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Mezinárodní hasičská pouť na sv. Hostýně 30. 4. 2011
Poslední dubnová sobota byla pro hasiče nejen krásná, 

ale i sváteční. Hasičské sbory dobrovolných hasičů ze Zubří 
se vypravily na hasičskou pouť na sv. Hostýn. Nebyli jsme 
osamoceni. Devadesát praporů a asi dva a půl tisíce hasičů 
ze 140 sborů je toho důkazem. Jak jsem uvedl, jednalo se 
o mezinárodní pouť za účasti hasičů Česka, Polska, Slo-
venska a Chorvatska.

Když se před desátou hodinou seřadil průvod hasičů a dal 
se do pochodu za doprovodu dechové hudby ,,Lidečanky“, 
dostalo se hasičům zaslouženého potlesku účastníků poutě, 
který trval po dobu pochodu před baziliku. Tam náš průvod 
přivítal arcibiskup Jan Graubner. Mezi hosty poutě byli sta-
rosta SH ČMS Ing. Karel Richter, generální ředitel HZS ČR 
generálmajor Štěpán, senátor Parlamentu ČR Jiří Čunek, 

kteří pozdravili přítomné hasiče a poděkovali jim za jejich 
záslužnou činnost.

Mši svatou celebroval arcibiskup Jan Graubner, který 
na závěr požehnal nové prapory a nové sochy. Hasiči ocenili 
i činnost arcibiskupa Jana Graubnera medailí HZS ČR Za zá-
sluhy o bezpečnost v rámci IZS ČR. Čestné uznání obdržel 
z rukou starosty KSH ve Zlíně br. Josefa Krajči tajemník ar-
cibiskupa Petr Gatnar. Ocenění bylo uděleno za úzkou spo-
lupráci při organizování hasičských poutí.

Pouť na sv. Hostýně se stala krásnou tradicí, kdy vzpome-
neme na zesnulé členy SH ČMS, poděkuje se za náročnou 
práci, setkají se známí a naváží se nová přátelství mezi hasiči. 
Spokojení hasiči odjížděli s přáním ,,na shledanou příští rok“. 

Většina našich občanů ví, že patron hasičů je sv. Flori-
án, který má svátek 4. května, a tak naši hasiči pokračovali 
v oslavě svátku patrona hasičů i v našem městě.

Ráno v neděli byla sloužena v našem kostele mše svatá, 
které jsme se i přes nepříznivé počasí zúčastnili v hojném po-
čtu. K uctění památky našich zesnulých členů jsme na míst-
ním hřbitově položili věnec. Před kostel nás přišel přivítat 
otec Karel Janečka, který během bohoslužby poděkoval ha-
sičům za jejich záslužnou činnost.

Oslavami naše činnost nekončí. Již 14. května nás čeká 
obvodní kolo soutěže v požárním sportu a následovat bu-
dou další pohárové soutěže, při kterých se zkvalitňuje naše 
příprava na zásazích při živelných pohromách, povodních 
a požárech. Přejme našim hasičům jen zápolení při soutěžích 
v požárním sportu.

Za SDH Zubří a Staré Zubří Vlk Josef

V tomto vydání se dále dočtete: 
Úspěšní zuberští atleti a atletky str. 6
Červnová Akademie třetího věku…… 
  Tureckem za přírodou a památkami  str. 9
Netradiční pálení čarodějnic  str.12
Starší žáci Zubří vyhráli Prague Handball Cup str.16
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Narození
Klára Geržová
Agáta Horáková
Anna Minarčíková
Aneta Vojkůvková
Natálie Žáčková

 
Jubilanti

Božena Brokešová
Zdenka Mikušová
Stanislav Pavelek
Josef Mičkal
Marie Fryšarová
Františka Mikulenková
Jiří Barchánek

Úmrtí
Milena Divínová
Jan Krupa
Ludmila Martinková
Marie Petřeková
Marie Svaková
Otilie Pavelková
Josef Jurka
Milan Randus
Stanislav Pavlíček

Vzpomínáme

Blahopřání

Dne 14. května 2011 oslavila 60. narozeniny 
paní Hana Slováková

Na křídlech motýlích přilétá přáníčko, aby Ti, mamin-
ko, svítilo sluníčko. Sluníčko lásky a naděje, ať se Tvé 
srdíčko  zasměje.  Vínečko  popíjej,  písničku  si  zpívej 
a  s  dobrou  náladou  na  všechno  se 
dívej.  Věk  není  to,  v  čem  pozná  se 
stáří, když Tvé oči stále září, přijmi 
naše  blahopřání,  nechť  plní  se  Tvé 
sny a přání. 
To Ti přeje celá Tvá Rodina

Smutný je domov, prázdno je v něm, 
cestička k hřbitovu zůstala jen. Kdo Tě 
znal, v dobrém vzpomene, kdo Tě měl 
rád, nezapomene.

Dne 5. 6. 2011 vzpomeneme 4. 
smutné výročí, kdy 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.

Zlaté slunko za hory zašlo, soumrak padá do polí, 
srdce Tvé věčný klid našlo, teď už Tě nic 
nebolí.

Dne 28. 5. 2011 vzpomeneme  
3. výročí úmrtí, kdy nás nečekaně 
opustil manžel, tatínek, dědeček,  

pan Bohuslav Křesala. 
Zároveň vzpomeneme jeho nedožité 70. narozeniny. 

Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami

Roky utíkají, ale vzpomínky zůstávají
Dne 30. 5. 2011 vzpomeneme 15. 

smutné výročí, kdy nás navždy opustil 
náš drahý manžel, tatínek, dědeček 
a bratr, 

pan Vladimír Maceček. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka Evženie, 

dcera Věra s rodinou, syn Vladimír s rodinou a ostatní 
příbuzní.

Vzpomínka na Vás stále živá,
kdo v srdci žije, ten neumírá.
Dne 22. června 2011 vzpomeneme 

10. smutné výročí úmrtí našeho tatínka, 
dědečka a pradědečka, 

pana Josefa Dořičáka,   
a zároveň vzpomeneme 7. prosince 

2011 10. smutné výročí náhlého úmrtí 
jeho syna,

pana Josefa Dořičáka. 
S láskou vzpomíná celá rodina.

Kdo znal, vzpomene,
kdo měl rád, nezapomene.
Dne 11. 6. vzpomeneme 20. smutné 

výročí, co nás navždy opustila naše 
milovaná manželka, maminka, babička 
a sestra, 

paní Bronislava Vlčková.
S láskou na ni vzpomínají manžel Otakar, dcera 

Ilona a všechna vnoučata.

Roky ubíhají, ale vzpomínky a zármu-
tek zůstávají.

Dne 31. května 2011 by se dožil  
pan Květoslav Krupa, 

drahý manžel, bratr, švagr a strýc, 
osmdesáti let. Na začátku roku 2012 
uplyne čtyřicet let od jeho předčasného odchodu. 
V našich srdcích bude stále mladý. S láskou a úctou 
vzpomínají manželka, rodina Křenkova a Jurigova. 
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. 
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Vážení občané města Zubří, 

v minulém čísle Zuberských novin Vás místostarostka 
informovala o mém jmenování do funkce tajemníka MěÚ 
Zubří. Zároveň jsem byl osloven redakční radou ZN, abych 
se v krátkosti představil Vám všem, kteří mne neznáte. 

Je mi 45 let a od narození 
jsem bydlel v Novém Hro-
zenkově. Karolinka se stala 
mým druhým domovem 
po svatbě a narodilo se nám 
postupně 5 dětí (nyní ve věku 
5 až 16 let). 

Nyní pár řádků k průběhu 
mých studijních a pracov-
ních povinností. Po ukonče-
ní základní školní docházky 
v ZDŠ Nový Hrozenkov 
(jejíž budova je architektonicky velmi podobná Vaší sta-
ré škole) jsem chtěl dále studovat automobilový design 
v Bratislavě. Nechal jsem se však přesvědčit paní učitel-
kou a nastoupil jsem na vsetínské gymnázium. Po ma-
turitě jsem se neúspěšně hlásil na strojní fakultu VŠB 
v Ostravě. Následně mne přijali na nástavbové dvouleté 
studium SPŠS v Kopřivnici. Po ukončení tohoto studia 
jsem nastoupil do pracovního procesu k pásu na tzv. ČB 
obrazovce v Tesle Rožnov p. R. Po měsíci následovala 
základní vojenská služba u „spojařů“ v Plzni s půlročním 
odskočením do poddůstojnické školy v Popradě. Vrátil 
jsem se do Tesly těsně před „revolucí“ v říjnu roku 1989 
a tentokráte jsem nastoupil do střediska tzv. „Wolframu 
a Molybdenu“, které po privatizaci neslo název firmy 
„ROTUMO“. Z této firmy si mne mohou někteří z Vás 
pamatovat, ať už jako technologa, či směnového mistra. 
V závěru roku 1992 jsem uspěl u přijímacího pohovoru 
na výkon funkce tajemníka na OÚ Karolinka, kde jsem 
v této funkci působil 18,5 let a za tuto dobu jsem spo-
lupracoval s 5 starosty. Vzhledem k novým podmínkám 
v zákoně o úřednících jsem si musel zvýšit kvalifikační 
předpoklady a v roce 2007 jsem byl přijat na Filozofickou 
fakultu UP Olomouc na studium Školského managemen-
tu, jehož výuka probíhala na Obchodní akademii ve Va-
lašském Meziříčí. Díky skvělému zázemí, které mi doma 
manželka spolu s dětmi vytvořili, a taky díky pochopení 
tehdejšího vedení města jsem mohl toto náročné studium 
v loňském roce ukončit závěrečnou bakalářskou zkouš-
kou. Po loňských obecních volbách jsem však nenašel 
společnou řeč s novým vedením radnice a koncem února 
jsme uzavřeli dohodu o rozvázání pracovního poměru. 

Mohl bych se ještě dlouze rozepisovat o mých četných 
sportovních a kulturních zálibách, které však v poslední 
době ustupují čím dál častěji do pozadí, což je dáno mým 
pracovním vytížením. Přesto si i nyní rád rekreačně za-
sportuji a hudbě se věnuji jako občasný hráč na kontrabas 
v country kapele Sjezdaři a taky vyučuji 3 hodiny týdně 

na Základní umělecké škole v Karolince tzv. souborovou 
hru, což je vlastně výuka souhry dětí hrajících na různé 
hudební nástroje – jinými slovy „kapela“. 

Závěrem bych chtěl napsat několik řádků k mému 
pohledu na působení v Zubří. Rád bych přispěl svými 
znalostmi a dovednostmi ke spokojenosti Vás všech 
s prací úřadu. Je mi smutno, když vidím ve sdělovacích 
prostředcích, jak je „úředník“ veřejným nepřítelem č. 1. 
Je to však i vinou nás všech občanů, protože se vytrácí 
slušnost mezi lidmi. Jsem přesvědčen, že jakékoliv zlep-
šení (ať už ve vztazích, pracovní činnosti …) vede přes 
snahu o naslouchání názoru toho druhého. Nemusím mít 
názor totožný, ale má snaha o pochopení názoru druhého 
člověka mne může dovést k jiným rozhodnutím, samo-
zřejmě za předpokladu, že obě strany znají „mantinely“, 
kde se mohou pohybovat. Proto, budete-li mít jakéko-
liv připomínky a podněty k práci úřadu, tak jsem Vám 
k dispozici.

Tomáš Jochec

Z usnesení z 11. schůze Rady města Zubří 
konané dne 18. 04. 2011

Prodej dřeva z probírek
RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvalu-

je uzavření kupní smlouvy na prodej cca 150 m3 dřevní 
hmoty z předmýtní úmyslné těžby v oddělení 4A5, B5, 
C5, E5, E7, F5, G6, C4, D4, B4 s „LESNICKO - DŘE-
VAŘSKÁ FIRMA, spol. s r. o.“, Hamerská 3, ZUBŘÍ, 
PSČ 756 54, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Dodatek ke smlouvě
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

na zpracování projektové dokumentace na akci „Revita-
lizace zeleně Sídliště 6. května v Zubří – 1. etapa“ s fir-
mou „ENVIPARTNER, s. r. o.“, se sídlem: Brno, Štýřice, 
Pšeník 376/11, PSČ 639 00, týkající se změny termínu 
provedení díla a pověřuje starostu města jeho podpisem.

Poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří – smlouvy
RM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Zubří na rok 2011 s jednotlivými sub-
jekty za podmínek dle důvodové zprávy a pověřuje sta-
rostu města podpisem příslušných smluv.

Stanovení počtu zaměstnanců Města Zubří
RM v souladu s § 102 odst. 2, písm. j) zákona č. 

128/2000Sb., o obcích, v platném znění, stanovuje celko-
vý počet zaměstnanců města na MěÚ Zubří na 26, s účin-
ností od 1. 5. 2011. 

Osadní výbor – lokalita Nad Fojstvím
RM doporučuje Zastupitelstvu města Zubří zřídit osad-

ní výbor v lokalitě Nad Fojstvím. 

MÚ Zubří informuje
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Z usnesení z 12. schůze Rady města Zubří 
konané dne 02. 05. 2011

MŠ – prázdninový provoz
RM souhlasí s návrhem ředitelek MŠ Duha a MŠ Síd-

liště na organizaci provozu MŠ Zubří, Sídliště 6. května 
1109, okres Vsetín, v měsíci červenci a srpnu 2011 (uza-
vření od 18. 7. 2011 do 19. 8. 2011).

Koncert pro jubilanty - Mistříňanka – smlouva 
o účinkování

RM schvaluje uzavření Smlouvy o účinkování č. 27/11 
s dechovou hudbou Mistříňanka, družstvo hudebníků, 
Mistřín, Vyhnálov 28/762, PSČ 696 04, a pověřuje staros-
tu města jejím podpisem.

Prodej pozemku – K. Vrátný - doporučení
RM doporučuje ZM vyhlásit záměr na prodej části 

pozemku p. č. 12, zahrada, o výměře cca 230 m2, k. úz. 
Zubří.

Dětské hřiště Staré Zubří – výběrové řízení - smlouva
RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo na akci „Dětské hřiště – Staré 
Zubří“ s  „Hřiště Pod Květinou, s. r. o.“, Písek, Pražské 
Předměstí, U Výstaviště 463, PSČ 397 01, a pověřuje sta-
rostu města jejím podpisem.

Použití výtěžku z VHP za rok 2010
RM schvaluje použití finančních prostředků odvodů 

částí výtěžků z loterií a jiných podobných her na pokrytí 
rozdílu mezi příjmy a výdaji při pořádání kulturních akcí 
v Klubu Zubří, Hamerská 10, dle důvodové zprávy.

„Petice“
„Petice je zvláštní kvalifikovaný případ svobody pro-

jevu, který je spjat s povinností orgánu veřejné moci 
na obsah petice reagovat. Petiční právo představuje jedno 
z nejstarších klasických politických práv. Petiční právo je 
tradiční součástí katalogu základních lidských práv a svo-
bod nejen u nás, ale i v dalších zemích.“ 

Není to tak dávno, co jsme si o peticích mysleli své 
a jen pár odvážlivců bylo schopno podepsat se pod ně-
které z nich, protože politické zřízení, ve kterém jsme 
žili, porušovalo lidská práva a za některé názory se tvrdě 
trestalo. Doba se změnila a my konečně můžeme toto prá-
vo uplatňovat tak, jak v jiných demokratických zemích. 
Je však dobré vědět, co se pod pojmem petice skrývá a co 
vlastně podepisujeme. Tak jak nám radí reportéři „Čer-
ných ovcí“, podepisujte až po důkladně přečtené smlou-
vě. V našem případě - po zvážení situace a po zjištění 
všech informací.

Nic proti peticím, já bych určitě také nějakou pode-
psala, např: „Za snížení a důsledné dodržování rychlosti 
jízdy v naší obci“ nebo „Za neuvážené kácení zdravých 
stromů“, „Za naprostý zákaz ježdění motorkářů po ose-
tých polích a lesích“ atp. Toto by byly petice, které by 
vyjadřovaly i obavu o zdraví mé a mých dětí.

Určitě bych se ale nikdy nepodepsala pod petici, u kte-
ré nemám dostatek spolehlivých informací a je postavena 
na neúplných nebo zcela zkreslených údajích. Nebo pod 
petici, která by jiným lidem zavřela cestu k lepšímu ži-
votu.

9. 5. 2011
E. Divínová

Partnerství Zubří - Rosdorf
Aktuality a pozvánka

Ve dnech 2. června 2011 (čtvrtek) až 5. června 2011 
(neděle) budou našimi hosty v Zubří přátelé z Rosdorfu. 
Tentokrát se bude jednat o návštěvu zástupců obce, círk-
ve a Spolku partnerství Rosdorf. 

Zvláštní pozornost si jistě mimo jiné zaslouží ekume-
nická bohoslužba v kostele sv. Kateřiny v Zubří, která 
se uskuteční v pátek dne 3. června od 17.30 hodin.

Při bohoslužbě budeme moci vyslechnout i hudební 
vystoupení:

 Arwed Henking - varhany,
 Marie Majerová-Křenková (soprán),
 SCHOLA a chrámový sbor Zubří. 

Pořad ekumenické bohoslužby:
1. Chrámový sbor Zubří
2. Pozdrav - farář Karel Janečka, 
 farářka Katharina Henking
3. Věřící: „Chvaliž Hospodine“ 
4. Kyrie
5. Modlitba dne
6. Žalm 23
7. Marie Křenková: A. Dvořák - Biblické písně 4
8. Kázání - farářka Katharina Henking
9. Marie Křenková: G. F. Händel - Messias
10. Přímluvy
11. Otčenáš
12. Věřící: „Tebe, Bože, chválíme“
13. Slovo poslání
14. Ohlášení
15. Marie Křenková: W. A. Mozart - Alleluja
16. Požehnání
17. SCHOLA: C. Franck - Panis angelicus

V rámci návštěvy se dále uskuteční:
-  společná návštěva Nového Jičína a prohlídka Muzea  
 klobouků (pátek 3. 6. 2011), 
-  jednání zástupců obou obcí na MěÚ Zubří 
 (pátek 3. 6. 2011), 
-  prohlídka města Zubří (pátek 3. 6. 2011),
-  společné a společenské setkání s večeří v restauraci  
 Pod Lipůvkou (pátek 3. 6. 2011),
-  společná návštěva Kroměříže a prohlídka zámku  
 (sobota 4. 6. 2011),
-  společná návštěva a prohlídka Valašského muzea  
 v přírodě Rožnov p. R. včetně koncertu kapely Swing  
 Band (sobota 4. 6. 2011).

Mgr. Alena Dobšová, místostarostka
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Zprávy ze školy

Zeměpisné úspěchy na základní škole  
v Zubří

V pondělí 4. dubna se v Otrokovicích uskutečnilo kraj-
ské kolo zeměpisné soutěže Eurorebus 2011. ZŠ Zubří re-
prezentovaly 2 tříčlenná družstva a jeden žák v kategorii 
jednotlivců.

Družstvo 9. B 
ve složení Voj-
těch Bill, Štěpán 
Nohavica a Jan 
Pánek se umístili 
na krásné stříbrné 
příčce. Družstvo 
7. A  - Tomáš Cáb, 
Tereza Mičolová 
a Barbora Bergová - ve své premiéře v Eurorebusu vůbec 
nezklamali a umístili se na 5. místě. Mezi nejlepší jed-
notlivce kraje 6. a 7. tříd se probojoval Lukáš Bill (6. B), 
který se soutěže účastnil také poprvé, a získal 5. místo. 
Všichni budou reprezentovat ZŠ Zubří na republikovém 
finále, které proběhne 6. června v Praze. 

Dne 7. dubna se v Uherském Hradišti konalo krajské 
kolo zeměpisné olympiády. Z okresního kola, kde získal 
2. místo, postoupil do kraje i žák 9. B Vojtěch Bill. Mezi 
nejlepšími zeměpisáři se neztratil a svými znalostmi si 
zasloužil 3. místo. 

Mgr. Gabriela Cábová

Skvělý úspěch našich žáků 
Od října 2010 do dubna 2011 probíhala celostátní in-

ternetová soutěž PaySecCup na www.bezpecne-online.cz. 
V 7 měsících byly soutěžícím zadávány otázky (vždy 20 
vyhledávacích a jedna tipovací), které měli zodpovědět 
pomocí internetu. Nebyla to lehká práce - účastníci se 
museli „proklikat“ mnoha stránkami, než došli ke správ-
né odpovědi. Uvádím příklad. Zkuste si s námi dodatečně 
zasoutěžit:
4) První dáma jediného velkovévodství na světě by se 

přes své rozsáhlé jazykové znalosti nedomluvila úředním 
jazykem
A) na Kubě, B) v Angole, C) na Martiniku,  

D) na Jamajce
12) Britská královna Viktorie měla devět dětí. Její syn, 

který měl mladší  sestru Alici,  se  oženil  s  dánskou prin-
ceznou Alexandrou Carolinou Marií Charlottou Louisou 
Julií a měli spolu šest dětí. Jeden z jejich synů byl vášnivý 
filatelista. Tento filatelista měl syna, který se stal císařem 
Indie.  Jeden  z  potomků  tohoto  indického  císaře  se  stal 
hlavou státu Papua-Nová Guinea. Je to
A) Alžběta, královna matka, B) Alžběta II., C) Jiří VI.
D) Jiří V.
13) Nepravidelné světlé útvary, které se nacházejí v An-

glii na 51°39‘57“ severní šířky a 0°8‘52“ východní délky 
(WGS 84) jsou

A) krasové závrty
B) bunkery
C) zbytky sněhu
D)  plochy  vypasené  domácími  zvířaty  přivázanými 

na provaze ke kůlu
21) Tipovací otázka pro duben (otázky byly odesílány 

vždy do posledního dne měsíce)
2. května 2011 nastoupí na Mistrovství světa v ledním 

hokeji česká hokejová reprezentace k utkání s Dánskem. 
Tipni si, v kolikáté sekundě zápasu padne první branka.

Této soutěže se zúčastnily dva kolektivy ZŠ Zubří. Prá-
ce to nebyla lehká a žáci se opravdu zapotili. Někteří se 
snažili, co se dalo, jiní to trošku „flákali“, ale díky snaze 
správce Vojty Billa, který doplnil většinu chybějících od-
povědí, se 17členný kolektiv žáků 9. B umístil na skvě-
lém druhém místě z 553 soutěžících kolektivů. Nedosáhli 
na nejvyšší metu - čtyřdenní zájezd do Francie, ale vyhrá-
li pro školu notebook, digitální kameru a grafický tablet 
s bezdrátovým perem a pro každého člena soutěžního 
týmu stavebnici Geomag a maskota hry. 

Ale co je nejdůležitější - žáci si vyzkoušeli, co je to 
„skutečná práce s internetem“ - tady se nejednalo o bez-
myšlenkovité stažení informace z Wikipedie i s aktivními 
odkazy jen proto, aby se splnil nějaký trapný úkol do vyu-
čovací hodiny. Pro správné vyřešení otázky museli navští-
vit nejméně 4 stránky, srovnávat, vyhledávat, přemýšlet 
- dobrá škola do budoucnosti.

Soutěžícím z 9.B blahopřejeme k skvělému úspěchu, 
zvítězit v tak velké konkurenci se jen tak běžně nepodaří. 
Snad jim soutěž dá i něco do budoucnosti a pomůže jim 
ve zvládání středoškolského učiva. 

Tady jsou jména soutěžících:
Denis Boboras, Eva Solanská, Jan Holiš, Jan Pánek, Jan 

Šimurda, Karolína Barglová, Kristýna Divínová, Lucie 
Matulová, Marie Krupová, Michal Kij, Michal Maleňák, 
Monika Galčanová, Pavlína Mitášová, Tereza Šturmová, 
Tomáš Majer a Vojtěch Bill.

A pro Vás, kteří jste si s námi zasoutěžili, nabízím ře-
šení otázek:

Helena Dufková

9.B - prémiový soutěžní úkol
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Pexesový turnaj 2011 
Těsně před Velikonocemi se završilo dvoutýdenní sna-

žení o získání mistrovského titulu v pexesování. Adepti 
trénovali doma i ve škole, ve dne i ve snách, za chůze 
i ležíce, aby se přes třídní kola probojovali do školního 
klání. Tam už bez slitování porazili ti soustředěnější ty 
roztěkané, klidnější zbrklé…nebo jen ti šťastnější méně 
šťastné…?

1. ROČNÍK 
1.  Tomáš Randýsek,  1.B
2.  Agátka Mičolová,  1.A
     Brian Lev,  1.A
3.  Ondra Krupa,  1.A
2. – 3. ROČNÍK
1. Barunka Petřeková,  2.B
  Bětka Pupíková,  3.A
2. Štěpán Vlk,  2.B
3. Denisa Dukátová,   3.B
4. – 5. ROČNÍK
1.  Mirek Jurášek,  4.A
2.  Tomáš Holiš,  5.A
3.  Tereza Bergová,  5.A
4.  Lukáš Solanský,  5.B

S. Bludná 

Zuberské děti a Stonožka
U příležitosti oslav 800. výročí sv. Anežky České vy-

hlásilo také hnutí Na vlastních nohou - Stonožka projekt, 
v němž by se děti seznámily s životem a odkazem naší 
světice. Její život plný odříkání, pomoci těm nejubožej-
ším, ale také chytrých, ale čestných politických tahů by 
mohl být příkladem mnoha našim současným politikům 
i „obyčejným“ lidem.

Kromě toho, že budou vítězové projektu oceněni, nabízí 
Stonožkový projekt i něco nadčasového. Nejlepší literární 
a výtvarné práce spolu s přímluvami ke sv. Anežce budou 
uchovány v trvanlivých kovových schránkách a uloženy 
na významných místech, aby byly otevřeny u příležitosti 
oslav 900. výročí sv. Anežky.

10. 5. 2011 představila paní Běla Jensen práce zuber-
ských žáků pražskému arcibiskupovi Mons. Dominiku 
Dukovi a jeho blízké spolupracovnici sestře Dominice. 

Oba dva byli úrovní prací našich dětí nadšeni a velmi po-
chvalně se o ní vyjádřili. Může nás jen těšit, že naše děti 
stále dosahují ve výtvarných činnostech úspěchů.

Asi se nikdo z nás nedožije 
doby, kdy budou schránky ote-
vřeny, ale máme jednu krásnou 
možnost - můžeme snít o tom, 
jak to bude vypadat - budou se 
naši potomci smát, nebo žas-
nout? Každopádně víme jedno 
- vše je v jednání, ale máme 
už pár míst na důstojné uložení 
schránek - klášter v Hejnicích, 
papežskou kolej Nepomucenum 
ve Vatikánu a nyní je v jednání 
i kostel v Lucembursku. Další 

místa budou doplněna v nejbližší době.
Ale zpět k našim dětem. Musím pochválit žáky 6. roč., 

protože jejich ztvárnění středověké uličky má opravdu 
vynikající úroveň. Také deváťáci se mohou pochlubit vý-
bornými obrázky. Je škoda, že Vám je můžeme prezento-
vat jen v černobílé podobě.

Helena Dufková

Atletické závody v Zubří aneb Pohár  
rozhlasu 2011

Ve středu 4. května se v zuberském víceúčelovém spor-
tovním areálu uskutečnilo okrskové kolo Poháru rozhlasu 
2011. I když počasí atletice moc nepřálo, do Zubří se sjelo 
více než 140 atletů, kteří závodili ve čtyřech kategoriích 
– mladší žáci a žákyně, starší žáci a žákyně. Všichni zá-
vodníci si zaslouží pochvalu za vzornou přípravu, kte-
rá se vyplatila. Mladší i starší žáci a žákyně postoupili 
do okresního kola z prvního místa. 

Okresní kolo se koná ve Valašském Meziříčí na atletic-
kém stadionu. 

Úspěšní zuberští atleti a atletky
Ve čtvrtek 12. května se na atletickém stadionu ve Va-

lašském Meziříčí uskutečnilo okresní kolo atletických 
závodů družstev základních škol Pohár rozhlasu 2011. 
Počasí se vydařilo, sluníčko pálilo, ale i tak neodradilo 
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naše chlapce a děvčata od silné vůle závodit. A vyplatilo 
se. Nejen, že byly překonány některé školní rekordy, ale 
také 3 družstva – mladší žáci, mladší žákyně a starší žáci 
okresní kolo vyhráli a domů si odváželi zaslouženě zlaté 
poháry. Jako vítězové okresu Vsetín postupují do krajské-
ho kola do Uherského Hradiště, kde budou reprezentovat 
náš okres, školu a město Zubří.

O velký úspěch se zasloužili tito žáci: 
Mladší žáci – Juříček Matyáš, Fait Adam, Vičan Dani-

el (6. A), Cáb Tomáš, Orság Dominik, Urbánek Martin, 
Mach Josef, Korger Dan, Štverák Tomáš (7. A), Haas Gi-
ordano, Švec Petr (7. B).

Mladší žákyně – Kovářová Martina, Pšenicová Kate-
řina, Zemanová Dora (6. A), Titkova Simona, Holčáková 
Karolína, Mizerová Jolana, Mičolová Tereza, Švecová Mi-
chaela, Ondruchová Nela (7. A), Pernicová Lucie (7. B).

Starší žáci – Havel Kryštof, Konečný Lukáš (8. A), 
Hrstka Jakub, Cabák Ondřej, Polách Petr, Grygar David, 
Pšenica Miroslav, Winkler Jan (9. A), Mendel Lukáš, Ma-
jer Tomáš (9. B).

Starší žákyně – Martinátová Karla, Nohavicová Pet-
ra, Juříčková Natálie, Mičkalová Lucie (8. A), Pavlíčko-
vá Tereza, Malinová Tereza, Mičulková Petra, Furiková 
Lenka, Malinová Petra (9. A), Krupová Marie (9. B).

Poděkování patří samozřejmě také učitelům a trené-
rům.

Mgr. Gabriela Cábová

Úspěchy zuberských žáků na poli sportov-
ním - basketbal dívek a chlapců 6. a 7. tříd 
V pondělí 11. dubna se ve Valašském Meziříčí konalo 

okresní kolo basketbalu chlapců 6. a 7. tříd a ve středu 
13. dubna se uskutečnilo okresní kolo basketbalu mlad-
ších dívek. Obou turnajů se účastnila také družstva ze ZŠ 
Zubří. A jak vypadala jejich reprezentace?

Družstvo tvořili chlapci 6. a 7. tříd - Cáb Tomáš, Divín 
Petr, Korger Dan, Mach Josef, Orság Dominik, Štverák 
Tomáš, Havran Dominik, Haas Giordano. Při účasti 8 škol 
vsetínského okresu družstvo naší školy zvítězilo a domů 
si chlapci odváželi 1. místo a postup do krajského kola, 
které se konalo v Kroměříži.  

Děvčata 6. a 7. tříd ve složení Jolana Mizerová, Tere-
za Mičolová, Nela Ondruchová, Markéta Palátová (7.A), 
Michaela Mičková (7.B), Martina Kovářová, Kateřina 

Pšenicová, Dora Zemanová (6.A)  odjížděla na okresní 
kolo do Valašského Meziříčí na ZŠ Vyhlídka s cílem také 
vybojovat pěkné umístění. Prošla turnajem bez zaváhání 
a zaslouženě si domů odvážela 1. místo v okresním kole 
a postup do krajského kola.

Jak vypadala cesta za vítězstvím?   
Na ZŠ Vyhlídka se sjelo 6 týmů našeho okresu (ZŠ 

Horní Bečva, Vyhlídka, Gymnázium, Růžďka, Videčská 
a ZŠ Zubří). Zubří spolu se  ZŠ Vyhlídka a Horní Bečvou 
hrálo ve skupině „A“. Po vítězství nad ZŠ Horní Bečva 
16:6 a domácími hráčkami z Vyhlídky 12:8 naše „basket-
balistky“ vyhrály skupinu. Semifinálový zápas byl úpl-
ným koncertem našich děvčat, která nejen skvěle bránila, 
ale také dávala soupeři ZŠ Růžďka krásné koše. Vítěz-
stvím 38:10 si děvčata zaslouženě otevřela pomyslnou 
bránu finále. Tam je čekal již známý soupeř ze skupiny 
ZŠ Vyhlídka. I když měly soupeřky na své straně domácí 
prostředí, holky ze Zubří bojovaly ze všech sil a ve velmi 
vyrovnaném zápase nakonec nad soupeřkami o 2 koše 
vyhrály. 

19. dubna se pak v Kroměříži konalo krajské kolo. Aniž 
by někdo tušil, opět se děti ze Zubří neztratily a obě druž-
stva – chlapci i děvčata - si z Kroměříže odvážela stříbrné 
poháry. 

Ve stejný den (tj. 19. dubna) se konalo okresní kolo 
basketbalu starších dívek, kterého se účastnila také děv-
čata ZŠ Zubří jako vítězky okrskového kola z Vidče. 
Do Valašského Meziříčí se sjelo 6 družstev, naše družstvo 
ve složení Petra Malinová, Tereza Malinová, Petra Mičul-
ková, Petra Zemanová, Markéta Skýpalová, Dana Gajdo-
šová a Lenka Furiková ve skupině zvítězilo s Karolinkou 
20:16 a Vidčem 22:6 a vyhrálo tak skupinu. V semifinále 
děvčata o 1 koš prohrála se  ZŠ Růžďkou, a tak skončila 
s Karolinkou na 3. místě. 

Všechny basketbalisty a basketbalistky bych chtěla po-
chválit za disciplinovanost, bojovnost, krásnou košíkovou 
a poděkovat za vzornou reprezentaci naší školy a města 
Zubří.

A samozřejmě popřát hodně sportovního štěstí v dal-
ších soutěžích. 

Mgr. Gabriela Cábová
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Vystoupení Aerobic Stars při školní družině 
ke Dni matek 

12. 5. 2011 předala děvčata ze ŠD svým maminkám 
ke Dni matek dárek ve formě tanečního vystoupení, které 
proběhlo v tělocvičně na ZŠ prvního stupně.

Taneční skupina pod názvem Aerobic Stars vznikla při 
ŠD v září r. 2010 pod vedením žákyň-trenérek Natálie 
Maléřové a Adély Pokorákové z druhého stupně ZŠ Zubří.

Tým Aerobic Stars má za sebou už nejedno úspěšné 
vystoupení např. na Vánoční láťce v hale Zubří, na školní 
benefici, kde sklidil velký potlesk. 

S velkým zájmem se tým Aerobic Stars schází každý 
čtvrtek v tělocvičně, kde pod vedením svých trenérek 
neustále vylepšuje svou taneční sestavu Sunshine a pilně 
nacvičuje další nová vystoupení. 

Přáním týmu Aerobic Stars je se zúčastnit v příštím 
školním roce soutěží v aerobicu a věří, že bude úspěšný.

Držíme palce !!!

kolektiv vychovatelek
ZŠ Zubří

„Den čarodějnic v MŠ DUHA“
Jako každý rok, tak i letos jsme v náhradních prostorách 

MŠ Sídliště 6. května přivítali nejkrásnější měsíc v roce – 
květen - „Dnem čarodějnic“. Už od rána do MŠ přicháze-
ly děti oblečené do čarodějnických kostýmů. Dopoledne 
bylo věnováno vaření lektvarů z nasbíraných bylin. Děti 
vymýšlely různá zaklínadla a každé dítě vyjádřilo kres-
bou, co koho trápí a z čeho má obavu. Protože nám počasí 
přálo, vydali jsme se v kostýmech k ohništi, které nám 
připravili rodiče, bydlící nedaleko školky U Domoviny. 
Zde jsme spálili nakreslené zlé sny a bolístky. Dětem se 
„Den čarodějnic“ moc líbil a určitě tuto tradici zachová-
me i pro příští léta.

„V oblacích“
Snad každé dítě mělo chuť vzlétnout k oblakům. 

Ovšem jsou i takoví, kteří tuto chuť neztratili ani v do-
spělosti. A právě díky nim jsme mohli navštívit výstavu 
zuberských modelářů. Zde nás přivítal pan Janošek, který 
se pustil do vyprávění. Dozvěděli jsme se nejen to, že se 
stavba modelů řadí mezi zuberské tradice, ale také kolik 
práce dá sestrojení letadla. Také jsme viděli, jak se takový 
vrtulník a autíčko ovládá. Modely se velice líbily a zcela 
jistě mají děti, především kluci, jasno v tom, co si budou 
přát k narozeninám. Děkujeme za krásné dopoledne s ná-
dechem „nebeské“ atmosféry.

Zprávy ze školky
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Velká psí návštěva
Tentokrát velké pře-

kvapení čekalo děti z  MŠ 
Sídliště na fotbalovém 
hřišti v Zubří. Až z Dob-
rotic u Holešova se dětem 
přišli ukázat policisté 
s policejními psy. Děti 
byly překvapené, když 
chytrý policejní pejsek 
odhalil a chytil lupiče. Nejvíce se dětem líbila střelba 
z policejní zbraně a houkání služebního auta. Po poučné 
přednášce nás čekalo malé pomazlení s pejsky a fotogra-
fování na památku. Rádi bychom poděkovali tatínkovi 
panu Macečkovi za hezky strávené dopoledne.

Kolektiv a děti z MŠ Sídliště

Ve čtvrtek 12. 5. 2011 nás přišel poctít svou návště-
vou několikanásobný mistr Evropy a republiky Daniel 
Hrachovec. Trpělivě odpovídal na otázky, které mu děti 
kladly. Poté nám všem předvedl svou dokonalou akro-
bacii s modelem letadla, které vzlétlo do oblak. Protože 
víme, že Danka Hrachovce čeká „zkouška dospělosti“ – 
maturita, moc si vážíme toho, že si na naše děti udělal 
čas v tomto náročném období. Přejeme mu mnoho štěstí 
a úspěchů nejen ve škole, ale i v jeho překrásné zálibě – 
letecké akrobacii.

VALAŠSKO A 21. STOLETÍ
Pod tímto názvem proběhla výtvarná soutěž, kterou 

organizovalo Středisko volného času v Rožnově pod 
Radhoštěm. Také MŠ Sídliště se této soutěže zúčastnila. 
1. místo získala Nelinka Nováková ze třídy Sluníček. Ne-
lince moc gratulujeme a přejeme jí mnoho dalších výtvar-
ných úspěchů.

MŠ-Sídliště-Dukátová

Červnová Akademie třetího věku
„Tureckem za přírodou a památkami“

Čtvrtek 16. června 2011 v 17,30 hodin v Klubu Zubří
Cestovatelská fotografická přednáška o okružní cestě 

po Turecku - od Edirne přes Tróju, Pergamon, Efez, Pa-
mukkale, Konyu a Göreme do Kapadokie, Chattusas, dále 
do Ankary a Istanbulu.

Červnovou cestovatelskou přednáškou Mgr. Aleny 
Dobšové se uzavře akademický rok 2010 - 2011. 

Absolventi Akademie si mohou na místě vyzvednout 
diplomy.

kolektiv MŠ Duha

Zprávy z kultury
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KINO KLUB ZUBŘÍ 
Kino promítá v červnu 

Středa 8. června 2011 v 17.30 hodin
MEDVÍDEK PÚ
S filmem Medvídek Pú se malí diváci vrací do Stokor-

cového lesa, kde znovu ožívají nadčasové kouzlo, vtip 
a žertovná atmosféra původních krátkých filmů. Přichází 
zábava ve společnosti „přihlouplého Medvěda“ a jeho 
přátel Tygra, Králíčka, 
Prasátka, Sovy, Kloka-
nice, Klokánka...a po-
chopitelně také Ijáčka, 
který ztratil ocásek.

„Celý příběh se ode-
hrává v rámci jediného 
dne,“ popisuje režisér 
Don Hall. „Ve Sto-
korcovém lese začíná 
den jako každý jiný. 
Pú se probouzí velice 
hladový a nemá doma 
žádný med. Takže se 
vydává ho sehnat, ale 

jeho pouť posléze nabere zcela jiný směr – nejprve kvů-
li soutěži, ve které se mají všichni pokusit najít Ijáčkovi 
nový ocas.“

Pú později nachází vzkaz od Kryštůfka Robina, který 
zní: „Odešel sem. Moc práce. Brzo zpet.“ Pak ale Sova 
celý vzkaz pochopí zcela jinak a tvrdí, že jejich přítele 
uneslo strašlivé stvoření, zvané „Brzopet“. Velice záhy se 
všichni vydávají na napínavé dobrodružství ve snaze za-
chránit Kryštůfka Robina před imaginárním nebezpečím. 
Jak se ukazuje, medvěd, který původně toužil jen po troš-
ce medíku, má před sebou náročný den.

Délka filmu 70 minut, režie: Stephen J. Anderson, Don 
Hall, český dabing. 

Úterý 14. června 2011 v 9.30 hodin 
KAMARáDI Z TV V.
Pásmo pohádek pro nejmenší diváčky.
Délka filmu 60 minut. 
Vstupné 12 Kč.

Středa 29. června 2011 v 18.30 hodin 
ÚTěK ZE SIBIŘE
Útěk byl teprve začátek…
Jeden z nejsilnějších skutečných příběhů o lidské vůli 

a touze po svobodě.
Drama, založené 

na skutečné události 
z roku 1940, popisuje 
útěk mezinárodní skupin-
ky vězňů z ruského gula-
gu. Uprchlíci se vymaní 
ze sevření nelítostné sibiř-
ské zimy, projdou oblastí 
jezera Bajkal a překročí 
Transsibiřskou magistrá-
lu. Před sebou však mají 
ještě mnohem krutější 
zkoušky lidské odolnosti 
a vůle, poušť Gobi, Himá-
laje a Tibet. Zachrání se až po 4 000 mílích v Indii.

Film Útěk ze Sibiře je založen na pamětech Slawomi-
ra Rawicza popisujících jeho útěk ze sibiřského gulagu. 
Spolu s tisíci dalšími vězni podstoupil Rawicz krutý tří-
měsíční transport do pracovního tábora na Sibiři. Kniha 
The Long Walk / Dlouhá cesta se stala neuvěřitelně popu-
lární a byla přeložena do 25 jazyků. 

Délka filmu 133 minut, do 12 let nevhodný. 
REŽIE: Peter Weir 
SCÉNÁŘ: Keith R. Clarke, dle románu The Long Walk 

- Slavomir Rawicz 
HRAJÍ: Colin Farrell, Dragos Bucur, Ed Harris, Saoirse 

Ronan a další.  www.bioscop.cz

UPOZORNěNÍ: V ČERVENCI A SRPNU 
KINO NEPROMÍTá. TěŠIT SE NA VáS BUDE-
ME V ZáŘÍ, KDY VáS ČEKAJÍ FILMY LIDICE 
A HARRY POTTER. 

Zuzana Krupová, Kino Klub Zubří 

Další ročník Akademie třetího věku pro Vás chystá-
me již nyní. Těšit se můžete na zajímavá témata. Hned 
v září probereme téma „Je možné žít bez plastů?“. Další 
přednáškou potrénujeme paměť s dr. Steinovou. V dalších 
měsících nás navštíví pracovníci hvězdárny z Valašské-
ho Meziříčí. Do tajů gemmoterapie nás zasvětí její guru 
Mgr. Jarmila Podhorná. Určitě nebude chybět ani přenáš-
ka cestovatelská v podání oblíbených manželů Márových. 

Témat a přednášek bude celkem deset. Na celý ročník 
Akademie třetího věku bude možné zakoupit permanent-
ky za zvýhodněnou cenu v srpnu a září 2011. Jednotlivé 
přednášky můžete navštívit i jednotlivě zakoupením sa-
mostatné vstupenky. 

Těšit se na Vás budou pracovníci Odboru kultury. 
-zk-
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SETKáNÍ MERCEDESŮ 2011 -  
V. ROČNÍK

O pohár starosty Města Zubří
Srdečně zveme majitele a příznivce automobilů značky 

Mercedes všech typů a ročníků na v pořadí již V. setkání, 
které pořádá ve dnech 28. 5. – 29. 5. 2011 MERCEDES 
& OLDTIMER Club, o. s. Zubří. 

Seskupení vozidel s posádkami proběhne již tradičně 
na starém házenkářském hřišti v Zubří u Centra v době 
od 9.00 do 12.30 hodin. V této době si návštěvníci a fan-
dové značky Mercedes mohou tato vozidla prohlédnout 
a s majiteli pohovořit, případně mohou využít možnosti 
bohatého občerstvení. 

První vozidlo do soutěže odstartuje ve 12.30 hod.
Cílem setkání je prožít dva krásné dny v prostředí Va-

lašska a Valašských Kotárů a lehce si zasoutěžit. 
Více informací na www.oldtimerclub.cz nebo na tel. 

608 777 188.

 
 
 
 
 

VÁS  SRDEČNĚ  ZVOU  NA  TRADIČNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

které  se  koná  v  sobotu 

11. června 2011  od  15  hodin 
V  AREÁLU  HASIČSKÉ  ZBROJNICE  NA  STARÉM  ZUBŘÍ 

 

*  K  TANCI  A  POSLECHU  VÁM  BUDE  HRÁT  HUDEBNÍ  SKUPINA  „ TOMMI+R “ * 

*  V  15.30  HODIN  VYSTOUPÍ  DĚTI  Z  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  „DUHA“  * 

*  V 16  HODIN  VYSTOUPÍ  FOLKLORNÍ  SOUBOR  „MALÝ  BESKYD “  * 

*  V  17  HODIN  BUDE  POKÁCEN  „MÁJ“  ČLENY   SOUBORU  „BESKYD “  * 

*  V 18  HODIN  VYSTOUPÍ  MANDOLINOVÝ  SOUBOR  Z  ROSDORFU  * 

*  OBČERSTVENÍ, HRY  PRO  DĚTI  A  KOLO  ŠTĚSTÍ  JE  ZAJIŠTĚNO  * 

 
*  VSTUPNÉ  50 Kč,  DĚTI  MAJÍ  VSTUP  ZDARMA  * 

Římskokatolická farnost  
sv. Kateřiny v Zubří

pořádá v sobotu 11. 6. 2011 v 16:00

svatodušní
varhanní koncert

Program:
Preludium a Fuga D-Dur - J. S. Bach (1685-1750)

Apparition de l´église éternelle (Zjevení věčné církve) 
- Olivier Messiaen (1908-1992)

II. Chorál h-moll - César Franck (1822-1890)
Incantation - Jean Langlais (1907-1991)

V. varhanní symfonie - Charles Marie Widor 
(1844-1937)
Allegro vivace

Adagio
Finale - Toccata

Varhany:

Radim Diviš
varhaník katolických farností  

na Starém městě v Norimberku
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Žáci dramatické výchovy 
a kroužku 2. st. ZŠ Zubří

srdečně zvou širokou veřejnost
na představení své nové autorské hry

PATÁLIE À LA ITÁLIE
aneb Kamarádi nade vše
v pátek 10. 6. 2011 v 18.00 hodin

a v sobotu 11. 6. 2011 v 18.00 hodin
v Klubu Zubří!

Vstupné je dobrovolné.
Místenky je možno zamluvit a vyzvednout  

v kanceláři Zš Zubří od 1. 6. 2011 
v době od 8 – 12 hod., tel.: 571 658 920.

Těšíme se na Vás!!! 

Klavírní koncert 
Zveme Vás na závěrečný klavírní koncert  

pod názvem „Jízda králů“. Klavírní show velkolepě 
ukončí letošní absolventi Hynek Glac, Daniela 

Nováková, Petra Mičulková, Tereza Krupová, Jana 
Šupolová a Johana Bolcková. Uslyšíte skladby F. 
Chopina, F. Liszta, J. Strausse, F. Mendelssohna…

Přijďte! Začínáme v pátek 24. června v 18.00 
hodin ve velkém sále Klubu Zubří. 
Srdečně zvou klavíristi a I. Benová. 

Vstupné dobrovolné

OHLéDNUTÍ

Díky, čarodějky……
Exkluzivní počasí podpořilo určitě celý průběh akce, 

které jsme se mohli zúčastnit pouze v odpoledních hodi-
nách. Věřím, že i večerní klání bylo stejně milé. Na vlast-
ní oči jsme se přesvědčili, že zuberské čarodějnice jsou 
nejen dobré zpěvačky, ale i moderátorky. Velké díky pak 
patří i těm čarodějkám, co stály u zrodu této akce. Ještě že 
je nikdo neupálil a snad najdou sílu na další slet v příštím 
roce.

E. Divínová

Netradiční Pálení čarodějnic
„A proč netradiční? Třeba právě proto, že se akce ne-

koná, jak by správně měla, na přelomu dubna a května. 
A proč se koná dnes, tedy o týden později? Protože jsme 
věděli, že bude hezké počasí...“

Tak zněla v sobotu 7. května v prostorách starého há-
zenkářského hřiště úvodní slova mladých čarodějnic, jež 
nás přivítaly čarodějnickým tancem. S krásným počasím 
přišla také spousta lidí s dobrou náladou a úsměvem 
na tváři.

Po přivítání ná-
sledovala ukázka 
požárního útoku 
mladých hasičů. 
Dětem byla nabíd-
nuta možnost si ho 
samy vyzkoušet, 
a že dobrovolníčků 
nebylo málo! Také 
si mohly projít deset stanovišť s různými úkoly, za jejichž 
splnění dostaly odměnu v podobě balónků a perníkových 
medailí. V průběhu odpoledne vyhlásila odborná porota 
složená z čarodějnic a hasičů soutěž O nejlepší čaroděj-
nickou masku celkem ve třech kategoriích - předškoláci, 
1. stupeň a 2. stupeň ZŠ. Nechyběla ani mini diskotéka 
pro děti, při které si mohly spolu s čarodějnicemi a je-
židědky kapku zařádit. Akci provázely vstupy mladých 
čarodějnic v podobě zpěvu či tance. V podvečer se pak 
zapálily ohníčky, na nichž byla možnost opéct si špeká-
ček. O pěknou, pohodovou a hlavně přátelskou atmosfé-
ru se postarali kytaristé z bývalé skupiny Syrová cibule, 
k nimž se přidali i další muzikanti. Za to jim patří velký 
dík. V 19:00 hodin se hřiště naplnilo čarodějnicemi - Po-
mluva, Závist a Nenávist, Chamtivost, Sobectví, Zlomy-
slnost a Povýšenost  se představily spolu se svými špat-
nými činy vykonanými v uplynulém roce. To však slyšeli 
páni inkvizitoři a čarodějnice chtěli upálit! Najednou však 
bylo vidět, že dobro, i když se s ním v dnešním světě čas-
to nesetkáváme, stále existuje. Na zem totiž slétl Amor 
a bodnutím svého kouzelného šípu v nich probudil vzá-
jemnou lásku. Tak ze sebe čarodějnice symbolicky vytrh-
ly svou špatnou vlastnost a vhodily ji do právě zapálené 
vatry. A tak mezi námi najednou stály Pravda, Přejícnost, 
Láska, Skromnost, Ochota, Dobrota a Pokora. A Amor jen 
dodal: ,,Tak, a vše špatné pro všechny Zubřany je na celý 
rok pryč!“  A všechno jsme my, hasiči, pohotově jistili… 
Doufáme, že se vám akce líbila. Pravda, chybičky se vy-
skytly, ale my se poučili a do příště vše napravíme. Jen 
abychom se za rok opět všichni ve zdraví setkali a mohli 
tak spolu strávit další pohodový den (třeba už s větším 
počtem dětských i dospělých čarodějnic a ježidědků)!

Závěrem bychom chtěli poděkovat našim sponzorům 
nejen za ceny pro děti, městu Zubří za poskytnutí prosto-
ru a technickou výpomoc a současným i bývalým žákům 
ZŠ za program. Dík však patří především vám, lidem, že 
jste přišli! A také těm, co přispěli dobrovolným vstupným. 
Vše se povedlo a to je ta nejlepší odměna.

Sbor dobrovolných hasičů, Zubřífoto E. Divínová
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Různé
Společné bydlení na sídlišti

U příležitosti 50. výročí založení bytového družstevnic-
tví v Zubří bychom chtěli zavzpomínat na začátky a his-
torii výstavby sídliště a poděkovat všem, kteří svou prací 
přispěli a přispívají k zabezpečení příjemného bydlení 
v této lokalitě. 

Myšlenka bytového družstevnictví nebyla nová, ne-
boť již v předválečných letech existovala lidová bytová 
družstva, která vznikla za účelem uspokojení bydlení 
rozrůstajícího se počtu obyvatelstva. Situaci bydlení ře-
šila i vláda přijetím zákona č. 72/1959, kterým vznikala 
stavební bytová družstva jako socialistické organizace, 
jejichž prostřednictvím měly národní výbory výstavbu 
bytů realizovat. 

Také v Zubří vznikla potřeba zajišťovat byty, a to pře-
devším pro zaměstnance národního podniku Gumárny 
Zubří. V této snaze založit stavební bytové družstvo 
byl ustanoven přípravný výbor ve složení: Miroslav 
Válek – ředitel Gumáren, Květoslav Bena – vedoucí 
odboru výstavby v Gumárnách, František Holiš – 
předseda MNV v Zubří, a Ludvík Martínek – učitel 
na ZŠ v Zubří. 

Ustavující schůze přípravného výboru se uskutečni-
la 11. července 1960 za přítomnosti 17 členů. Do před-
stavenstva byli zvoleni Ludvík Martínek, Zdeněk Novot-
ný, Rudolf Mičkal, Bohumír Chytka a Květoslav Krupa. 
Družstvo neslo název Stavební bytové družstvo Gumáren 
Zubří.

Předsedou byl zvolen Ludvík Martínek  - učitel, Zub-
ří 625,

místopředsedou Květoslav Krupa  - dělník, Zubří 701,
zapisovatel: Zdeněk Novotný – učitel, Zubří 768,
finanční referent: Rudolf Mičkal – vedoucí krejčovské-

ho družstva v Zubří, Zubří 704,
referent: Bohumír Chytka – chemik, Zubří 488.
Dříve, než došlo k samotné výstavbě bytových jedno-

tek, zástupci pozemních staveb vznesli podmínky, za kte-
rých (při jejich splnění) bylo možné stavbu zahájit. Je 
zapotřebí si uvědomit, že pozemní stavby měly v té době 
velký nedostatek pracovníků, a proto požadovaly po čle-
nech družstva brigádnickou činnost. Svépomocí bylo 
nutno vybudovat komunikaci, a to směrem západním 
v délce cca 200 m a směrem severním rovněž v délce 
cca 100 m. Obě komunikace měly sloužit k volnému 
příjezdu na staveniště k domům 5 x 4 bytové jednot-
ky (dnes domy 804 -808), a to po obou stranách. Tyto 
komunikace tvoří dnes okrajovou součást zbudovaných 
čtyřbytovek. 

Původní cesta sloužila jako polní a vedla stromořadím 
do Hamer. Cesta sloužila ke svozu zemědělských plodin 
do statku v Zubří, který nesl pro starousedlíky název 
„Dvůr“.

Na stavbu obou komunikací byl navážen kámen z lomu 
„Lipůvka“. Kámen se ukládal do takzvaného „štětu“, aby 
během používání nevznikaly na komunikaci prolákliny. 

Tento způsob ukládání kamene je zdlouhavý, ale zato 
důmyslný a při konečné úpravě komunikací prodlužuje 
jejich životnost.

Dále bylo nutno vybudovat odpadovou a sběrnou 
kanalizaci a také přívod pitné vody. Stávající řad pitné 
vody byl ukončen u rodinného domu pana Karla Majera, 
odtud bylo nutné prodloužit přípojku na staveniště čtyř-
bytovek.

Po těchto splněných podmínkách bylo započato 
s výstavbou čtyřbytovek s velkým podílem vlastní ma-
nuální práce. Stavba byla zahájena v roce 1961 a řídil 
ji stavitel Albín Krupa. Toto malé sídliště mělo původně 
tvořit uzavřený celek s osmi čtyřbytovkami a celkovým 
oplocením. Bohužel, k této variantě již nikdy nedošlo. 
Každý uchazeč o tuto výstavbu musel složit vinkulační 
vklad ve výši 42.000,- Kč. V té době to byla značně vyso-
ká finanční částka, takže někteří zájemci se této výstavby 
vzdali. Každý zájemce o tuto výstavbu musel odpracovat 
přes 600 brigádnických hodin, a to za minimální mzdu, 
která byla vlastně symbolická, okolo 1,50 – 2,- Kč/ho-
dinu. Byty byly předány do užívání oficiálně v roce 
1963. Velikost bytu byla 2 a ½ místnosti. Za vedení tohoto 
představenstva bylo postaveno 5 x 4 bytových jednotek 
s lokálním vytápěním každého bytu zvlášť. Byty byly 
vybaveny etážovým topením a byly stavěné klasickým 
způsobem – zděné z cihel. 

Celkové náklady na 1 bytovou jednotku činily 87.019,- Kč.
Z toho: členský podíl         39.665,- Kč, 
            státní půjčka           26.464,- Kč, 
            státní příspěvek      20.900,- Kč. 

Dům č. 816,817

Kolem r. 1985, foto P. Czinege
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Celková investice činila  2.399.000,- Kčs. Po vybudo-
vání přívodu parovodu z GU-ZU na sídliště pro probíhají-
cí výstavbu 224 bytových jednotek a obchodu byl v rámci 
„akce Z“  svépomocí vybudován tepelný kanál pro záso-
bování teplem i těchto malých domů. Popisné číslo čtyř-
bytovek bylo rozděleno na 804, 805, 806, 807 a 808. 

Nebyly zkušenosti s vedením družstva, scházela tech-
nická vybavenost, a tak jedině obětavou prací prvních 
dvaceti družstevníků se podařilo překonat počáteční 
potíže a díky účinné pomoci MNV Zubří, který zařadil 
do „akce Z“ výstavbu vodovodu z Gumáren do stavěných 
bytovek, byla tato akce provedena.

Po této výstavbě byly další požadavky na byty. ONV 
ve Vsetíně přidělilo pro naši obec, vzhledem k rozrůsta-
jící se továrně Gumárny Zubří, 114 bytových jednotek. 

Druhým předsedou se stal Josef Krupa, Zubří 815. 
Výstavba probíhala od roku 1962 – 1967. Domy se 
stavěly panelovým způsobem, s využitím nové techno-
logie, venkovní úpravy kolem domů včetně doplňujícího 
vybavení byly řešeny svépomocí, členy stavebního byto-
vého družstva – uživateli bytů v domech. Po této výstav-
bě bytů a jejich předání do užívání v červnu 1967 byla 
výstavby bytů pro SBD utlumena. Celková investice byla 
8.762.000,- Kč. Uvedené bytové jednotky stavěly Pozem-
ní stavby Olomouc. V rámci této výstavby byla postavena 
výměníková stanice a prádelna, provedeno napojení paro-
vodu na kotelnu v podniku Gumárny Zubří. 

Dalším předsedou družstva se stal Jiří Koleček. Funkci 
předsedy SBD bylo nutno zachovat, poněvadž o 134 by-
tových jednotek se musel někdo starat vzhledem k jejich 
údržbě a také k celistvosti SBD. Narůstala nejen adminis-
trativní agenda, ale hlavně účetnická. V roce 1966 došlo 
k doplnění členů představenstva o pana Bohuslava Satin-
ského, Zubří 817, který dostal na starost vedení účetnictví 
a hospodaření družstva. Bytovým jednotkám byla při-
dělena tato čísla popisná: 812-813, 814-815, 816-817.

…pokračování v příštím vydání 
Laďka Horáková

Zpráva oddílu kuželek 04/2011
V uplynulé sezóně se naše družstvo účastnilo krajského 

přeboru Moravskoslezského kraje. Tuto vyšší soutěž jsme 
si zahráli poprvé po dlouhých 10 letech, kdy jsme po tuto 
dobu hráli pouze okresní přebor. Před sezónou jsme si dali 
jasný cíl, umístění v horní polovině tabulky po podzimní 
části soutěže, abychom jarní kola odehráli bez stresů. Ten-
to cíl jsme splnili a přezimovali jsme na velice pěkném 
šestém místě z 13 celků. Již první domácí utkání ukázalo 
naši sílu, když jsme dlouholetého účastníka krajského 
přeboru, celek Bílovce, porazili v poměru 16:0. Jarní část 
krajského přeboru již bohužel nebyla tak úspěšná. Přede-
vším z důvodu nemocí, úrazů a pracovního vytížení jsme 
již nemohli nastupovat v nejsilnější sestavě a sesunuli 
jsme se až na 12. místo. Bodové rozdíly mezi jednotlivý-
mi teamy však od středu tabulky nebyly veliké. I přesto 
můžeme celou sezónu hodnotit velice pozitivně, protože 
ještě více než sportovní úspěchy musíme hodnotit tu sku-
tečnost, že se nám do našeho teamu podařilo zabudovat 
nové nebo staronové hráče a výrazně jsme tak naše “A” 
družstvo rozšířili a omladili. Ačkoliv jsme měli suverénně 
nejširší soupisku z celé soutěže (17 hráčů), potýkali jsme 
se v posledních jarních kolech s nedostatkem hráčů a ur-
čením sestavy na zápas. I z tohoto důvodu si, až na jednu 
výjimku (student VŠ v Praze), zahráli mistrovský zápas 
všichni hráči. Soupiska: Jaroslav Adam, Ota Adámek, 
Václav Adámek, Roman Janošek, Jaroslav Jurka, Ing. Jan 
Krupa, Štěpán Krupa, Lubomír Krupa, Radim Krůpa, Ště-
pán Krůpa, Jiří Křenek, Jiří Ondřej, Jaroslav Pavlát, Jaro-
slav Pavlíček, Radek Skalka, Josef Šturma, Jiří Slovák. 

Divoké zuberské kočky
Tentokrát nepíšeme o našich zuber-

ských ženách, ale o vzácném zvířeti, 
které se zabydlelo v beskydských lesích. 
Jedná se o rysa ostrovida (Lynx lynx), 
který patří mezi naše největší kočkovité 
šelmy. V rámci monitoringu těchto šelem 
se podařilo v zuberských lesích odchytit 
rysí samici (a samozřejmě ji vypustit zpět do přírody), 
která byla vybavena monitorovacím zařízením. V instalo-
vané fotopasti také vyfotit rysího samce. Přejme jim, aby 
založili šťastnou rodinu a přispěli k rozmnožení rysí popu-
lace. Mezi první, kdo zaregistroval přítomnost rysů, patří 
místní myslivci, kteří sice tuto šelmu nemají ve velké ob-
libě, ale dobře si uvědomují, o jak vzácné zvíře se jedná.

Rys se živí převážně srnčí zvěří, která se z lesa jakoby 
náhle vytratí, ale není to proto, že by rys všechnu ulovil. 
Srnčí zvěř pouze změní své chování a začne žít skrytě 
a ostražitě. Rysa v lese určitě nepotkáte, protože se jedná 
o velmi plachou šelmu, ale dopřejte mu trochu klidu, pro-
tože určitě není zvědavý na burácení motorek, čtyřkolek 
a halasné pokřikování hřibařů.

11. 9. 2011
Bc. Ondřej Divín

Zprávy ze sportu
Domy č. 812-817
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Zuberský fotbal ve výsledcích
Sobota 16. 4. 2011
dorost 
Sokol HUTISKO - FC ZUBŘÍ 3 : 0 (pol.: 2 : 0)

Neděle 17. 4. 2011
ml.žáci
Sokol  LOUČKA - FC  ZUBŘÍ 4 : 0 (pol.: 3 : 0)
muži       
NEDAŠOV - FC  ZUBŘÍ  2 : 2 (pol.: 1 : 1)
Branky : Robert Jurajda, Libor Raždík

Sobota 23. 4. 2011
ml.žáci    
FC  ZUBŘÍ - Sokol  PR. BEČVA  0 : 10 (pol.: 0 : 7) 
dorost 
FC ZUBŘÍ - Sokol STŘÍTEŽ n/B  4 : 0 (pol.: 4 : 0)
Branky : 3 x Petr Majer, Marek Mičkal

Neděle 24. 4. 2011
muži 
FC ZUBŘÍ - ŠTÍTNá n/Vl. 1 : 1 (pol.: 0 : 0)
Branka : Robert Jurajda

Poř. Název týmu Utkání 2B 1B 0B Průměr Skóre Body

1 TJ Unie Hlubina ˝A˝ 24 18 2 4 2460.5 258 : 126 38

2 TJ Sokol Bohumín 
˝B˝

24 15 1 8 2434.4 220 : 164 31

3 KK Lipník nad Bečvou 
˝A˝

24 14 1 9 2445.1 224 : 160 29

4 Frenštát pod Radhoš-
těm ˝A˝

24 14 0 10 2392.7 192 : 192 28

5 KK Minerva Opava 
˝B˝

24 14 0 10 2404.5 189 : 195 28

6 KK Hagemann Opava 
˝C˝

24 13 0 11 2410.5 213 : 171 26

7 TJ VOKD Poruba ˝B˝ 24 12 0 12 2401.6 188 : 196 24

8 TJ Spartak Bílovec 
˝A˝

24 10 3 11 2433.9 190 : 194 23

9 TJ Sokol Michálkovice 
˝B˝

24 10 2 12 2408.2 197 : 187 22

10 TJ Nový Jičín ˝A˝ 24 10 1 13 2411.2 199 : 185 21

11 SKK Ostrava ˝B˝ 24 9 3 12 2416.2 176 : 208 21

12 TJ Zubří˝A˝ 24 8 1 15 2347.4 161 : 223 17

13 TJ Optimit Odry ˝B˝ 24 2 0 22 2334.6 89 : 295 4

Na závěr soutěže nás postihla velmi smutná zpráva. 
Ve věku 84 let nás navždy opustil pan Jan Krupa. Za-
pálený kuželkář, aktivní činovník a dlouholetý předseda 
našeho oddílu. Touto cestou bychom mu chtěli vzdát úctu 
a poděkovat za všechno, co pro náš kuželkářský oddíl 
za dlouhá léta své činnosti udělal. 

Děkují zuberští kuželkáři.

Kompletní výsledky, průměry jednotlivých hráčů a další 
statistiky naleznete na www.kuzelky.com v sekci krajský 
přebor Moravskoslezského kraje. Zde je konečná tabulka 
krajského přeboru 2010/2011:

Neděle 1. 5. 2011    
ml. žáci     
ZAŠOVá - FC ZUBŘÍ 2 : 2 (pol.: 0 : 0)
Branky : Jiří Polášek, Pavel Vala
st.žáci
Spartak JABLUNKA - FC ZUBŘÍ 4 : 4 (pol.: 0 : 0)
Branky : 2 x Tomáš Štverák, Bohumil Pšenica, Patrik Ku-
bela
dorost 
VIDČE - FC  ZUBŘÍ  3 : 6 (pol.: 0 : 4)
Branky : 3 x Marek Mičkal, 2 x Petr Majer, Petr Polách
VAL. MEZIŘÍČÍ“B“ - FC  ZUBŘÍ 3 : 2 (pol.: 3 : 1)
Branky : 2 x Robert Jurajda

Sobota 7. 5. 2011
ml. žáci 
FC  ZUBŘÍ - VIGANTICE  0 : 5 (pol.: 0 : 1)
dorost 
FC ZUBŘÍ - ZAŠOVá  1 : 3 (pol.: 0 : 2)
Branka : Václav Krupa

Neděle 8. 5. 2011   
st.žáci 
FC ZUBŘÍ - FC DOLNÍ  BEČVA 2 : 2 (pol.: 1 : 2)
Branky : Lukáš Mendel, Marek Kantor
muži 
FC ZUBŘÍ - Sokol HUTISKO-SOL.  1 : 1 (pol.: 1 : 1)
Branka : Viktor Frňka

M. Bartoň

Vzpírání
Dne 30. 4. 2011 proběhlo v Novém Hrozenkově 2. 

kolo II. ligy vzpírání mužů. Za družstvo Sokol Nový 
Hrozenkov závodili i dva vzpěrači z horního konce Zubří. 
Zdeněk Pavelka (os. váha 104,7 kg) dal v trhu nad hlavu 
108 kg a v nadhozu se mu podařilo zvednout 145 kg. Do-
sáhl tímto 276 sinclar bodů. 

Mladšímu bratru Jiřímu (os. váha 82,5 kg ) se v trhu 
příliš nedařilo, když zvedl pouze svůj základ 95 kg (Chtěl 
atakovat 105 kg hranici, která je však pro něj zakletá.), ale 
zato se mu dařilo v nadhozu, kde si posunul svůj měsíc 
starý osobní rekord na 132 kg. Celkem v součtu dosáhl 
274,5 sinclar bodů. 

Těmito výkony pomohli družstvu k fantastickému prů-
běžnému druhému místu ve II. lize mužů ČR. Další kolo 
se koná až na podzim, zde by si chtěli místní vzpěrači 
opět posunout své osobní rekordy, nebo alespoň přispět 
k obhajobě prvního místa II. ligy z loňského roku. 

dž.
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Garážový výprodej
V sobotu 28. 5. 2011 od 9.00  

v zahradě před garáží u Koláčků, Hamerská 639, vedle zdravotního střediska 
bude zahájen poprvé v Zubří jednorázový výprodej nepotřebných osobních 

věcí. K mání bude porcelán, skleničky, knížky, růžový porcelán, obrazy,  
nábytek a další věci z osobního majetku.

Ceny mírné, spokojenost zaručena
Výprodej bude ukončen v 15.00, v případě nepříznivého počasí (déšť, krupobití, 

zemětřesení a podobně) se akce uskuteční v provizorních  
podmínkách v garáži. Na Vaši účast se těší Jan Koláček. 
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Vynikajícího úspěchu dosáhli starší žáci HC Zubří. 
Na mládežnickém megaturnaji s názvem Prague Han-
dball Cup 2011, který se konal o posledním dubnovém 
víkendu v Praze, dokázali malí Zubřané vedení trenéry 
Ivanem Švecem, Pavlem Žárským a Andrejem Titkovem 
ve své kategorii zvítězit. A to v obrovské konkurenci 
celkem 76 týmů starších žáků z celého světa! 

V závěrečných bojích triumfovali nad žákovskými 
nadějemi slavných klubů z celé Evropy. V semifinále 
porazili německý Magdeburg a ve finále pak chorvatský 
Karlovac.

Družstvo starších žáků HC Zubří bylo na 20. roční-
ku pražského turnaje nalosováno do základní skupiny 
MC3, ve které všechny zápasy vyhrálo a bez ztráty bodu 
postoupilo do dalších bojů z prvního místa. V násled-
né skupině o postup do osmifinále Zubří opět dvakrát 
vyhrálo a bylo v osmifinále. Od tohoto momentu už se 
hrálo vyřazovacím způsobem a také tady si kluci ved-
li skvěle. V osmifinále porazili MHK Košice (27:19), 
ve čtvrtfinále Jablonec nad Nisou (21:11) a v semifiná-
le mladý potěr německého velkoklubu z Magdeburgu 
(17:11). Ve finále pak Zubřané porazili i chorvatský RŠ 
Karlovac (16:12).

Po finále tak mohla v táboře starších žáků Zubří pro-
puknout obrovská radost. Malý klub z Valašska za sebou 
nechal všechny velikány z házenkářsky vyspělejších zemí 
(mimo jiné Švédsko, Německo, Dánsko, Chorvatsko) 
a ukradl si trofej pro sebe. „Je to obrovský úspěch zuber-
ské mládežnické házené. Prague Handball Cup je jeden 
z největších turnajů světa. Je potřeba si uvědomit, že jen 
v kategorii starších žáků na něm startovalo 76 týmů z celé 
Evropy a naši kluci to vyhráli. Možná si to spousta lidí ani 
neuvědomuje, jak veliký úspěch to je. Smekám před vý-
konem kluků v týmu i trenérů,“ zhodnotil veliký úspěch 
zuberské mládežnické házené sportovní ředitel klubu 
Jiří Mika. Kromě týmové práce a následného vítězství 
ve skvěle obsazeném turnaji se Zubří blýsklo i v indivi-
duálních oceněních. „Skvělý turnaj zahrál Tomáš Knedla. 
Navíc brankář Bohumil Pšenica byl vyhlášen nejlepším 
hráčem celého turnaje, kterým se gólman stává jen velmi 
zřídka. I to hovoří o tom, jak skvělý výkon  kluci podali,“ 
dodal k velkému úspěchu Jiří Mika.

Výsledky starších žáků HC Zubří na Prague Han-
dball Cupu: základní skupina: HC Zubří – Dukla Praha 
2 18:14, – Slavoj Trebišov (Slovensko) 25:16, – HUK Han-
dball (Dánsko) 19:9, Torslanda HK 4 (Švédsko) 36:7, – Ta-
lent Plzeň 19:15, – SC Magdeburg 2 (Německo) 17:16. Po-
stoupily první tři týmy základní skupiny: 1. Zubří, 2. Plzeň, 
3. Dukla Praha. Skupina o postup do osmifinále: HC Zubří 
– Baník Karviná 15:8, Zubří – CS Mundolsheim (Francie) 
28:19. Osmifinále: HC Zubří – MHK Košice 27:19. Čtvrt-
finále: HC Zubří – Jablonec nad Nisou 21:11. Semifinále: 
HC Zubří – SC Magdeburg 1 (Německo) 17:11. Finále: 
HC Zubří – RŠ Karlovac (Chorvatsko) 16:12.

Sestava starších žáků na Prague Handball Cup 
2011: B. Pšenica, P. Kovanda, Š.Krupa – M. Kuriš, F. 
Dořičák, T. Dořičák, T. Knedla, M. Sedláček, K. Havel, 
V. Kučera, L. Němec, Š. Zeman, F. Vašut, R. Tejzr, D. 
Petřek, D. Korger, T. Štverák. Trenéři: Ivan Švec, Pavel 
Žárský, Andrej Titkov.

Starší žáci Zubří vyhráli Prague Handball Cup

Prodám náhrobek (dvoj-
hrob) na místním hřbitově 
v Zubří. Cena dohodou.  
Tel.: 776 279 401.



Pronajmu byt 3+1 v osobním 
vlastnictví v Zubří, případně  
i prodám. Tel.: 605 869 672.
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