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 180, PSČ 756 61, a pověřuje starostu 
města jejím podpisem.

RM revokuje usnesení RM 48/689 ze dne 17. 9. 2012 o schválení smlouvy 
o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenské-
ho zařízení se SMP Net, s. r. o., týkající se plynovodu v lokalitě Staré Zubří 
-Vlkoprdy.
RM doporučuje ZM revokovat usnesení ZM 12/06 ze dne 10. 10. 2012 
o schválení smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při re-
alizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní se SMP Net, s. r. o., 
týkající se  prodeje plynárenského zařízení v lokalitě Staré Zubří - Vlkoprdy.
RM revokuje usnesení RM 49/833 ze dne 9. 4. 2009 o schválení závěrečného 
vyúčtování výstavby I. etapy inženýrských sítí v lokalitě U Traktorky.
RM revokuje usnesení RM 49/834 ze dne 9. 4. 2009 o schválení postupu při 
stanovení příspěvku na inženýrské sítě v lokalitě Traktorka II.
RM doporučuje ZM revokovat usnesení ZM 19/05 ze dne 21. 9. 2009 
o schválení výše úhrady příspěvku na inženýrské sítě v lokalitě Traktorka II.
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro po-
souzení a hodnocení nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle 
hodnoticího kritéria - nejnižší nabídková cena, ve výběrovém řízení na veřej-
nou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřej-
ných zakázkách, v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady a postupy 
při zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu“, na stavební práce „Obnova 
prostranství - klub Zubří“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, je-
hož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a to: COMMODUM, spol. s r. o., 
IČ: 46577238, Valašská Bystřice 225, PSČ 756 26, v souladu s nabídkou ucha-
zeče, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města její m podpisem.
RM doporučuje ZM schválit změnu vnitřního předpisu „Zásady spolufinan-
cování stavebních obvodů - dopravní a technická infrastruktura (příspěvek na 
inženýrské sítě)“ schváleného usnesením ZM 10/11 dne 6. 6. 2012, dle důvo-
dové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit závěrečné vyúčtování výstavby inženýrských sítí 
v lokalitě Traktorka I dle varianty č. 2 důvodové zprávy a ukládá vedoucímu EO 
zahrnout toto do návrhu rozpočtového opatření ZM RO č. 4/2014.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolufinancování - poskytnutí příspěvku na 
inženýrské sítě v lokalitě Traktorka s Helenou a Liborem Majerovými za pod-
mínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM souhlasí s návrhem paní ředitelky Bc. Vladimíry Janoškové týkajícím se 
prázdninového provozu příspěvkové organizace „Mateřská škola DUHA, Na 
Potoku 369, Zubří, okres Vsetín“, IČ: 70874590, Zubří, Na Potoku 369, PSČ 
756 54, v měsících červenci a srpnu 2014, uzavření od 30. 6. 2014 - 1. 8. 2014.
RM souhlasí s návrhem paní ředitelky Hany Kučerkové týkajícím se prázd-
ninového provozu příspěvkové organizace „Mateřská škola Zubří, Sídliště 
6. května 1109, okres Vsetín“, IČ: 70874581, Zubří, Sídliště 6. května 1109, 
PSČ 756 54, v měsících červenci a srpnu 2014: uzavření od 14. 7. 2014 do 
15. 8. 2014.
RM bere na vědomí Inspekční zprávu české školní inspekce, Zlínský in-
spektorát, ze dne 25. 3. 2014 pod č. j. ČŠIZ-233/14-Z a Protokol o kontrole 
České školní inspekce, Zlínský inspektorát, ze dne 25. 3. 2014 pod č. j. ČŽIZ-
234/14-Z týkající se inspekční činnosti provedené ve dnech 20. a 21. 3. 2014 
v „Mateřská škola DUHA, IČ: 70874590, Zubří, Na Potoku 369, PSČ 756 54.
RM uděluje souhlas příspěvkové organizaci „Základní škola Zubří, okres 
Vsetín“, IČ: 70874603, Zubří, Hlavní 70, PSČ 756 54, v souladu s ust. čl. VII, 
odst. 5 Zřizovací listiny ze dne 7. 6. 2012 k činnostem nad rámec běžných 
oprav a k investicím dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM zvolit jako přísedícího Okresního soudu ve Vsetíně, 
Vsetín, Horní náměstí 5, PSČ 755 39, pro volební období 2014 - 2018 pana 
Zdeňka Zátorského.
RM schvaluje uzavření nové Smlouvy o dílo „Grafické zpracování a tisk Zu-
berských novin“ s GRAFIA NOVA, s. r. o., Rožnov pod Radhoštěm, Lesní 
2331, PSČ 756 61, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu 
města jejím podpisem.
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My se vody nebojíme 

Plavecký výcvik, který probíhal od měsíce února do dubna, splnil všechna 
očekávání dětí z MŠ Duha. S velkou radostí a elánem se zúčastnily 10 lekcí 
plných vodních radovánek, aktivit a her. Paní trenérky se dětem věnovaly s 
plným nasazením. Učily je základům splývání, potápění a plavání. Na závěr 
každé lekce si děti užily také vodní hry a radovánky. Vyzkoušely si i plavání ve 
velkém bazénu. I rodiče se mohli při závěrečné lekci přesvědčit, že se toho děti 
naučily opravdu hodně. Za odměnu dostaly mokré vysvědčení a pochvalu za 
velkou snahu. 

Dana Vaňková

Tradiční Velikonoce na Valašsku 

V předvelikonoční době jsme se vydali do Valašského muzea v přírodě v sou-
sedním Rožnově pod Radhoštěm, kde pro nás byla připravena procházka 
Valaškou dědinou s nahlédnutím do několika domů a pro děti seznámení se 
spoustou neznámých zvyků. 

Viděli jsme tradiční vynášení Moreny, barvení vajec, ne barvivem, ale přírod-
ními rostlinami, jako je šafrán, cibulové slupky apod. V hodině náboženství si 
děti vyslechly vyprávění o původu svátků jara i z křesťanských kořenů. U tetič-
ky jsme ochutnali velikonoční pokrmy a viděli výrobu dřevěných křížků s ko-
čičkami na ochranu úrody. Nejvíce děti zaujala výroba tataru z vrbového proutí 
a tradiční malování kraslic voskem, které si děti odnášely domů na památku. 

Štěpánka Mičkalová

„Den čarodějnic“ v MŠ Duha 

Jak se stalo již tradicí, koncem dubna se naše duhová školka mění v kouzel-
nou. Týdenní hrátky, kde se děti naučily čarodějnickou písničku, kouzelné 
zaříkadlo, poznávaly a sbíraly bylinky, učily se vařit kouzelné lektvary, vyráběly 
kouzelnické masky, klobouky, čarodějnice na koštěti, pavoučky i netopýry, 
byly jakousi přípravou na den „D“.  V krásných kostýmech, na košťatech či s 
kouzelnými hůlkami, se všechny děti schází na velký rej „Den čarodějnic“.  Od 
rána panuje ve školce zcela jiná, taková tajemná a kouzly opředená atmosféra.  
Děti absolvují aktivity a soutěže spojené s čarovným dnem, jako lety na koštěti, 
namotávání pavoučků na nit pavučinky, hod kouzelným kloboukem do dáli 
či hod do pavoučích plechovek, taneční rej, skoky v pytlích aj. Zatímco malí 
čarodějové nabírají spánkem nové síly, ti starší sbírají čarovné byliny k výrobě 
tří kouzelných lektvarů – lásky, krásy a síly.  I přes nebeské burácení vyrážíme 
všichni společně ven vstříc plnění úkolů čarodějné školy.  Nikdo není rád, když 
po druhém splněném úkolu musíme se sílícím deštěm přehlédnout směr ši-
pek a vyrazit zpět do školky. Naštěstí zklamání brzy opadá, i když plánované 
aktivity na školní zahradě, vč. čarovného ohně, musely být zrušeny. Děti svou 
kresbou vyjadřují, co je trápí, z čeho mají strach. Obrázek pak symbolicky na-
pichují na větev, kterou hodláme společně zničit, tak jako všechny jejich oba-
vy. Po vypití lektvarů a společné večeři i s ochutnávkou dobrot přichystaných 
našimi maminkami, dál zůstávají ve školce už jen ti odvážnější. Strávit noc ve 
školce, bez rodičů, bez postýlky, jen tak ve spacáku, to chce už hodnou dávku 
odvahy. A věřte, že ta nám v naší školce nechybí. 

Za kolektiv MŠ Duha M.Trojáková

Barvení vajíček v MŠ Duha 

Opravy objektu Klubu Zubří a jeho okolí. 
Oznamujeme občanům, že v měsíci červnu 2014 budou zahájeny stavební 
práce na investičních akcích Zateplení Klubu Zubří, Obnova prostranství 
před Klubem a stavba parkoviště za Klubem. Během těchto prací, které 
budou probíhat až do podzimu letošního roku, bude značně omezen pro-
voz na přilehlých komunikacích a to včetně parkování osobních automobi-
lů v okolí Klubu, které bude stavební činností zcela vyloučeno. Věříme, že 
uvedená opatření, která na přechodnou dobu omezí provoz v okolí Klubu, 
budou ze strany občanů přijata s tím, že po realizaci uvedených staveb do-
jde ke zlepšení situace s parkováním automobilů v okolí Klubu v Zubří.  

Odbor výstavby MěÚ Zubří
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Kulturní akce u Sluníček - duben 

Děkujeme paní Lence Sladké za zdobení velikonočních vajíček s dětmi.

 

VVP Velikonoce v Alcedu (Vsetín).

VVP Velikonoce na Valašsku ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm.

Za MŠ Sídliště Irena Dukátová a Mgr. Petra Holišová

Pexeso 2014 
Na Na konci konci měsíce měsíce dubna dubna hledali hledali všichni všichni 
totožné totožné dvojice dvojice obrázků obrázků. 
Nějakou dobu nás to náročné trénování ještě bude pronásledovat. Důležití 
jsou vítězové - snad už nekoktají .

S.B.

1.  Míša Dořičáková, 1.B; Kristýna Holčáková, 3.A; Milan Pupík, 5.A; 
Tom Randýsek, 4.A

2.  Šimon Poláček, 1.A; Anička Pernicová, 3.B; Adéla Skýpalová, 2.B; Tom 
Skýpala, 5.A

3. Bára Porubová, 1.C; Vítek Mičola, 2.B; Barbora Petřeková,   5.B
4. Tadeáš Petřek, 1.A

DEN ZEMĚ NA ZŠ ZUBŘÍ 
Každý rok je jaro na naší škole svázáno s oslavou Dne Země. V posledních 
dubnových týdnech se děti na 2. stupni účastnily vědomostní, výtvarné a eko-
logické soutěže. Všichni vítězové za odměnu pojedou na konci školního roku 
na celodenní výlet. Kam? To je pro ně ještě překvapení. 

Výsledky
Vědomostní soutěž
6. ročník
1. Staňo Ondřej, 6.A
2. Škrobák Petr, 6.B
3. Bénová Eliška, 6.A
7. ročník
1. Hrbata Martin, 7.B
2. Frýdecká Klára, 7.B
3. Bochníček Jaroslav, 7.B
8. ročník
1. Holišová Sabina, 8.A
2. Juříčková Michaela, 8.A
3. Konvičná Eliška, 8.A
9. ročník
1. Fait Adam, 9.A
2. Bill Lukáš, 9.B
3. Rada Matěj, 9.A

Ekologická soutěž
6. ročník
1. Frolíková Jana, 6.B
2. Petřek  Jan, 6.B
3. Dukátová Denisa, 6.A
7. ročník
1. Vicena Petr, 7.B
2. Urbanová Barbora, 7.B
3. Petříková Helena, 7.B

„Pracovní oslavy“ pokračovaly ve středu 30. dubna. Šesťáci a sedmáci vyra-
zili do okolí Zubří pozorovat probouzející se přírodu a posbírat do plastových 
pytlů odpadky, na které cestou narazí. Osmáci a deváťáci zůstali u obou budov 
ZŠ, kde se pustili do jarního úklidu. Ráno si ale první dvě hodiny rezervovali 
na událost, která byla naplánována několik týdnů dopředu. O co šlo?  Dětský 
ekotým působící na naší ZŠ se snaží získat titul EKOŠKOLA, který v minulos-
ti svou prací dobyli bývalí pedagogové Jaroslav a Oldřiška Kovářovi se svými 
žáky. Jedním ze splnitelných úkolů se stalo naplánování a realizace nové vý-

Dne 15. 4. 2014 nás v MŠ Duha poctila svou návštěvou paní Kolečková, která 
si pro děti připravila barvení vajíček voskem. Dětem donesla ukázat již hotová 
nádherně zdobená vajíčka a každé z dětí si poté jedno vajíčko mohlo odnést 
domů. Mezitím si děti zdobily i svá vajíčka, která byla předem vyfouknutá a při-
pravená. Děti si daly opravdu záležet a vajíčka se jim velmi povedla. Hotovou 
práci, na niž byli všichni pyšní, jsme společně vystavili. Velké díky patří paní 
Kolečkové, která s dětmi vajíčka pečlivě zdobila celé dopoledne, a doufáme, že 
i příští rok si znovu vyzkoušíme techniku barvení vajíček voskem.

Za MŠ Duha Kateřina Pernicová

Výtvarná soutěž
školní klub
1. Boráková Eliška, 3.r
2. Machová Barbora, 4.r
3. Petříková Klára, 3.r
6. ročník
1. Martínek David, 6.B
2. Pernica Michal, 6.B
3. Valová Hana, 6.A
7. ročník
1. Pernicová Pavla, 7.A
2. Galčanová Zuzana, 7.B
3. Poláček Tony, 7.A
8. ročník
1. Valchařová Michaela, 8.B
2. Petružela Kryštof, 8.B
3. Havlová Valentina, 8.A
9. ročník
1. Mikulenková Iveta, 9.A
2. Sváková Dominika, 9.B
3. Zemanová Dora ,9.A
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sadby v okolí budovy 2. stupně. Nová barevná fasáda si žádala i nové barevné 
keře a stromky. Celý projekt navrhla bývalá žákyně naší školy Maruška Kru-
pová, která studuje na Střední zahradnické škole v Ostravě. Vytrvale a s vel-
kou ochotou reagovala na všechny připomínky a výborně připravila veškeré 
podklady, které jsme potřebovali. Zahradnictví Kyvala z Valašského Meziříčí 
bez problémů všechny keře a stromy sehnalo a dovezlo přesně ve středu ráno 
až před školu. Tam už byly připraveny 3 týmy a pod vedením „nejstarších eko-
týmáků“ Lukáše, Niky a Dominiky se pustily do práce. 

Ze zápisu kronikářky ekotýmu Zuzky Pavlíčkové: „Rozhodli jsme se zkrášlit 
okolí naší školy. Donesli jsme si rýče, motyky a hlavně rukavice. Dostali jsme 
za úkol sázet okrasné keře a stromky. Pro nás některé to bylo zase něco nového 
a snažili jsme se nejvíc, co umíme. Byla to i zábava. Já osobně si myslím, že na 
svou práci můžeme být hrdi, protože jsme to skvěle zvládli a naše škola je díky 
nám zase o něco hezčí.“ 
Jste zvědavi, jak to dopadlo? Přijďte se podívat sami.

Mgr. Šárka Kocurková

Projektový den přátelství aneb Pohádka máje 
Již se pomalu stává tradi-
cí, že na naší škole každo-
ročně probíhá přátelské 
dopoledne, kdy se pomí-
chají děti 1. a 2. stupně. 
Tyto akce vždy směřují 
k tomu, aby se žáci mezi 
sebou lépe poznali, ska-
marádili se a zažili spolu 
něco nového. Letos se 
akce uskutečnila 2. květ-
na a nesla se v duchu po-
hádek a májového času. 

Každá nově vytvořená skupinka měla společný úkol – vymyslet zaklínadlo 
přátelství a vytvořit „srdíčkovou“ fotografii. Pro ukázku uvádíme některá ze 
zaklínadel: 

Čury, mury, zlaté oči,
přátelství se všude točí.
Přátel není nikdy dost,
jsou tu s námi pro radost.
Proto přátel svých si važ,
dokud ještě nějaké máš.

Atletická sezóna už začala i v Zubří a opět úspěšně
Již po několikáté se naše škola stala pořadatelem okrskového kola atletické 
soutěže Pohár rozhlasu, které se uskutečnilo ve středu 7. května 2014 na krás-
ném atletickém hřišti u naší školy. Počasí přálo, a tak mohli závodníci předvést 

Avojám aktícard přátelství čaruje
a do tvaru srdce nás všechny spojuje.

Květen, to je krásný čas,
květiny nám kvetou zas.
Slunce svítí, kvete kvítí,
láska v srdci zasvítí.

skvělé sportovní výkony. Okrskového kola se zúčastnily školy z rožnovského 
okrsku – ZŠ Videčská, ZŠ Pod Skalkou, ZŠ Valašská Bystřice, Gymnázium 
Rožnov a domácí ZŠ Zubří. Závodilo se ve 4 kategoriích – mladší žáci, mladší 
žákyně, starší žáci a starší žákyně. Není vždy jednoduché zorganizovat spor-
tovní závody. Proto bych velmi ráda poděkovala všem učitelům a našim žá-
kům, kteří pomohli při organizaci kola atletiky v Zubří.
Družstva mladších žáků a žákyň se umístila na 2. místě, mladší žáci postoupili 
do okresního kola na počet bodů a zde obsadili 2. místo.  
Starší žákyně po skvělých výkonech okrsek vyhrály a jako favoritky postoupily 
do okresního kola, kde v konkurenci družstev ZŠ Vyhlídka, ZŠ Trávníky, ZŠ 
Karolinka, ZŠ Horní Lideč  a ZŠ Křižná zvítězily.
Družstvo starších žáků také v Zubří zvítězilo a postoupilo do okresního kola. 
Tam Zubřané mezi družstvy ZŠ Vyhlídka, ZŠ Horní Lideč, ZŠ Karolinka a ZŠ 
Rokytnice našli jen jediného přemožitele, a to ZŠ Rokytnice. Stejně jako vítěz-
né družstvo starších žákyň, tak také druzí starší žáci postupují do krajského 
kola této atletické soutěže. To proběhne v Uherském Hradišti v úterý 20. květ-
na 2014. 
A co říci na závěr této sportovní reportáže?
Okresní kolo proběhlo ve středu 14. května 2014 na atletickém stadionu ve  
Valašském Meziříčí za velmi nepříznivého a chladného počasí. Závod nebyl 
odložen, a tak atleti museli závodit v dešti a zimě. Proto bych chtěla vyzdvih-
nout morální vlastnosti všech našich žáků, kteří se okresního kola zúčastnili 
a se ctí reprezentovali naši školu a město Zubří.
Družstvo mladších žákyň: Eliška Benová, Tereza Palátová, Barbora Hruš-
ková (6.A), Sára Bambuchová, Kateřina Holčáková, Lenka Fryšová, Sabina 
Jurajdová, Alžběta Krůpová, Gabriela Kaňáková (7.A).
Družstvo mladších žáků: Marián Kala, Nick Matejovič, Lukáš Mořkovský, 
Štěpán Smílek (6.A), Lukáš Křiva, Dušan Palát, Šimon Mizera, Bohdan Mize-
ra, Tony Poláček, Jakub Krupa (7.A).
Družstvo starších žákyň: Eliška Konvičná, Valentina Havlová, Barbora Cábo-
vá, Natálie Juříčková, Sabina Holišová, Michaela Juříčková, Michaela Poláš-
ková (8.A), Dominika Chudáčková, Kateřina Pšenicová, Iveta Mikulenková, 
Dora Zemanová (9.A).
Družstvo starších žáků: Filip Banáš, Pavel Vala (8.A), Matyáš Juříček, Ivan 
Bondyuk, Jakub Padalík, Marián Galus, Daniel Vičan, Martin Janíček, Jiří Po-
lášek, Vojtěch Drápela, Marek Blinka (9.A), Robert Pipa, Vladimír Dobeš (9.B).

(GC)

Velká válka a Zubří 1914-1918 
Letos si připomínáme sto let od vypuknutí I. světové války. Muzejní rada ve 
spolupráci s odborem kultury připravují na říjen výstavu, která by chtěla při-
blížit život v Zubří v této nelehké době. Nebudou chybět jména zuberských le-
gionářů a také těch, kteří ve válce zahynuli. Od červnového čísla bude vycházet 
příloha Zuberských novin: Velká válka a Zubří 1914-1918. Pan Jan Koláček ji 
vypracoval na základě velmi zajímavých materiálů, které získal mimo jiné také 
ve vsetínském archívu. Můžete se tedy těšit na odbornou a čtivou připomínku 
života v Zubří v době I. sv. války.
Muzejní rada se na vás obrací s žádostí o pomoc při shromažďování materiálů 
k připravované výstavě. Může se jednat o písemnosti /dopisy, noviny, časopisy, 
ale také předměty vztahující se k této době. Uvědomujeme si již velký časový 
odstup, přesto věříme, že někteří z vás nás mohou mile překvapit vzácnými 
materiály. V takovém případě kontaktujte odbor kultury nebo pište na e-mail: 
mkrupova@seznam.cz. Předem děkujeme.

Marie Krupová, předsedkyně MR
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Když divadlo hrají ochotníci, 
aneb Div.Och a SPONA opět v akci 

Na konci dubna to pod návalem ochotníků v Zubří místní divadelní prkna 
vůbec neměla jednoduché „ustát“, respektive „uležet“.  Zatímco pátek 
(25. 4.) patřil divadelníkům z Rožnova pod Radhoštěm, sobotní večer se 
nesl v duchu Lásky na horách v podání zuberské SPONY, a to už popáté. 
Za takových okolností se srovnání obou představení přímo nabízí.
Srovnání první – návštěvnost. Na ochotníky se chodí všude, hlavně ale tam, kde 
jsou doma, kde mají své blízké a známé. Na to trochu doplatili Rožnováci, na 
které se v Zubří vypravilo podívat jen pár desítek nejvěrnějších.  Spona letos ře-
šila jiné problémy, především ten, jak uspokojit všechny zájemce a současně se 
termínově potkat s potřebami všech členů souboru. Ve finále jejich představení 
vidělo asi 1500 lidí, což je dobrá čtvrtina všech obyvatel Zubří. Gratulujeme! 

Srovnání druhé - předvedená 
hra. Zkušenější Rožnováci 
přivezli do Zubří autorskou 
hru „Haló, Marie! aneb 
Karlovy peripetie“. Zde se 
jednalo o autorský počin, 
v němž se herecky předvedli 
Libor Huluša, Dája a Kája 

Guryčovy, Miluška Kohoutová a Honza Kučera. Troufám si říci, že herecké 
výkony byly na vrcholu možností, které jim dával ne zrovna propracovaný scé-
nář. V každém případě, jeden vedle druhého nezapřou velký herecký potenciál 
a talent. Naproti tomu Zubřané herecké zkušenosti teprve sbírají, ale nebojí 
se experimentovat a hrají, tančí a zpívají s plnou vervou, vědomi si toho, že to 
není vždy úplně perfektní.   
Srovnání třetí – celkový dojem. Ačkoliv rožnovští herci dělali, co mohli, celko-
vě hra nepůsobila jako celek. Ač jsem se tomu bránila, celé mi to trochu připo-
mínalo Troškovy filmy. Lepší i horší vtipy se propojily v jednoduchou dějovou 
linku. A celkovému dojmu příliš nepomohly ani kulisy a reprodukovaná hud-
ba. Naproti tomu Láska na horách, to byl podle mého názoru malý zázrak. Při 
přípravě se investovalo spoustu času do každé maličkosti – kostýmy, kulisy, 
muzika, scénář, ale třeba i mediální podpora a reklama, to vše sehrálo obrov-
skou roli. A vyplatilo se to! Vše dohromady zafungovalo a sklízelo zasloužené 
ovace. Kéž by se to tak podařilo i příští rok. 

L. Přečková

Petrohrad se rozloučil se světlem, co už není vosk...
Petrohrad se rozloučil 
s první výstavou letoš-
ního roku s originál-
ním názvem „A světlo 
je vosk?“. Tento název 
originálním způsobem 
propojuje dílo obou 
autorů, Jaroslavy Juříč-
kové a Miroslava Hory. 

„Máma pracuje při malbě hodně s voskem a já zase se světlem a zároveň je 
to parafráze na klasickou hlášku „A já jsem vosk?“, vysvětlil nám M. Hora a 
dodal, že malby světlem se Zubří taky dočkalo a světlo už tedy není vosk!

Pro většinu návštěvníků se stala 
výstava především obrovským pře-
kvapením. Paní Jaroslava Juříčková 
zde odkryla svou dosud nepoznanou 
uměleckou duši, která se dala zatím 
jen vytušit z toho, co dokáže tato paní 
učitelka při své práci s dětmi. Její ob-
razy vzniklé málo známou technikou 
enkaustik, tedy malováním horkým 
voskem, bezesporu snesou srovnání 
s umělci, kteří se hřejí na výsluní re-
gionální umělecké tvorby. 
Druhé velké překvapení pak předsta-
vovala hra světel a zvuků vznikající 

digitální technikou, již naprogramoval její syn, Miroslav Hora. V jedné rodině, 
pod jednou střechou a v jeden okamžik, se tak propojily dva umělecké světy – 
ten tradiční, s kořeny až ve starověku, a ten dnešní, zcela závislý na moderních 
technologiích. A světlo už není vosk …

L. Přečková

KŘESLO PRO HOSTA 
Kristina Höschlová – Lékařem od Mt. Everestu 
po africkou divočinu

Křeslo pro hosta v Zubří 
končí svou první sezó-
nu. Tento nový přednáš-
kový cyklus volně navá-
zal na úspěch Akademie 
3. věku, která tady po 
dobu pěti let rozšiřo-
vala obzory především 

seniorům. Do našeho křesla zveme zajímavé osobnosti z různých oblastí spo-
lečenského života a výběrem témat se pomalu přibližujeme i mladší generaci 
návštěvníků. Osobnost, která přijala naše pozvání na závěrečnou přednášku, 
nebude výjimkou. 
Záchranářka Kristina Höschlová se specializací na horskou medicínu zažila 
leccos. Hrála na housle v pěti a půl tisících metrech nad mořem, stála na Mont 
Blancu i pod jižním sedlem Mount Everestu. Vídává umírat lidi a mnoho z 
nich se díky ní znovu vrací do života. Jako lékařka se aktivně podílí na projektu 
„Lékaři bez hranic“, kdy předává své zkušenosti v  nemocnicích ve válkami su-
žovaných oblastech a v rozvojových zemích, které čelí endemiím. Kromě toho 
působí na půdě Karlovy univerzity, kde na lékařské fakultě přednáší urgentní 
medicínu.  
Přijďte se podívat na její fotografie z celého světa a poslechnout si povídání 
o tom, co jako lékařka a záchranářka zažívá na svých cestách! Přednáška se 
uskuteční ve čtvrtek 12. června od 18.00 hodin v Klubu Zubří. Vstupné pro ty, 
co nemají abonentku, činí symbolických 30 Kč.

L. Přečková

ČOKOLÁDOVÁ TREPKA 2014 
(pokračování z titulní strany)

Dětský sportovní den v kostce – co vás čeká a nemine?
• Čokoládová trepka 2014 – zuberský atletický čtyřboj pro děti do 15 let
• Výlet na starověké olympijské hry – několik stanovišť pro aktivní děti
• Denisa Rosolová – patronka Čokoládové trepky
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• Tanec Bumbrlíků
• Módní přehlídka „Sport včera a dnes“
• Pohádka „O vodě“ – Divadlo Div.Och
• Výstavka dětských prací na téma: „Atletika – královna sportu“
•  Bohatý doprovodný program pro malé i velké – tetování, malování na 

obličej, kreativní dílny...
• Moderátor – Marian Žárský

K naší velké radosti přijala pozvání na Dětský sportovní den do Zubří atlet-
ka Denisa Rosolová. Denisa je nejen vynikající sportovkyně, ale také krás-
ná žena, která svou přítomností podtrhne antické ideály krásy těla i ducha. 
Podívejte se na její stručnou sportovní vizitku. 
Třebaže se věnuje i víceboji a skoku dalekému, její hlavní disciplínou je v sou-
časné době sprint (především 200 m a 400 m) a od roku 2012 běh na 400 
metrů překážek. V roce 2011 se stala v Paříži halovou mistryní Evropy v běhu 
na 400 metrů a o rok později vicemistryní Evropy v běhu na 400 metrů překá-
žek. Je několikanásobnou mistryní České republiky „pod otevřeným nebem“ 
i v hale. Řadě úspěchů, kterých Denisa dosáhla jako juniorka, dominuje zisk 
titulu Mistryně světa ve skoku dalekém, kterého dosáhla v roce 2004 v Itálii. 
Je nad slunce jasné, že všestrannější českou atletku jsme dětem nemohli před-
stavit. Denisa si s nimi zasportuje, ukáže jim jednotlivé disciplíny zařazené do 
Čokoládové trepky (zuberského čtyřboje) a zájemcům se i ráda na památku 
podepíše. 

Propozice Čokoládové trepky 2014 (zuberský atletický čtyřboj)
Přihlaste své děti včas on-line – má to spoustu výhod!
Disciplíny čtyřboje
• běh – 50 m
• skok daleký z místa
• hod zuberskou metlou
• distanční závod (cca 150 m s rozestupy dle umístění v prvních 3 disciplínách)
Stručná pravidla
Jednoduchá pravidla každé disciplíny budou určena a vysvětlena na místě v 
den akce a budou přizpůsobena věku účastníků. Běh na 50 m – rozhodující je 
dosažený čas; skok daleký z místa – rozhodující je skočená vzdálenost (posled-
ní stopa); hod zuberskou metlou - rozhodující je hozená vzdálenost (poslední 
stopa). Dosažené výkony v prvních 3 disciplínách určí pořadí v každé z nich 
a součet pořadí se dětem sečte a určí startovní pozici pro závěrečný běžecký 
distanční závod. Nejlepší borci tak budou mít vytvořenu nejlepší pozici pro zá-
věrečný běh. Výsledek čtyřboje rozhodne pořadí doběhu dítěte v závěrečném 
běžeckém distančním závodu. 
Kdo se může zúčastnit?
Každé dítě ve věku do 15 let, které bude řádně a včas registrováno. Děti regis-
trované přes webové rozhraní nejpozději do 30. května 2014 navíc budou 
mít jistotu, že od pořadatele získají dárek v podobě trička s logem závodu 
(ve správné velikosti).
Registrace dětí
•  Web do 30. 5. 2014 – http://cokoladova-trepka-2014.vyplnto.cz/, v den 

konání akce nutné potvrzení registrace na místě. Registrace není závazná – 
přihlášené dítě je možné omluvit.

•  Na místě v den konání akce – 13.30 – 14.30 hod. (bez záruky, že dítě obdrží 
jako dárek tričko).

Kategorie - dle ročníku narození
Závodní kategorie budou určeny dle počtu přihlášených dětí. Rozhodujícími 
kritérii budou věk a pohlaví dítěte.
Ceny, odměny
Pro všechny účastníky – diplomy, medaile (čokoládové), drobné věcné ceny.
Pro účastníky registrované do 30. 5. 2014 – účastnická trička.
Pro první tři v každé kategorii – kovové medaile a věcné ceny. 

Více informací: www.sport.mesto-zubri.cz

Pozvánka 

Srdečně vás zveme 
25. června 2014 v 18.00 hod.
do velkého sálu v Klubu Zubří 
na závěrečný klavírní koncert 
Kouzelné piano.

Přijdou čarovat Saxany, uslyšíte ce-
lou škálu skladeb, ve kterých se před-
vedou malincí, ale i velcí klavíristé.

Klavíry vykouzlíme hned dva a dvě 
šarmantní klavíristky Dora Zemanová a Karolína Davidová na ně zahrají Pro 
Elišku. Dokonce vykouzlíme i bicí, na kterých předvede své umění Jindřich 
Stružka.
Perličku si pro Vás připravili letošní absolventi, žáci p. uč. Ireny Benové, 
Adéla Ulrychová, Kamila Bartoňová, Veronika Faitová a Jakub Glac a jejich 
Singing in the Rain.

Kouzelné léto vám přejí klavíristi.

Máte rádi vůni léta? Víte, odkud k nám přilétá?
Chcete léto přivítat, pak musíte zavítat na…

KONCERT BARVY
PAMPELIŠEK
Přijďte si poslechnout
Malou scholu z Rožnova pod Radhoštěm 
pod vedením Alžběty Hlavicové,
spolu s Malou scholou ze Zubří 
pod vedením Marie Křenkové.

Děti se vám představí v kostele sv. Kateřiny v Zubří
v neděli 22. června 2014 v 16. hodin.
Vstupné dobrovolné.

Lejsek šedý
(Některé druhy ptáků na území 
města Zubří a v jeho nejbližším 
okolí, 15. část)
Ohrožený lejsek šedý (Muscicapa 
striata) je o málo menší než vrabec, 
shora šedohnědý, na spodní straně 
světlejší, po celém těle s tmavým 
podélným skvrněním.

Žije ve světlejších lesích, parcích a zahradách. Sedává nápadně vzpřímeně na 
vyvýšených předmětech nebo holých větvích, odkud prudce vyletuje za hmy-
zem, který v obratném letu lapá. Pak se snáší většinou na původní místo. Často 
jej můžeme vidět, jak potrhává křídly nebo ocasem.
Lejsek se živí výhradně létajícím hmyzem. Loví např. mouchy, komáry, ovády.
Je to výlučně tažný druh zimující v tropické a jižní Africe. Odlétá na začátku 
srpna, k nám se vrací na konci dubna.
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Hnízdí jednou ročně. Hnízdo staví na podložce, často s oporou z jedné strany, 
na stromech a keřích nebo na budovách, ale i v plechovce zavěšené na plotě. 
Na stavbu hnízda využívá kořínky, stébla, úzké listy, mech, lišejníky. Hnízdo 
vystýlá peřím, srstí, lýkem, rostlinným chmýřím. V hnízdě, které samička staví 
nejčastěji ve výšce dvou až tří metrů, bývá 4 až 5 vajíček.
Do hnízda lejska šedého dříve zanášela kukačka. Lejsek si v průběhu času vy-
tvořil schopnost rozlišit vejce kukačky od vlastních a vyloučit je z péče. Kukač-
ka si pro svá vajíčka vybírá hnízda dalších druhů ptáků: rákosníka obecného, 
červenky obecné či rehka zahradního.

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť
Autor fotografie: Tomáš Kašpar

Pozvání z farnosti 
Prožíváme nyní krásný měsíc květen. Blíží se léto a toto období láká k růz-
ným aktivitám. Dovoluji si také připomenout některé akce, které se uskuteční 
v rámci farnosti. 
Nejbližší a především duchovní akcí bude adorační den v kapli Ducha svatého 
ve Starém Zubří. V neděli 25. května bude kaple od 14. hodiny otevřena k mod-
litbě. V 17,15 bude adorace zakončena svátostným požehnáním a v 17,30 na 
ni naváže májová pobožnost.
K prvnímu svatému přijímání přistoupí děti z 3. třídy v neděli 1. června. 
Slavnost Seslání Ducha svatého připadne letos na neděli 8. června. Slavná mše 
svatá v kapli ve Starém Zubří bude ten den v 7,45 hodin. V pondělí 9. června 
bude v kapli mše svatá v 17,30 hodin a po ní jsou všichni zváni na vaječinu, 
která je u kaple již tradičně v tento den připravována ochotnými farníky. 
V červnu jsou v plánu dva koncerty. Varhanní koncert se uskuteční v sobotu 
14. června od 16 hodin v kostele sv. Kateřiny. Své umění představí Ludvík Šu-
ranský ze Zlína, který každoročně koncertuje na různých místech v Německu. 
Také se můžeme těšit na děti z farnosti, které pod vedením Marie Křenkové 
zazpívají v neděli 22. června odpoledne rovněž v kostele. Spolu s nimi vystoupí 
malá schola z Rožnova pod Radhoštěm.
Pod záštitou farnosti proběhnou v létě dva tábory. Jeden ve Stříteži nad Bečvou 
v tee-pee stanech v termínu od 3. do 9. srpna. Druhý, zvaný „příměstský“, ve 
dnech od 18. do 22. srpna. Ten bude probíhat tak, že děti budou přicházet ráno 
na faru, kde bude pro ně zajištěn program a oběd. V odpoledních hodinách se 
budou vracet domů. 

KJ 

Darujte nevyužité...  
Máte doma oblečení, boty, lůžkoviny, látky, domácí potřeby (skleničky, příbo-
ry) - které nevyužijete, ale je vám líto je vyhodit? Darujte je! 
Darováním nepotřebných oděvů si uvolníte místo ve skříni, umožníte jejich 
další využití, pomůžete šetřit životní prostředí a vytvoříte pracovní příležitost 
lidem v nepříznivé životní situaci. 
Humanitární sbírka šatstva, kterou vyhlašuje Diakonie Vsetín, proběhne 
ve dnech 29. – 31. 5. 2014 v budově Domova Jabloňová na Strmé ulici č. 
26 ve Vsetíně. 
Kdy věci donést? Ve čtvrtek 29. 5. a pátek 30. 5. od 10 do 17 hodin, v sobotu 
31. 5. od 8 do 14 hodin. 
Co nenosit? Kožichy, ledničky, televize, počítače, jízdní kola a dětské kočárky, 
nábytek. 
Co se děje s vybranými věcmi dál? Sebraný materiál putuje ze Vsetína vlakem 
do Diakonie Broumov, kde je vytříděn, balen a expedován podle konkrétních 
požadavků sociálních odborů měst, obcí a organizací, které o pomoc požádají. 
Část použitelného ošacení, pro které už v České republice není využití, posílají  
z Broumova také potřebným lidem v zahraničí, převážně do zemí Afriky. 

Na Vsetíně se každoročně vybere 9,5 tuny materiálu. 
Hlavní partner: Výtahy Vsetín, s. r. o 
Mediálními partery akce jsou: ANNA reklamní zpravodaj Valašska, TV Bes-
kyd, Rádio Blaník, Vsetínské noviny a Valašský deník. 

Nabízím hrobové místo na místním hřbitově v Zubří. Jedná se o jednohrob  
s hrobovým zařízením – cena dohodou. Bližší informace na MěÚ Zubří 
u paní Pernicové.

Koupím pozemek nebo RD v Zubří. Prosím nabídněte. Mobil 604 376 240.

Vyměním družstevní byt 3+1 ve 4. patře za 3+1 v 1. - 2. patře nebo byt s vý-
tahem v Zubří na sídlišti. Tel. 776 240 921.

PALIVOVÉ DŘEVO - DŘEVOSKLAD VIDČE

Telefon 603 80 20 81, www.drevodokotle.cz

Nabízíme tvrdé i měkké dřevo, štípané metry, 
polínka dle požadovaných rozměrů.

AKČNÍ CENA na polínka!!!
Dopravu dřeva možno zajistit

Turnaj v tenise 

O POHÁR STAROSTY MĚSTA ZUBŘÍ

Kdy:  21. června 2014
Kde:  Polyfunkční centrum
V kolik:  8:30 hodin
Prezentace:  8:00 – 8:15 hod.

Kategorie: neregistrovaní hráči – muži / 
počet účastníků je omezen

Hrací systém: hraje se na jeden set, 
ve skupinách, dále vyřazovací systém

Přihlášení: Josef Randus, Tel: 725 900 767, 
e-mail: josef.randus@mesto-zubri.cz
Sponzoři turnaje: město Zubří, kavárna Tip Café, LB Silver, Sportovní 
poháry – ps, Dana Krůpová – masérské služby, Michal Silný – vyplétání 
tenisových raket 
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Kluci se také zúčastnili dvou mezinárodních turnajů na Horní Bečvě ( Vse-
tín - Nový Jičín - Lietavská Lúčka ). V jednom z nich Tobiáš Krupa vyhrál 
cenu útěchy, tzn. 1. místo ve skupině poražených hráčů úvodního kola.

Za výbor ST - Pupík Milan

PRAGUE   HANDBALL  CUP  2014  
- zastaveny v semifinále B
Ve dnech 18. - 21. 4. 2014 se konal v Praze mezinárodní turnaj v házené, kte-
rého se letos zúčastnilo 445 družstev z mnoha zemí Evropy, Asie a Ameriky.
Naše děvčata změřila své síly s ostatními v kategorii starších žaček, do které 
bylo přihlášeno 74 družstev.
V základní skupině děvčata předvedla velmi dobrý výkon. Začala vysokým ví-
tězstvím nad dánským celkem Ajax Copenhagen 25:6 a  v dobrých výkonech 
pokračovala dále. Postupně zvítězila nad švédským OV Helsingborg  15:6, 
MHK Bytča  10:9 a dánským celkem Skovbakken  16:11. Poražena odešla 
pouze se Slavií Praha  15:17 a HK  Ivančice  16:12. Právě tato porážka s celkem 
Ivančic byla pro nás osudná. Celek Ivančic si totiž nedokázal poradit s dán-
ským Skovbakkenem, nad kterým naše děvčata zvítězila, a tak o postupu do A 
skupiny rozhodl při shodě bodů náš vzájemný zápas s Ivančicemi.  

V neděli jsme tedy začaly hrát svá utkání ve finále B, kde se hraje vyřazovacím 
způsobem: prohraješ –vypadáváš.  
Postupně jsme zdolaly celky HK  Koge  23:9, KPR  Jelenia Gora  15:6  a Žeravi-
ce 11:6. V pondělí jsme nastoupily v semifinále proti švédskému týmu Torslan-
da HK, a bohužel zápas pro nás skončil porážkou. Holkám  utekl začátek utká-
ní, kdy jsme prohrávaly  4:0, a  i když jsme bojovaly, nedokázaly jsme již zápas 
zvrátit. Švédky se nakonec staly vítězkami B finále.   S výkony děvčat jsme však 
velmi spokojeni. Z deseti odehraných zápasů odešla pouze 3krát poražena a k 
lepšímu umístění nám chybělo kousek toho házenkářského štěstíčka.  I tak je 
semifinále B dobrým výsledkem.
V brance náš tým držela spolehlivými výkony Míša Polášková, která odchytala 
celý turnaj bez střídání, což pro ni bylo nejen fyzicky, ale i psychicky náročné.
V útočné fázi jsme se opíraly o údernost spojek Katky Pšenicové, nejlepší střel-
kyně družstva, a Bětky Krůpové, kterým zdatně sekundovala levoruká křídel-
nice Eliška Konvičná, která se dokázala prosadit nejen z rychlých brejků, ale i 
po samostatných akcích. Důležitým článkem naší hry byly i Míša Juříčková a 
Ivetka Mikulenková, které se dokázaly prosazovat především po průnicích na 
brankovišti, chyběl jim však někdy větší tah na branku. Postupně se zlepšoval 
také výkon našich křídel - Kamči Novákové, Verči Kohoutové - a pivotky Anič-
ky Pastejříkové, které se rovněž několikrát zapsaly do listiny střelců. V obraně 
vypomáhala Míša Mičková. Družstvo doplnila i mladší žačka Denča Dukáto-
vá, která zde získávala první zkušenosti.

BUMBRLÍCI DO TOHO, 
NEBOJTE SE NIČEHO ! 
První květnovou neděli oddíl Bumbrlíků odjel zabojovat na Přehlídku pohy-
bových skladeb do Otrokovic. Přehlídky se zúčastnilo 39 kolektivů  v sedmi 
kategoriích. 

Naši Bumbrlíci to neměli vůbec lehké. V kategorii Předškolní děti, Rodiče a 
děti a Malé skladby do 10 let soutěžilo osm týmů. Malí zuberští sportovci svou 
skladbu Slunce svítí – Šmoulové odcvičili s jistotou, přehledem a roztomilostí 
sobě vlastní. Modro-bílí mrňouskové se nenechali  zmást  cizím prostředím  a  
rozzářili prkna sportovní haly na Štěrkovišti líbivým vystoupením.
  Za svůj suverénní výkon obdrželi bronzový certifikát. Děti si odvážely domů 
diplomy, krásné šmoulí medaile, nové zkušenosti a zážitky z jejich první účasti 
na velkých závodech mimo rodnou obec. 
 Poděkování patří paním učitelkám Irence Dukátové, Ilonce Krupové a Ve-
runce Pobořilové za pěkný  a trpělivý přístup k dětem, nadšení a chuť zdolávat 
překážky. Do dalších dnů s dětmi jim přejeme dostatek  elánu a neutuchající  
radost z práce.

za rodiče Šárka Ulrychová

Stolní tenis Zubří 
V uplynulých dvou měsících se mladí stolní tenisté ST Zubří zúčastnili něko-
lika sportovních akcí.
Výsledkový servis:

22. 3. 2014 - Tělocvična ZŠ Sychrov ve Vsetíně - 6. bodovací turnaj mládeže
Mladší žáci – 25 soutěžících  Starší žáci – 34 soutěžících
14.  PUPÍK  Milan  17.  KOLEČEK  Lukáš
17.  KRUPA  Tobiáš  21.  PUPÍK  Milan 
    24.  KRUPA  Tobiáš
    25.  ADAM  Jakub 
12. 4. 2014 - Tělocvična ZŠ Sychrov ve Vsetíně - okresní přebor mládeže 
Mladší žáci – 21 soutěžících  Starší žáci – 29 soutěžících
9. - 12.  KRUPA  Tobiáš  9. - 16.  KOLEČEK  Lukáš
                 PUPÍK  Milan  17. - 24.  KRUPA  Tobiáš  
    25. - 29. PUPÍK  Milan 
Konečné pořadí OkrBT mládeže - 2013/2014 - mladší žáci
12. KRUPA  Tobiáš  Zubří ST
19. PUPÍK  Milan  Zubří ST
27. PETŘVALSKÝ Matěj  Zubří ST
30. HRONEK  Jan  Zubří ST
Konečné pořadí OkrBT mládeže - 2013/2014 - starší žáci
17. KOLEČEK  Lukáš  Zubří ST
21. KRUPA  Tobiáš  Zubří ST
25. PUPÍK  Milan  Zubří ST
26. ADAM  Jakub  Zubří ST
28. KANTOR  Marek  Zubří ST
40. PETŘVALSKÝ  Matěj Zubří ST
43. HRONEK  Jan  Zubří ST
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Výsledky: 
základní skupina
Ajax Copenhagen II - Lesana Zubří  6:25
Lesana Zubří - Slavia Praha  15:17
OV Helsingborg - Lesana Zubří  6:15
Lesana Zubří - MHK  Bytča  10:9
HK  Ivančice - Lesana Zubří  16:12
Lesana Zubří - Skovbakken  16:11
B  play off:
Lesana Zubří - HK  Koge       23:9
Lesana Zubří - KPR  Jelenia Gora   15:6
Lesana  Zubří - SK  Žeravice  11:6
Lesana Zubří  - Torslanda I  11:15

Branky: Katka Pšenicová  49, Eliška Konvičná  29, Alžběta Krůpová  18, Ivetka 
Mikulenková  14, Míša  Juříčková 11,  Veronika Kohoutová 10, Kamila Nová-
ková  6, Anička Pastejříková 5, Míša Mičková 1

SP

Úspěšná sezóna zuberských kuželkářů
V měsíci dubnu skončily mistrovské sou-
těže kuželek. V sezóně 2013/2014 jsme 
po dlouhých dvaceti letech přihlásili do 
těchto soutěží dvě družstva. V krajském 
přeboru hrál „A“ team a v meziokresním 
přeboru hrál „B“ team.
Oba dva celky si vedly velice dobře. 
V meziokresním přeboru skončili naši 
kuželkáři z rezervního družstva na pěk-

ném druhém místě. K jednotlivým zápasům nastupovali v této sestavě: Jiří 
Křenek, Jan Krupa, Jaroslav Pavlát, Jaroslav Jurka, Josef Šturma, Dušan Ci-
bulec, Libor Vančura, Jiří Ondřej a Štěpán Krůpa.
Historického úspěchu dosáhlo naše první družstvo, které se v krajském přebo-
ru zlínského kraje umístilo na bronzové příčce. V jarní části sezóny jsme se do-
konce umístili na 1. místě (žádné jiné družstvo nenahrálo tolik bodů jako my). 
Sestava „A“ družstva:  Miroslav Macháček, Lubomír Krupa, Ota Adámek, 
Radek Vetyška, Jaroslav Adam, Roman Janošek, Jiří Slovák a Radim Krůpa.
Výsledky, statistiky, průměry našich hráčů a tabulky lze nalézt na:
 www.kksz-kuzelky.cz a www.kuzelky.com.
Konečné tabulky:
Konečná tabulka  MOP Vsetín, Nový Jičín, Přerov.
1.  KK Lipník nad Bečvou „B“ 
2.  TJ Zubří „B“ 
3.  TJ Spartak Bílovec „B“ 
4.  Frenštát p. R. „B“ 
5.  TJ Kelč „B“ 
6.  TJ Nový Jičín „B“ 
Konečná tabulka KP Zlín: 
1. TJ Bojkovice Krons 24 19 1 4; 127,5:64,5; 172,5:115,5; 2482  39 b
2. TJ Jiskra Otrokovice 24 14 1 9; 114,0:78,0; 157,0:131,0; 2499 29 b
3. TJ Gumárny Zubří  „A“ 24 13 2 9; 107,5:84,5; 155,0:133,0; 2460 28 b
4. TJ Kelč 24 13 1 10; 100,0:92,0; 147,0:141,0; 2428   27 b 
5. TJ Slavia Kroměříž 24 11 4 9; 99,0:93,0; 147,0:141,0; 2448  26 b 
6. Sport centrum Bylnice 24 12 1 11; 100,5:91,5; 145,5:142,5; 2424 25 b
7. KC Zlín B 24 10 5 9; 95,0:97,0; 134,5:153,5; 2462 25 b
8. Kuželkářský klub Kroměříž 24 10 1 13; 92,5:99,5; 143,0:145,0; 2444 21 b
9. TJ Chropyně 24 10 1 13; 88,0:104,0; 139,5:148,5; 2369 21 b
10. KK Camo Slavičín B 24 9 2 13; 83,0:109,0; 137,0:151,0; 2411 20 b
11. TJ Sokol Machová B 24 9 1 14; 85,5:106,5; 131,5:156,5; 2413 19 b
12. TJ Valašské Meziříčí C 24 8 2 14; 79,0:113,0; 135,5:152,5; 2402 18 b
13. TJ Zbrojovka Vsetín B 24 7 0 17; 76,5:115,5; 137,0:151,0; 2419 14 b

Oddíl kuželek  

ZUBERSKÝ FOTBAL VE VÝSLEDCÍCH

Ne 30. 3. 2014 muži „A“ - TJ VAL. MEZIŘÍČÍ“B“ – FC ZUBŘÍ „A“ 5:0 (pol.:  2:0)
So 5. 4. 2014 muži „B“ - FC ZUBŘÍ „B“ – JASENICE 12:0 (pol.: 7:0)
Branky: 3 x Michal Janíček, 2 x Michal Blabla, 2 x Viktor Bublík, 2 x Martin Bělo-
hlávek, 2 x Jakub Borák, 1 x Jiří Palacký
Ne 6. 4. 2014 muži „A“ - FC ZUBŘÍ „A“ – TJ NEDAŠOV 0 : 2 (pol.: 0:1)
So 12. 4. 2014 muži „B“ - FC ZUBŘÍ „B“ – KLADERUBY 3 : 1 (pol.: 2:1)
Branky: Michal Blabla, Jiří Němec, Viktor Bublík
Ne 13. 4. 2014 st. přípravka - FC ZUBŘÍ  –  Sokol  CHORYNĚ 13:3 (pol.: 7:0)
Branky: 4 x Tomáš Zeman, 4 x Jaroslav Poruba, 2 x Jakub Mičkal, 2 x Tomáš 
Rybiář, 1 x Lukáš Fait
Ne 13. 4. 2014 muži „A“ - FC ZUBŘÍ „A“ –  SK PODK. LHOTA 0:4  (pol.: 0:2)
So 19. 4. 2014 mladší přípravka - TURNAJ  v Rožnově
FC ZUBŘÍ  –  VIDČE  8:0   (pol.: 5:0)    
Branky: 3x Petr Bumbala, 3 x Tomáš Zeman,1x Karel Diviš, 1x Josef Mach
FC ZUBŘÍ  –  FC  ROŽNOV  15:2    (pol.: 9:0)
Branky: 9 x Tomáš Zeman, 3 x Petr Bumbala, 2 x Josef Mach, 1 x Karel Diviš
FC  ZUBŘÍ  –  TJ  STŘÍTEŽ  9:0 (pol.: 4:0)
Branky: 3 x Tomáš Zeman, 3 x Petr Bumbala, 2 x Karel Diviš, 1 x Josef Mach
So 19. 4. 2014 muži „B“ - FC ZUBŘÍ „B“ – Sokol  MIKULůVKA  6:1   (pol.: 2:0)
Branky: 3 x Jakub Borák, 2 x Tomáš Lojkásek, 1 x Jiří Němec
Ne 20. 4. 2014 muži „A“ - FC ZUBŘÍ „A“  –  TJ  ŠTÍTNÁ n/Vl.  2:1   (pol.: 1:0)
Branky: 2 x Viktor Frňka
Ne 27.  4.  2014 muži „A“ - FC ZUBŘÍ „A“ – FC VSETÍN  1:3  (pol.: 1:1)
Branka: Karel Drda
Út 29. 4. 2014  starší přípravka - TJ  POLICE  –  FC  ZUBŘÍ  4:3 (pol.: 2:2)
Branky: 2 x Jaroslav Poruba, 1 x Lukáš Fait
Čt 1. 5. 2014 starší přípravka - FC ZUBŘÍ  –  TJ  JUŘINKA 5:6 (pol.: 3:3)
Branky: 3 x Tomáš Zeman, 1 x Jakub Mičkal, 1 x Lukáš Beňák
Čt 1. 5. 2014 muži „A“ - FC  ZUBŘÍ „A“  –  FC  BRUMOV „B“   4:1    (pol.: 1:0)
Branky: 2x Viktor Frňka, Jiří Raždík, vlastní
So 3. 5. 2014 starší přípravka - Sokol  RůŽĎKA –  FC  ZUBŘÍ  0:22  (pol.: 0: 8)
Branky: 10 x Jakub Cibulec, 5 x Jaroslav Poruba, 2 x Petr Bumbala, 2 x Lukáš 
Fait, 2 x Jakub Mičkal, 1 x Tomáš Zeman
So 3. 5. 2014  mladší přípravka - TURNAJ  v Zašové
FC  ZUBŘÍ  –  TJ  ZAŠOVÁ „A“   6:5    (pol.: 3:2)
Branky: 4 x Tomáš Zeman, 1 x Petr Bumbala, 1 x Josef Mach
FC  ZUBŘÍ  –  TJ  ZAŠOVÁ  „B“  5:5    (pol.: 2:2)
Branky : 3 x Tomáš Zeman, 2 x Petr Bumbala
FC  ZUBŘÍ  –  TJ  POLIČNÁ    7:8   (pol.: 3:5)
Branky: 5 x Tomáš Zeman, 1 x Petr Bumbala, 1 x Karel Diviš
So 3. 5. 2014   muži „B“ - FC  ZUBŘÍ „B“  –  Jiskra  KRHOVÁ „B“   6:0  (pol.: 3:0)
Branky: 2 x Tomáš Lojkásek, 2 x Martin Bělohlávek, 1 x Marek Mičkal, 1 x Martin 
Pavlík
Ne 4. 5. 2014 muži „A“ - FC ZUBŘÍ „A“  –  VAL. KLOBOUKY 1:3   (pol.: 1:0)   
Branka : Viktor Frňka
So 10. 5. 2014  muži „B“ - FC  ZUBŘÍ “B“ – Sokol  CHORYNĚ “B“  4:1 (pol.: 1:0)
Branky: 2x Viktor Bublík,  1x Martin Bělohlávek, 1x Martin Pavlík
Ne 11. 5. 2014  mladší přípravka - TURNAJ  v Zubří
FC  ZUBŘÍ  –  Sokol  HORNÍ  BEČVA  7:0  (pol.: 4:0)
3x Adam Rádsetoulal, 2x Tomáš Zeman, 1x Petr Bumbala, 1x Karel Diviš
FC  ZUBŘÍ  -  TJ  VIDČE   4:0   (pol.:  3:0)
Branky: 2x Adam Rádsetoulal, 1x Tomáš Zeman, 1x Adam Hrabovský
FC  ZUBŘÍ  -  FK  VIGANTICE   6:0   (pol.: 3:0)
Branky: 2x Adam Rádsetoulal, 2x Tomáš Zeman, 2x Petr Bumbala
Ne 11. 5. 2014  muži „A“ - FC  ZUBŘÍ  -  FC  DOLNÍ  BEČVA  2:1   (pol.: 1:0)
Branky: Karel Drda, Michal Janíček

M.Bartoň  
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Prodejní místa ZN: Potraviny Radka u Gumáren, trafika p. Mikulenka, Hobby Elektkro pí Janošcová u Tesca, Coop Horní konec, Coop střed, Coop Staré Zubří, Tip Café, trafika u pošty.
Schránky na vaše příspěvky najdete na těchto místech: Klub Zubří, Hamerská 10, Městský úřad, Horní škola Horní konec, Klub Staré Zubří.

Klub
Čtvrtek 12. 6. 2014 od 18:00 hodin
KŘESLO PRO HOSTA
Kristina Höschlová – Lékařem od Mt. Everestu po africkou divočinu
Záchranářka Kristina Höschlová se specializací na horskou medicínu povypráví o tom, 
co jako lékařka a záchranářka zažívá na svých cestách a misích. Vše doplní dataprojekcí 
plnou fotografií z různých koutů světa.
Vstupné: 30 Kč

Středa 18. června 2014 v 18:00 hodin
PŘÍBĚH Z DŽUNGLE aneb Kdo spadl z nebe?
Divadelní představení dramatického kroužku ZŠ Zubří pod 
vedením K. Gazdové.
Vstupné: dobrovolné

Místenky k rezervaci v kanceláři nové školy u p. Smolíkové. Tel: 571 658 920
Středa 25. června 2014 v 18.00 hodin  
KOUZELNÉ PIÁNO
Závěrečný klavírní koncert. Uslyšíte celou škálu skladeb, ve kterých se předvedou ma-
lincí ale i velcí klavíristé. 
Kino

Středa  4. 6. 2014 od 18:30 hodin
JAKO NIKDY
Konec léta ve filmu „JAKO NIKDY“ znamená zároveň ko-
nec života. Vedle hlavního hrdiny Vladimíra (Jiří Schmitzer) 
jsou dvě ženy, jeho současná partnerka Karla a bývalá mi-

lenka Jaruna. Tato trojice vede marný boj se smrtí. Drama.
Hrají: Petra Špalková, Taťjana Medvecká, Jiří Schmitzer, Marek Němec, Luboš Veselý, 
Marek Taclík, Jana Pidrmanová, Zdeněk Palusga, Pavla Beretová, Leoš Noha, Roman 
Slovák, Štefan Capko, Tomáš Pavelka 
Režie: Zdeněk Tyc
Vstupné: 70 Kč. Délka firmu: 89 minut.
Úterý 10. 6. 2014 od 9:30 hodin
PŘÍBĚHY ZVÍŘÁTEK
Pásmo pohádek pro děti z MŠ, ale i děti předškolního věku v doprovodu rodičů.
Vstupné:  12 Kč. Délka filmu: 65 minut

Pátek 27. 6. 2014 od 17:30 hodin
AUTOPOHÁDKY
Celovečerní animovaný povídkový film natáčený na motivy 
stejnojmenné knížky Jiřího Marka.
Režie: Břetislav Pojar, František Váša, Michal Žabka, Libor 

Pixa, Jakub Kohák
Hudba: Chinaski
Režie: Břetislav Pojar, František Váša, Michal Žabka, Libor Pixa, Jakub Kohák
Hrají: Michal Malátný, Ondřej Vetchý, Petr Nárožný, Viktor Preiss, Eva Holubová, 
Pavel Liška, Lucie Bílá, Miroslav Táborský, Martin Pechlát, Jan Hraběta
Vstupné: zdarma (film bude promítán na podporu technologie E-Cinema). 
Délka filmu: 87 minut.
Ostatní

Sobota 14. 6. 2014, Polyfunkční centrum volnočasových aktivit
DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN
Letošní téma: Atletika – královna sportu
Čokoládová trepka 2014 (atletický zuberský čtyřboj) s patronkou Denisou Rosolovou, 
výlet na starověké olympijské hry, tanec Bumbrlíků, módní přehlídka „Sport včera a 
dnes“, pohádka „O vodě“ – divadlo Div.Och, Faraoni, bohatý doprovodný program pro 
malé i velké – tetování, malování na obličej, kreativní dílny,..

Sobota 14. 6. 2014 v 16:00 hod., kostel sv. Kateřiny v Zubří
VARHANNÍ KONCERT
Varhany: Ludvík Šuranský
Vstupné dobrovolné.
Neděle 22. 6. 2014 v 16:00 hod., kostel sv. Kateřiny v Zubří
KONCERT BARVY PAMPELIŠEK
Vystoupení Malé scholy z Rožnova pod Radhoštěm pod vedením Alžběty Hlavicové a 
Malé scholy ze Zubří pod vedením Marie Křenkové.
Sport 

Seznam akcí na sportovištích města Zubří v měsíci červen
Sportovní hala
Pátek 20. 6.
16:00 hod. O pohár ředitele školy – absolventský turnaj v házené
Polyfunkční centrum
Sobota 14. 6.
14:00 hod. Dětský sportovní den – Čokoládová trepka
Sobota 21. 6.
8:30 hod. 2. ročník tenisového turnaje O pohár starosty města Zubří
Fotbalové hřiště
Neděle 1. 6.
10:00 hod. Fotbalový turnaj – 15. kolo – Okresní přebor mladší přípravka sk. B
16:30 hod. FC Zubří “A“ – Sokol Podlesí – 24. kolo mužů sk. A ve fotbale
Sobota 7. 6.
16:30 hod. FC Zubří B – Sokol Horní Bečva B – 14. kolo 4. třídy skupiny B
Neděle 8. 6.
16:30 hod. FC Zubří “A“ – SK Vlachovice – 25. kolo mužů sk. A. ve fotbale
Sobota 14. 6.
16:30 hod. FC Zubří B – Sokol Branky na Moravě – 15. kolo 4 třídy sk. B
Neděle 15. 6.
16:30 hod. FC Zubří “A“ – Juřinka – 26. kolo mužů sk. A ve fotbale

PLÁN  TURISTICKÝCH  AKCÍ -  červen 2014
i  pro  příznivce  turistiky

St   4. června Zubří  -  Rožnov -  Pustevny  -  Martiňák  -  Horní Bečva
15 km    vlak:   Zubří, nádr.    7.29   -   Rožnov               
  autob.  Rožnov p/R   8.15   -   Pustevny

Pá  6. června   SMAŽENICE  Staré  Zubří  -  Solisko,  chata  lyžařů  v  14.00 

Čt 12. června   Jednodenní zájezd s SPCCH:
  Javoříčské  jeskyně  -  hrad Bouzov  -  Loštice  -  zámek
  Úsov -  Litovel.

So 14. června Zubří  -  Halenkov  -  Dinotice   -  Vsacký Cáb  -  Ptáčnice
16 km  -  Val. Bystřice
  vlak: Zubří, nádr.     6.46   -    Val. Meziříčí,       
  vlak:   Val. Meziříčí    7. 09   -   Halenkov

So 21. června      Zubří  -  Staré Zubří  -  Boňkov  -  Kamenárka  -  Dolní
12 km  Paseky, Koliba
  autob.:  Zubří, nádraží 9.04 - Staré Zubří,  U Dořičáků

St 25. června      Zubří  -  Rožnov  -  Val. Bystřice, Hajdušky  -  Bystřička,
14 km  přehrada
  vlak:  Zubří, nádraží  7.29  -  Rožnov,                
  autob.: Rožnov  8.15  -  Val. Bystřice, Hajdušky
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