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Kácení Máje a přehlídka dětských folklorních souborů

21. května jsme spolu s městem Zubří připravili tradiční Met-
lářský jarmark. Počasí jako na objednávku, spousta stánků s 
drobnostmi pro radost, tradičními výrobky – a to nejen metla-
mi, cukrovinkami, oblečením, ale také občerstvením, kolotoče 
a skákací hrady pro děti a samozřejmě nesměl chybět výborný 
guláš s dobře vychlazeným pivem a pravé valašské vdolky.

V dopoledních hodinách se prostranství pomalu začalo plnit 
dětmi v doprovodu rodičů, ale také prarodičů, které přilákala zu-
berská dechová hudba - Zubřanka a poté také dětská cimbálová 
muzika Malého Beskydu.

V rámci Metlářského jarmarku se jako obvykle konala „Pře-
hlídka dětských folklorních souborů“. Byli jsme rádi, že naše 
pozvání přijal český soubor Hořeňáček z Lázní Bělohrad, kde 

se naše děti z Malého Beskydu loni účastnily Mezinárodního 
folklorního festivalu „Pod Zvičinou“. Přehlídky se dále účastnily 
dětské folklorní soubory: Podskaláček z Rožnova s programem 
„Děti zpívají a tančí“, Valašenka z Vidče s programem „Vítáme 
jaro“, Ovečky z Valašského Meziříčí s programem mladších dětí 
„Kolébačky a vojáci“ a starších dětí „Lúčka zelená“ a Malůšata a 
Malá Lipta z Liptálu s programy „Na husičky“ a „Na ševca“. No a 
na konec nelze zapomenout na dvě dětské složky souboru Beskyd, 
kdy Beskyďáčci, do kterého chodí děti od 4 do 10 let, předvedli 
pásmo „Zahrajem si na řemesla“ a Malý Beskyd, kam chodí děti 
od 11 do 15 let, se představil pásmem „Masopust“.

Po přehlídce už nezbývalo než pokácet májku a veselit se až do 
brzkých ranních hodin, a protože bylo opravdu krásné počasí, šli 
jsme domů až za rozednění, což svědčí o vydařené akci.

Beskyďáci

V tomto vydání se dále dočtete: 
Partnerství ZUBŘÍ – ROSDORF str. 4. - 5. 
Pasování na čtenáře str. 6.
Další úspěch v Novinářském Kalamáři str. 8.

Prodejní místa ZN: Potraviny Radka u Gumáren, Trafika p. Mikulenka, Hobby Elektro p. Janoš-
cová u Tesca, Trafika u pošty, Jednota střed, Jednota Horní konec, Jednota Staré Zubří.
Schránky na vaše příspěvky najdete na těchto místech: Klub Zubří, Hamerská 10, Pošta u Cen-
tra, Městský úřad, Horní škola Horní konec, Klub Staré Zubří

Foto: P. Czinege
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Společenská kronika občanů v Zubří

Vzpomínky na Vás zůstanou a stále v nás budou žít.
Dne 30. 5. 2011 by oslavila 70 let naše milá maminka, 
babička, sestra a teta,

paní Antonie Frýšarová
a 26. 7. 2011 vzpomeneme 10. výročí úmrtí našeho mi-
lého otce, dědečka, bratra a strýce, 

pana Bohuslava Frýšary.
 Kdo je měl rád, s láskou vzpomene. 

Vzpomínají syn a dcera s rodinami.

Když zemře maminka, slunéčko zajde,
v srdci nám zůstane bolest a chlad,
není už na světě nikdo, 
kdo by jak maminka uměl mít rád.

Touto cestou dovolujeme si poděkovat všem, kteří se 
dne 16. 5. 2011 naposled přišli rozloučit s naší milova-
nou maminkou a babinkou, 

paní Otilií Pavelkovou.
Ze srdce děkujeme všem příbuzným, přátelům, sou-

sedům, známým a členům Sboru dobrovolných hasičů 
Zubří a Staré Zubří za projev soustrasti a květinové dary.

Zvlášť děkujeme P. Karlu Janečkovi za slova útěchy, 
za nádherný zpěv Marušce Křenkové a chrámovému 
sboru, p. Čípovi a p. Krupovi za smuteční proslovy. 

Děkují děti s rodinami. 

Smutný je domov, když v něm není,
kdo lásku a dobro rozdával. 
Dne 25. června 2011 vzpomeneme nedo-
žitých 105 let našeho tatínka a staříčka,

pana Jindřicha Pavelky. 
Kdo jste jej měli rádi, vzpomeňte s námi.

Nezapomenou děti s rodinami. 

V dubnu uplynuly 4 roky od úmrtí 
pana Josefa Juříčka.

Vzpomíná Drahomíra Juříčková, 
Iveta Fafejtová s rodinou a Josef Juříček.

2

06 2011

Narození
Mikuláš Cabák
Adéla Mikulenková

 
Jubilanti

Ludmila Svaková
Celestina Dorotíková
Marie Stošková
Alois Logner
Anna Trčková
Milada Adámková
Marie Filipčíková

Úmrtí
Pavel Šimurda
Jozef Malik
Anna Maloušková
Vojtěch Cabák – nejstarší muž v Zubří

Vzpomínáme

Svatby
Rudolf Smilovský a Marie Petřeková
Daniel Fusek a Zvezdana Milosavljević
Jaroslav Němec a Markéta Ondřejová
Vít Červenka a Radka Holišová

Zlatá svatba
Zdeněk a Rozalia Adámkovi

Platinová svatba
Jaroslav a Anna Krupovi

Vítání občánků
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Vážení občané města Zubří,
byl jsem podobně jako nový pan tajemník města osloven 

ZN ke svému krátkému 
představení, což je mi ctí, a 
s radostí tak činím.

Je mi 53 let a původně 
pocházím z obce Branky 
nedaleko Valašského Mezi-
říčí. Po ukončení studií na 
VUT v Brně, obor ekono-
mika a řízení, jsem nastou-
pil v roce 1982 do tehdy k. 
p. Tesla Rožnov, konkrétně 
na místo v cenovém odděle-
ní. Po roční vojenské službě 
jsem se do Tesly vrátil a v 
roce 1985 se do Rožnova i přestěhoval. V roce 1991 jsem s 
rozpadem Tesly odešel do ELSAR, s. r. o.,  a ještě v témže roce 
pak nastoupil na Finanční úřad v Rožnově pod Radhoštěm, 
kde jsem strávil téměř 20 let.

S manželkou máme dvě dcery (25 a 22 let), které v současné 
době ještě studují. Rodina je mi velkou oporou.

Od 13 let jsem aktivně hrál fotbal, od roku 1985 jsem se stal 
fotbalovým rozhodčím a u toho jsem zůstal 20 roků. Protože je 
pro mě tato hra, jako pro velkou část zejména mužské popula-
ce, srdeční záležitostí, začal jsem souběžně s pískáním v roce 
2000 působit jako delegát fotbalového svazu a tomu se věnuji 
doposud.

Mám rád myslivost, pokud mi čas dovolí, zúčastňuji se čin-
nosti v MS Branky - Poličná. 

Rád odpovím na nepoloženou otázku – co mě vedlo k práci 
„na městě v Zubří“. Byla to jednak touha zkusit jinou práci, 
než jsem uplynulých 20 let vykonával, neboť jsem se cítil 
takříkajíc vyhořelý. Navíc jsem nabyl pocitu, že kromě přiro-
zeného tlaku na „berňák“ ze strany poplatníků se v poslední 
době (kromě nepříliš velkého zájmy a úcty od vedení státu 
vůči vždy předtím loajálním pracovníkům finančních úřadů) 
objevují i silné tendence k likvidaci stávají struktury úřadů a 
jejich drastickému očesávání. Dle mého názoru se pod rouš-
kou úspor chystá centralizace státní správy na úkor servisu pro 
poplatníky. Čehož jsem se nemínil zúčastnit a dovolím si před 
tím varovat.

Navíc, když jsem si na podzim minulého roku kliknul na 
webovou stránku Města Zubří a dozvěděl se o výběrovém ří-
zení na místo v ekonomickém úseku, cosi mi napovědělo, že 
to je má volba.

I když zde zatím nejsem ani 3 měsíce, mohu konstatovat, že 
jsem se zde setkal s příjemnými lidmi, kteří se ke mně chovají, 
stejně jako ti na předchozím pracovišti, vstřícně a přátelsky. 
Proto bych chtěl tento přístup oplatit co nejlepším a postupem 
času i z hlediska místních poměrů fundovaným pracovním 
výkonem. 

Využívám této příležitosti, abych popřál všem občanům 
města Zubří hodně zdraví a úspěchů, a přál bych si, aby naše 
případná setkání na úřadě vedla vždy k oboustranné spokoje-
nosti.     Milan Palacký

Z usnesení 13. schůze Rady města Zubří kona-
né dne 16. 05. 2011

RM schvaluje RM - RO č. 1, kterým se provádí změna roz-
počtu dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na 
provádění sečení trávy na veřejných plochách v městě Zubří s 
panem Aloisem Pšenicou, IČ: 64143929, Zubří, Okružní 976, 
PSČ 756 54, týkající se změny ceny plnění a pověřuje starostu 
města jeho podpisem.
RM schvaluje uzavření „Dohody o partnerství a vzájemné 
spolupráci“ s obcí Zašová, Zašová 36, PSČ 756 51, za účelem 
realizace a stanovení podmínek projektu týkajícího se poříze-
ní, užívání a provozování mobilního kompostovacího stroje a 
pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM doporučuje ZM vydat dle § 14 odst. 2 zákona č. 
565/1990Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a dle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, kterou se mění 
a doplňují některé obecně závazné vyhlášky města Zubří o 
místních poplatcích.

Z usnesení 14. schůze Rady města Zubří kona-
né dne 30. 05. 2011

RM schvaluje výši úhrady za zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu v souvislosti s umístěním a vedením in-
ženýrských sítí, jiných staveb a zařízení na pozemcích města 
Zubří, v délce do 50 m a stanoví:
a) za umístění a vedení inženýrských sítí 1.000,- Kč za smlou-
vu, 
b) za umístění vjezdu na pozemek či jiné stavby nebo zařízení 
1.500,- Kč za smlouvu.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na 
zpracování projektové dokumentace k projektu „Revitalizace 
zeleně Sídliště 6. května v Zubří – 1.etapa“, s Envipartner, s. 
r. o., IČO: 28358589, Brno-Štýřice, Pšeník 376/11, PSČ 639 
00, týkající se změny názvu projektu a pověřuje starostu města 
jeho podpisem.
RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje uza-
vření smlouvy na zhotovení díla „Energetické úspory pro MŠ 
Duha a Sokolovnu Zubří - 17. výzva“ se SEPARA - EKO, 
spol. s r. o., IČO: 48528048, Brno, Bosonohy, Praţská 674/156, 
PSČ 642 00, a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje uza-
vření smlouvy na zhotovení díla „Energetické úspory pro ZŠ - 
kuchyně a fotbalové šatny Zubří - 17. výzva“ s QUANTUM, 
a. s., IČO: 25307762, Vyškov, Brněnská 212, PSČ 682 01, a 
pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování pro-
jektové dokumentace na akci „Rekonstrukce objektu Klub 
Zubří“ s MÁTL a KYŠÁK, s. r. o., IČO: 25366319, Rožnov 
pod Radhoštěm, 1. máje 1000, PSČ 756 61, a pověřuje staros-
tu města jejím podpisem.
RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje uza-
vření kupní smlouvy na prodej cca 500 m3 dřevní hmoty 
z mýtní nahodilé těžby s firmou Oldřich Divín, Zubří, Pod 
Obecníkem 1182, PSČ 756 54, a pověřuje starostu města 
podpisem této smlouvy. 
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RM schvaluje neuplatnění koeficientu inflace u nebytových 
prostor a pozemků dle nájemních smluv.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu 
bytu č. 6, Hlavní 824, Zubří, s panem Aloisem Kocurkem, 
Zubří, Hlavní 824, PSČ 756 54, na dobu určitou od 01. 07. 
2011 do 30. 06. 2014 a pověřuje starostu města jeho podpi-
sem.
RM schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu služební-
ho bytu v objektu hasičské zbrojnice, Hlavní 771, s paní Fran-
tiškou Hoferkovou, Zubří, Hlavní 771, PSČ 756 54, dohodou 
ke dni 04. 07. 2011 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu 
místa pro umístění reklamní tabule s MERCURY STAR, s. 
r. o., IČO: 62300164, Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1162, 
PSČ 756 61, kterým se upravuje předmět a výše nájmu k 01. 
06. 2011, a pověřuje starostu města jeho podpisem.
RM schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu pozemků: 
p. č. 3592, orná půda, o výměře 3688 m2, p. č. 3594, orná 
půda, o výměře 1693 m2 a p. č. 3595, orná půda, o výměře 
3277 m2, vše k. úz. Zubří, s panem Václavem Pavlíčkem, 
Zubří, K Prachovni 289, PSČ 756 54, dohodou ke dni 31. 05. 
2011 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM vyhlašuje záměr na pronájem pozemků: p. č. 3592, orná 
půda, o výměře 3688 m2, p. č. 3594, orná půda, o výměře 
1693 m2 a p. č. 3595, orná půda, o výměře 3277 m2, k. úz. 
Zubří.
RM doporučuje ZM vyjádřit souhlas s celoročním hospoda-
řením města Zubří za rok 2010 dle předloženého závěrečné-
ho účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
města Zubří za rok 2010 bez výhrad. 
RM doporučuje ZM schválit rozdělení hospodářského 
výsledku města Zubří za rok 2010 dle návrhu uvedeného v 
závěrečném účtu. 
RM doporučuje ZM přijmout opatření uvedená v závěreč-
ném účtu.
RM doporučuje ZM schválit koupi části pozemků: p. č. 
4136 a p. č. 4809, o celkové výměře cca 275 m2, za podmí-
nek dle důvodové zprávy.
RM schvaluje kronikářský zápis roku 2010 do kroniky měs-
ta Zubří předložený paní Mgr. Zdeňkou Janoškovou, kroni-
kářkou.

Zuberské noviny
Statut Zuberských novin byl schválen v roce 1992, od té 

doby se staly Zuberské noviny měsíčním periodikem, které 
informuje občany města o aktuálním dění v Zubří. V součas-
né době jsou noviny tištěny v tiskárně Grafia Nova na základě 
podkladů, které připravuje Redakční rada ZN. Samozřejmě, 
že nejobsáhlejší část ZN je tvořena díky Vám – přispívatelům, 
za což chceme poděkovat. Vaše články, které nám zasíláte do 
„redakce“, tak rozšiřují povědomí o akcích, událostech a vše-
obecném dění v našem městě. Proto se i nyní obracíme na 
Vás, kteří máte zájem zkvalitnit ZN. Zajímaly by nás Vaše 
postřehy, náměty a názory, jak ZN udělat čtivější, pestřejší 
a obsáhlejší. Obracíme se i na místní spolky, které by chtěly 
prezentovat svou činnost a seznámit občany města se svými 
aktivitami. Prostor v novinách může být vyčleněn i podnika-
telům, již nejen formou klasické reklamy, ale podrobnějším 

Partnerství ZUBŘÍ - ROSDORF
Ve dnech 2. června 2011 (čtvrtek) až 5. června 2011 (neděle) 
byli našimi hosty v Zubří přátelé z Rosdorfu. 

Tentokrát se jednalo o návštěvu a setkání zástupců a předsta-
vitelů obou obcí - v čele se starostou Haraldem Grahovacem a 
starostou Jiřím Randusem, církví - v čele s paní farářkou Ka-
tharinou Henking a panem farářem Karlem Janečkou, spolků 
partnerství Zubří - Rosdorf - v čele s panem Wernerem Wiede-
kampem, a dále se v neposlední řadě jednalo také o setkání a 
návštěvy osobních a rodinných přátel a hostů.

Příjezd a přivítání proběhlo ve čtvrtek 2. 6. v podvečer v 
Zubří, ubytování bylo zajištěno jak v rodinách v Zubří, tak v 

INFORMACE -  ROZBOR  PITNÉ VODY
Laboratoř Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. je akredito-
vaná laboratoř s působností v regionu Valašska se zkuše-
nostmi s rozbory vod. Nabízí všem občanům, kteří nejsou 
připojeni na veřejný vodovod a používají nebo se chystají 
používat vodu z vlastní studny, vrtu nebo kolaudují kon-
trolu kvality pitné vody ze studny nebo vrtu Součástí roz-
boru (krácený rozbor podle Vyhl. 252/20 Sb.) je konzulta-
ce k výsledkům, případně doporučení, jak zajistit pitnou 
vodu, nebo jak vyřešit nejběžnější problémy v její kvalitě.

CO JE POTŘEBA UDěLAT? 
Zavolat ( Po-Pá 6.30-14.30 hod.) na číslo: 571 414 363 nebo 
731 822 311 a objednat odběr vzorku. Uveďte příjmení, jmé-
no, adresu, telefon a místo odbě¬ru.  
Odběr lze zajistit dvěma způsoby:
1) vzorkařem laboratoře, který přijede na místo a vzorek ode-
bere (doporučeno u rozboru pro kolaudace a pro úřady)
2) osobně  -  po vyzvednutí vzorkovnic v laboratoři odebe-
rete vzorek sami (slouží jako informace o kvalitě vody) Vše 
ostatní už pro Vás zajistí laboratoř (analýzy, výsledky, proto-
kol, příp. konzultaci). Nabízíme rovněž rozbory odpadních a 
jiných typů vod podle Vašich požadavků. 
Kontaktujte nás. Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Cen-
trální laboratoř, Jiráskova 1089, Vsetín, tel.: 571 414 363, 
731 822 311, vaclav.janik@vakvs.cz 

popisem svých podnikatelských aktivit. Samozřejmě, že roz-
sah příspěvku bude finančně ohodnocen stejně jako u plošné 
reklamy – viz ceník schválený RM.

Na Vaše příspěvky stejně jako názory a podněty se těší
předsedkyně Redakční rady ZN

Eliška Divínová
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penzionu „U Janoštíka“ v Rožnově pod Radhoštěm. Připrave-
ný program spoluvytvářeli pan Dr. Štěpán Doležel z Rosdorfu 
a zuberský starosta Jiří Randus podle přání hostů i s ohledem 
na to, že se tentokrát jednalo o tak „různorodou“ skupinu hostů. 

V pátek 3. 6. proběhlo s jednou částí „výpravy“ v rámci přá-
telského posezení na MěÚ Zubří i jednání o aktuálních otáz-
kách veřejné správy a samosprávy, byly vzájemně sdělovány 
zkušenosti z oblasti veřejných financí a rozpočtů, chystaných 
a probíhajících investičních akcí a další aktuální informace 
z činnosti úřadů i volených orgánů (rady a zastupitelstva) 
a samozřejmě byly diskutovány také záležitosti partnerské 
spolupráce a plánování akcí pro nejbližší období, stejně jako 
i diskuse k přípravě oslav jubilejního 20. výročí od podepsání 
smlouvy o partnerství (1993 - 2013), které by se měly usku-
tečnit v Rosdorfu za účasti všech aktérů partnerské spolupráce 
nebo jejich zástupců. 

Druhá skupina hostů v pátek navštívila Muzeum klobouků 
v Novém Jičíně a Nový Jičín, třetí pak absolvovala program v 
doprovodu pana faráře Karla Janečky s tím, že se již připravo-
vala páteční ekumenická bohoslužba s hudebními vystoupení-
mi zuberského chrámového sboru, Scholy a Marie Křenkové. 
Část hostů z Rosodrfu ještě absolvovala odpolední prohlídku 

a návštěvu kaple sv. Ducha na Starém Zubří a projížďku po 
celém Zubří.

Podvečerní ekumenická bohoslužba za účasti paní farářky 
Kathariny Henking, které patří díky za službu slova provede-
nou jejím kázáním, byla bezesporu vrcholem dne. Chrámový 
sbor, Schola a Maruška Křenková za doprovodu varhaníka 
pana Arweda Henkinga připravili opravdu velkolepý hudební 
zážitek!!! Večerní společné přátelské posezení „Pod Lipův-
kou“ bylo již „jen“ třešničkou na dortu a celý páteční vydařený 
den úspěšně završilo.

Hlavními body soboty 4. 6. byla dopolední návštěva města 
a zámku Kroměříž, účast na sportovních utkáních a plánovaná 
návštěva Valašského muzea v přírodě, kam se všichni těšili 
kvůli vystoupení Swing Bandu. Nepříznivé počasí sice odpo-
lední program ve skanzenu zcela narušilo, ale jak se ukázalo 
večer při společné slavnostní večeři na rozloučenou v Rožno-
vě, nemělo vliv na pohodu ani na náladu zúčastněných.

Všichni aktéři této partnerské návštěvy se vzájemně rozlou-
čili v neděli 5. 6. v Zubří v 9 hodin dopoledne, když rosdorfský 
autobus pokračoval dále na cestě do Německa.

Setkání s přáteli z Rosdorfu byla vždycky přátelská, upřím-
ná a přínosná, proto tomu nebylo jinak ani nyní, a jistě v to 
můžeme doufat i do budoucna!!

Velké díky patří jistě všem zuberským spolupracovníkům, 
spoluorganizátorům, rodinám (Kubíčkovi, Opálkovi, Jaroňovi, 
Randusovi, Dořičákovi, J. Mikulenková, M. Krupová ........), 

kteří svým osobním přínosem „způsobili“ a opět názorně dolo-
žili, že vzájemné partnerské vztahy mezi Zubřím a Rosdorfem 
jsou jasným důkazem přátelství a spolupráce.

Mgr. Alena Dobšová, místostarostka

Římskokatolická farnost Zubří  připravuje...
Milí přátelé, dovolte mi začít poděkováním. Příspěvek píšu v 
neděli svatodušní. Pouť ve Starém Zubří se opět vydařila a je 
třeba vyjádřit uznání všem, kdo se o to zasloužili. Od těch, co 
uklidili a vyzdobili kapli, přes muzikanty, naši Scholu, minist-
ranty, všechny, co se podíleli na důstojném průběhu slavnosti. 
A také těm, co připravili posezení a občerstvení u kaple. Je to 
jedna z příležitostí, kde se společně setkat a sdělit si své rados-
ti, někdy i bolesti. Také patří poděkování těm, kdo iniciovali a 
udělali plochu pro parkování u kaple, když na původně zamýš-
lené parkoviště není už delší dobu umožněn vjezd.
Letošní rok je zajímavý také tím, že zahájil tříletou přípravu 
na významné výročí 1150 
let od příchodu svatých 
bratří Konstantina-Cyrila 
a Metoděje na Moravu, 
které připadne na rok 
2013. Jejich hlavním po-
sláním bylo srozumitelně 
hlásat našim předkům 
křesťanskou víru, s kte-
rou přinesli také vyšší stupeň kultury a dali základ slovanské-
mu písemnictví. Skrze křest přijali mnoho našich předků do 
společenství církve. Protože křest je prvním krokem na cestě k 
Bohu, je letošní rok vyhlášen rokem křtu. 
Podle mého poznání je v našem městě mnoho těch, kteří jsou 
pokřtění, patří do rodiny církve, ale oni sami to tak možná ne-
cítí. Přesto bych rád pozval všechny pokřtěné, kteří by se rádi 
setkali, společně si popovídali i občerstvili, na farní den. Může 
to být i příležitost najít nové přátele nebo se více poznat s lid-
mi, se kterými se jen letmo setkáváme na cestě nebo při jiných 
náhodných příležitostech. Farní den se bude konat v sobotu 6. 
srpna od 14. hodiny v prostoru farní zahrady a fary.  
Při příležitosti 1. výročí posvěcení kostela chceme opět dát 
možnost k jeho prohlídce s výkladem. Plánujeme přitom vy-
stavit opět kostelní plachty zdobené zuberskou výšivkou. Den 
otevřených dveří je plánován na sobotu 10. září, čas otevření 
kostela bude ještě upřesněn.
Dne 8. října se pak uskuteční děkanátní pouť na Velehrad. Pro-
gram bývá v odpoledních hodinách. S farní radou jsme však 
už mluvili o tom, že by to byla celodenní farní pouť s návště-
vou dalších míst spojených se svatými Cyrilem a Metodějem. 
Pravděpodobně bude také v programu návštěva hrobu arcibis-
kupa Josefa Karla Matochy v Pitíně, který také osvědčil svou 
věrnost, když byl za totality držen 11 let v domácím vězení bez 
možnosti komunikace s okolním světem i svými příbuznými. 
Rovněž bych rád udělal zastávku v nedávno dokončené kapli 
svatého Ducha v Podolí nedaleko Uherského Hradiště. 
Toto jsou hlavní plány pro tento rok. Podrobný program akcí, 
v případě pouti i čas k přihlášení bude včas oznámen jak na 
vývěskách a při ohláškách v kostele, tak snad také na interne-
tových stránkách farnosti farnostzubri-vidce.wz.cz. 

Karel Janečka, farář
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Zprávy ze školy
Pasování na čtenáře aneb 

Kohoutka mávajícího písmenkem Ž 
viděti neznamená, že jste se zbláznili

Naše čtenářská obec je od 31. května o 51 členů bo-
hatší. I když se nám letos urodilo nadměrné množství ši-
kovných prvňáků, do řádu, který vás nasměruje na cestu 
sečtělých, snivých a přemýšlivých bystrooček s nadhle-
dem, rozhledem a vhledem, nebylo vůbec jednoduché se 
propasovat. Den předem museli čekatelé projít labyrintem 
písmenkových úkolů, křížovek a přesmyček. Zvládli to 
všichni; ráno se tedy mohli odít v slavnostní háv a vydat 
se do místní knihovny. 

Tam prokázali, že čtení ovládají, pochlubili se, že tráví 
večery i s knihou, složili tajnou řádovou přísahu… a pak je 
Kohoutek z pohádky mohl pasovat na pravé čtenáře. Dostali 
na památku Příběh o pastelce bez barvy a taky průkazku do 
knihovny. A na oplátku namalovali své oblíbené pohádkové 
hrdiny. Pak už mohli vesele odskotačit zpátky do školy s 
knihami v batůžku… a hrdost na čerstvou příslušnost k tak 
proslulému řádu jim přímo plápolala v očích…

Děkujeme našim milým hostitelkám, paní Bartošíkové 
a paní Cabákové, za vlídné přijetí a Ivetce, Martině, Dom-
či a Matějovi ze 6. A za pomoc.

S. Bludná a P. Bláhová

Hudební olympiáda 2011
Některým nadšencům ze 4. a 5. tříd nestačilo jen zpí-

vat; chtěli dokázat, že se vyznají i v hudební teorii a jsou 
kreativní. Na konci dubna dostali tedy možnost prokousat 
se domácí částí, ve které mohli použít internet, slovníky 
i nápovědu dospělých. 10 nejšikovnějších postoupilo do 
školního kola. Tam se již museli spolehnout sami na sebe. 
A zvládli to. Poznali po zvuku hudební nástroje od xylo-
fonu po saxofon, určili, jak zní polka, odhalili tvář Dvo-
řáka i Janáčka a nenechali se zmýlit Mc Ferrinem. Zlatým 
hřebem byla ovšem vlastní tvorba - s úkolem složit text 
na melodii písně Kočka leze dírou (s použitím slov gorila, 

brýle, křoví a autobus) si účastníci poradili s lehkostí a 
šarmem.

1.Jakub Glac, 5.B
2.Martin Hrbata, 4.B
3.Patrik Vašek, 4.A 

4.Tereza Kamencová, 5.B
5. Katka Holčáková, 4.A
6. Eliška Konvičná, 5.A

7. Ester Konkoľová 4.A, Sára Bambuchová 4.A, Iva 
Ulrychová 5.B a  Gabča Kaňáková 4.A 

Střapatka Bludná

Kuličkiáda aneb co je kulaté, to se hodí
Kdo z prvňáků pocítil touhu získat titul ,,kulatý Mis-

tr“, měl možnost o něj bojovat ve středu 18. května na 
zahradě staré školy. Všichni, kteří přišli, se stali aktéry a 
svědky klání, které se vrátilo na naši zahradu po dlouhých 
5 letech. Nehrály se jen kuličky; obratnost mohli účastní-
ci prokázat při slalomu s koulí v naběračce, přemisťování 
kuliček bosou nohou, protlačování míče dlouhou temnou 
norou a hodu na cíl. Protože místa bylo dost, mohli být 
do hry přizváni i zástupci starší kategorie… a po velmi 
krátkém rozvažování neodolali ani někteří zletilí kolem-
jdoucí, jimž za odvážné kreace a schopnost nahrbit se k 
důlkům náleží uznalé zahvízdnutí…

P.S.: Gorila je v křoví a má brýle a má brýle, autobus 
ji přejede, tak zahyne… autobus ji přejede, tak zahyne. 
(Terezka Kamencová)

Nejlepší kuličkáři a kuličkářky:
1. Lukáš Fait,  Míša Toman a  Romanka Žárská
2.Brian Lev, Kuba Staňo a Danuška Plesníková
3. Kuba Cibulec
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Starší kuličkáři:
1.  Dan Lev
2.  Adam Klestil a Štěpán Janošek
3.  Aneta Plesníková

Ti nejzkušenější:
1.  tatínek Fait
2.  maminka Plesníková
3.  maminka Cibulcová

Děkujeme  Ivetce, Katce, Martině, Adamovi, Lukášovi, 
Matějovi, Dankovi a Lucii ze 6.A a Jankovi s Adamem za 
spravedlivé a neúplatné  bodování na všech stanovištích.

Střapatka Bludná a Podzimnice Bláhová
P.S.: Nezarovnávejme naše zahrady, 

hrozí nám, že zapomeneme, jak to skleněnkám 
na sluníčku sluší… a jaký je to požitek 

dostrkat je mezi hliněnky do důlku…

Květen na naší základní škole
Možná se někomu může zdát, že v zuberských novi-

nách je zpráv ze školy už dost. Ale bylo by nespraved-
livé nepodělit se s Vámi o úspěchy našich žáků, kteří 
tak skvěle reprezentují a dosahují výborných výsledků 
na okresních, krajských i celorepublikových soutěžích 
a dělají tak čest svému městu, škole a svým rodičům. 

Eurorebus 2011 
V pátek 27. května proběhla v Praze Doprovodná hra 

zeměpisné soutěže Eurorebus Dnešní svět v pohybu s 
Českou spořitelnou. Mezi 8 nejlepších jednotlivců z 
celé ČR se do Prahy probojoval Lukáš Bill (6.B), který 
se umístil na vynikajícím 2. místě.

V pondělí 6. 
června se v Pra-
ze v Top Hotelu 
Praha konalo re-
publikové finále 
soutěže Euro-
rebus 2011, do 
kterého postou-
pila 2 družstva: 
7. A (Barbora 
Bergová, Tere-
za Mičolová, 
Tomáš Cáb), 9. 
B (Vojtěch Bill, 
Jan Pánek, Ště-
pán Nohavica) a 
v jednotlivcích 
Lukáš Bill (6. B). 
Při vyhlašování 
výsledků se žád-
ný z našich žáků 
nedostal mezi nejlepších deset, ale i tak patří všem 
„eurorébusářům“ poděkování za pěknou reprezentaci v 
této těžké vědomostní soutěži.

Za všechny, kteří se na úspěchu našich žáků podí-
leli, Mgr. Gabriela Cábová

Starší žáci si dovezli z Domažlic bronz
V úterý 24. května se v Uherském Hradišti na atletic-

kém stadionu uskutečnilo krajské kolo Poháru rozhlasu, 
kterého se účastnily z naší školy 3 družstva: mladší žáky-
ně, mladší žáci a starší žáci. Mladší žákyně a mladší žáci 
postoupili do kraje poprvé, jejich premiéra – 7. místo v 
kraji. Starší žáci svou bojovností a skvělými výkony do-
sáhli na nejvyšší příčku a domů si odváželi zlatý pohár a 
postup do celorepublikového finále.

Celá parta starších žáků s p. uč. M. Šírou vyrazila do 
Domažlic, kde se v úterý 7. června konalo již zmiňované 
republikové finále. Kluci bojovali a společnými silami si 
dovezli ze západních Čech super krásné 3. místo a sta-
li se tak třetím nejlepším družstvem starších žáků ZŠ v 
ČR. 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, Marek Kocourek (9.B).

Reprezentující žáci v Poháru rozhlasu v kategoriích: 
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 
Michaela, Ondruchová Nela (7.A), Pernicová Lucie (7.B).

Poslední květnový den (31. 5.) atletický stadion ve Valaš-
ském Meziříčí hostil krajské kolo v atletickém čtyřboji druž-
stev základních škol. Družstvo mladších žákyň (Jolana Mize-
rová, Tereza Mičolová, Simona Titkova, Karolína Holčáková 
7.A) dosáhlo skvělého výsledku – 3.místo; družstvo mladších 
žáků (Tomáš Cáb, Dominik Orság, Josef Mach, Martin Urbá-
nek 7.A, Petr Švec 7.B) skončili na 4. místě. A vynikajícího 
výsledku dosáhlo družstvo starších žáků (Ondřej Cabák, Ja-
kub Hrstka, Miroslav Pšenica 9. A, Tomáš Majer 9.B, Kryštof 
Havel 8.A), kdy do posledních sil bojovali a vytrvalostním 
závodem rozhodli o svém 1. místě a účasti na republikovém 
finále v Opavě 24.-25. 6. 2011.

Všem atletům za skvělou reprezentaci školy a Zubří 
děkujeme a přejeme hodně sportovního štěstí v dalším 
závodění. Poděkování také patří p. uč. Miroslavu Šírovi 
za neocenitelnou práci při přípravě žáků a za jeho velké 
nervy s našimi atlety.
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DALŠÍ ÚSPěCH 
V NOVINÁŘSKÉM KALAMÁŘI

Ve dnech 25. 5. – 27. 5. 2011 proběhl v Praze tradiční a 
zároveň jubilejní již 40. ročník celorepublikového finále 
základních škol v házené, tzv. „Novinářský kalamář“. Naše 
družstvo složené z žáků 6. a 7. tříd odjíždělo s cílem obhájit 
loňské skvělé 1. místo, byť jako každoročně nepatřilo, ales-
poň co do fyzických dispozic, mezi největší favority. Celkem 
11 družstev bylo rozlosováno do dvou skupin.

V prvních dvou zápasech jsme celkem bezpečně porazili 
soupeře ze ZŠ Zruč n. Sázavou 14:9 a ZŠ České Budějovi-
ce 18:11. V dalším kole nás čekal tým, který byl pasován na 
budoucího finalistu - tým Kopřivnice. Tento zápas nám ne-
vyšel, neboť jsme v něm utrpěli debakl 9:21. Avšak jak se 
říká: „Vše zlé je k něčemu dobré.“ Od tohoto momentu šla 
naše výkonnost strmě nahoru, takže jsme v posledním zápase 
vyprovodili domácí tým vysokou výhrou 24:7 a tímto jsme 
postoupili do semifinále, kde jsme se utkali s dalším možným 
kandidátem na prvenství, týmem Plzně. To, co nám chybělo 
na fyzických dispozicích, jsme nahradili tradiční zuberskou 
devizou - bojovností a pro mnohé překvapivě, ale o to za-
slouženě jsme po těsné výhře 12:11 postoupili do pátečního 
finále. 

V pátek pokračoval náš bojovný výkon. Byť jsme ve sku-
pině s Kopřivnicí vysoko prohráli, páteční zápas se odehrá-
val v jiných dimenzích, neboť jsme naší zarputile bojovnou 
hrou zaskočili soupeře natolik, že se až do posledních sekund 
„třásl“ o výhru (12:15). I přes finálovou prohru jsme odvedli 
obrovský kus práce a úspěšně reprezentovali naši školu. Zisk 
stříbrných medailí je tudíž dalším korálkem v náhrdelníku 
úspěchů ve školních sportovních soutěžích v tomto školním 
roce.

Na závěr se sluší vyslovit dík klubovým trenérům, kteří 
kluky pravidelně trénují, a dále pak Aleši Kořínkovi, který 
nelitoval svého volného času a svými trenérskými zkušenost-
mi výrazně přispěl k dosaženému úspěchu.

Za hráčský kolektiv tříd 6. A a 7. A 
Mgr. Tomáš Randýsek 

SHERLOCK HOLMES 
NA KRIMIFESTU 14. 6. 2011 
ANEB CESTY STONOŽKY
 JSOU NEVYZPYTATELNÉ

Slyšeli jste někdy o Krimifestu? Já se přiznám, že jsem 
se o něm doslechla poprvé v předloňském roce, protože se 
jeho pořádání ujalo město Chodov u Karlových Varů - a 
jen proto, že v Chodově je stonožková škola a pan staros-
ta Hora je také „úplně stonožkový“.

Co může mít Zubří společné s Krimifestem?  Paní Bělu 
Jensen. Protože s panem starostou Horou přemýšleli, jak oži-
vit tuto akci, napadlo ji, že by se na ní mohly v rámci prevence 
zločinnosti (a také jako pokračování stonožkového projektu 
No Bullies Fashion) podílet i stonožkové děti. Také naši de-
váťáci se v tomto školním roce zapojili do prvotní myšlen-
ky - děti natočí filmy s detektivní tématikou. Po nadšeném 
a úspěšném sepsání scénářů naše snaha ztroskotala na ztrátě 
zájmu a lenosti některých dětí. Jedinou omluvou snad může 

být, že jsme nebyli jediní, kdo práci nedokončili. Ale to by 
nebyla paní Běla, aby nevymyslela něco jiného - divadlo. A 
tato myšlenka už měla úspěch.  Protože naši „herci“ již nacvi-

čovali s paní učitelkou Gazdovou jiné představení, nezapojili 
jsme se - a přece jsme se na Krimifest dostali.

Kdo zná dobře paní Bělu, ví, co znamená její: „Mám bá-
ječný nápad!“ Takže když jsem tato slova uslyšela v mobilu, 
naskočila mi husí kůže. Ale tentokrát se nebylo čeho bát. Paní 
Běla totiž viděla herecké výkony Robina Ferra (jako zrcadla 
v 2. benefici a jako dona Cica ve 4. benefici) a tak se jí líbil, 
že ho pozvala k účasti na 11. ročníku Krimifestu do Chodova. 
Robinek souhlasil, dali jsme hlavy dohromady a vybrali dva 
texty, jimiž se mohl prezentovat: povídku Mezera ve výzbroji 
od Ilji Hurníka a Sherlock Holmes, který jsem si mu dovolila 
napsat já. 

Cestu nám málem překazila avizovaná pondělní stávka 
dopravců 13. 6., ale nakonec vše dobře dopadlo. V Chodo-
vě měly vystupovat 4 školy a Robinek. Nakonec to asi tý-
den před „dnem D“  jedna škola vzdala, přesto se dopoledne 
vydařilo a výkony „herců“ byly více než dobré. Protože se 
jednalo o zkušební - nultý - ročník, vítězi byli všichni.

Ale mohu s čistým svědomím říci, že Robin naprosto 
uchvátil a získal si srdce dospělých i dětí. Jeho první výstup 
- Mezera ve výzbroji - byla pro děti trochu složitá, ocenila ji 
pouze dospělá porota (Sherlock Holmes se v povídce rozho-
duje opít do němoty, aby pochopil, jaký vliv má alkohol na 
zločince. Bohužel má „okno“, tudíž experiment nevyjde.). 

Druhý výstup měl Robin na konci celého programu. A byl 
to famózní výkon a fantastický úspěch! Už jeho vstup na scé-
nu v pruhovaném pánském županu vyvolal smích. Příšerné 
fidlání na housle smích vystupňovalo - a Robinovi vypadl text 
(čehož si ovšem všiml jen autor textu, protože Robin výpadek 
zvládl zcela bravurně). Pak už následovala smršť naprosto 
dokonalých replik doprovázených geniální gestikulací. Děti 
„řvaly“ smíchy, porota se chechtala a Robin byl opravdu pro-
fesionál - celá scénka byla totiž založena na Holmesově dialo-
gu s imaginárními posluchači, kteří kladou imaginární dotazy. 
Děti ovšem vtáhl do děje tak, že jejich hlasové reakce byly 
zcela „neimaginární“ - a Robin s lehkostí dokázal usměrňovat 
děti tak, že se opět mohl vrátit k původnímu textu. Takřka 

„Robin v roli Dona Cica“
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třetinu scénky musel improvizovat a zvládl to opravdu pro-
fesionálně. Dokonce musel před koncem přidávat, protože si 
to děti vynutily. Nenechal v klidu ani porotu a „tvrdě se do 
ní navezl“, když každého z jejích členů spojil s nějakým z 
neuvěřitelných, dosud platných zákonů ve státech USA. 

Hlavní organizátor Krimifestu, pan Jaroslav Kopic z časo-
pisu Policista, dokonce Robinovi nabídl účast v příštím roč-
níku - další scénky a moderování dětské části akce. Ostatní 
porotci i učitelé nešetřili chválou. Jen já jsem nebyla spokoje-
na - dovedete si, dámy, představit situaci, když se váš pečlivě 
udělaný make-up díky neovladatelnému smíchu přesune z 
očí na bradu? To je děsivé faux-pas, to se neodpouští. 

Znám Robinka, viděla jsem jeho výkony na beneficích pro 
Stonožku, ale musím zcela objektivně konstatovat, že mě 
jeho výkon zcela uchvátil. Proto mu ani nemusím přát hodně 
úspěchů na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, kam udělal 
přijímačky jako DRUHÝ v pořadí!!!

Robine, nejen Běla, 
ale i já chci předem tvůj autogram.

Helena Dufková

Zprávy ze školky
Hledání pokladu s Křemílkem a Vocho-

můrkou

Prázdniny jsou za dveřmi, a abychom se s dětmi vesele 
rozloučily, uspořádaly jsme s dvěma šikovnými mamin-
kami pohádkovou cestu za pokladem. Děti hledaly cestu 
k pokladu a plnily úkoly, které jim připravili Křemílek 
s Vochomůrkou – zpívaly písničky, poznávaly květiny 
na louce, zdolávaly překážky... Ale v lese na ně čekalo 
to největší překvapení. U pařezové chaloupky tancova-
li Křemílek s Vochomůrkou. Jakmile se dětem povedlo 
zdolat všechny úkoly, hledaly cíl pohádkové cesty – po-
klad. Když svůj poklad našly, spokojené a plné zážitků 
se vrátily do naší MŠ. Rády bychom s dětmi poděkovaly 
maminkám - paní Mičolové a paní Pernicové - za krásné 
dopoledne, které dětem připravily. 

Hezké prázdniny přejí Světošlápci
Pobořilová V. a Pavlátová H.
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Hvězdou zadarmo?
Už třetím rokem pomáhám z vlastní iniciativy paní učitelce 

Gazdové s dramatickým kroužkem na 2. stupni ZŠ. Práce s 
dětmi mě baví a taktéž i ,,práce“ na vzniku  nových dětských 
divadelních  her. Ať už to bylo představení Čarodějky zasa-
hují, loňská slavnostní školní akademie, či letošní Patálie à 
la Itálie. A opravdu je co porovnávat. Nemám však na mysli 
obsahy her, ale nadšení mladých herců.

Proč vlastně tento článek píšu?
Je mi smutno z toho, jak se letos děti chovaly při vytvá-

ření něčeho, za co pak chtěly mít potlesk i ovace na jevišti. 
Myslela jsem si, že když jich tolik chce chodit do ,,dramaťá-
ku” a paní učitelka je všechny s jejich velkým počátečním 
nadšením vezme, že jim ten elán, píle a kázeň vydrží až do 
premiéry. Ale opak byl pravdou.

Divadelní práce vyžaduje trpělivost, respekt a úctu k di-
vadlu i k sobě navzájem. Chce to přinášet i vlastní nápady a 
hlavně - soustředit se. Hrát divadlo neznamená jen odříkat 
svou roli a hned si povídat, hrát s mobilem a nevěnovat po-
zornost  tomu, co se děje „na place“. Mrzí mě, jak většina 
žáků vyrušovala svou nekázní nejen při zkouškách ve třídě, 
ale i v portále u jeviště při samotném představení. Ztěžovali 
tak neustále práci nejen paní učitelce, ale pak i mně, protože 
pouštím prostřední oponu i je samotné na jeviště a musím 
je tišit a hlídat text. Neuvědomují si, že za jejich úspěšným 
vystoupením je spousta práce a energie nejen paní učitelky, 
ale i rodinných příslušníků.

Tato práce s dětmi je mým koníčkem. Chtěla bych se jí vě-
novat i nadále, ale po letošní zkušenosti s neukázněnými žáky 
jsem na pochybách. 

Nemůžu však házet všechny mladé herce do jednoho pytle. 
Tento článek se např. netýká Adama Smetany, který strávil 
spoustu svého volného času nad hudebními nahrávkami a 
fotkami, a dalších jedinců, kteří brzy uměli text, byli hodní, 
poctivě chodili na zkoušky a HRÁLI!!! 

Můžu je bohužel spočítat na jedné ruce...
STÁT SE HVěZDOU NENÍ ZADARMO!!!

Renata Petřeková

Den dětí v MŠ DUHA 
Jako každoročně, tak i letos jsme s dětmi oslavili jejich 

svátek, který byl 1. června. Oslavenců se v naší třídě sešlo 
požehnaně. Děti přišly dobře naladěny a nic nebránilo tomu, 
abychom si svátek dětí řádně užili. Pravda, trochu si s námi 
pohrál deštík, ale přesto jsme stačili na zahradě mateřské ško-
ly na sídlišti, kde jsme nyní na návštěvě, spořádat pořádnou 
dávku nanukového dortu a připít si na zdraví dětským šam-
paňským. Pro děti byla také připravena bohatá šňůra soutěží 
a her, které jsme ale bohužel díky počasí nemohli všechny 
uskutečnit. I přesto jsme si svátek dětí všichni náležitě užili. 

B. Jouzová, MŠ DUHA
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A proto jsme se ve středu 20. 04. 2011 sešli s dětmi, jejichž 
práce shledala odborná porota jako nejlepší. 

Děti přišly podpořit maminky a tatínkové. Zaplnili jsme 
zcela malý sál v Klubu. Někteří ocenění přečetli své práce a 
my ostatní jsme měli možnost svést se jejich vláčkem cestou 
snů, přání a dětské fantazie. Z rukou ředitele školy Mgr. Sta-
nislava Petružely pak malí spisovatelé obdrželi památku na 
tento den. Nejúspěšnějším autorům byly předány mimo jiné i 
čestné vstupenky na filmové představení.

Doufáme, že se podvečer v režii zuberské knihovny všem 
líbil a snad se i příští rok sejdeme v tak hojném počtu. 

Ráda bych touto cestou poděkovala p. učitelce Dufkové, 
p. učitelce Gazdové a paní učitelce Lucii Mořkovské, neboť 
je to převážně jejich zásluha, že se děti této soutěže tak rády 

účastní. Také bych touto cestou ráda poděkovala VŠEM DĚ-
TEM, které přispěly do tohoto ročníku svou prací. Těší mne, 
že krom úspěšných mladých sportovců máme i úspěšné mla-
dé a nadějné literární tvůrce.

Jasným cílem projektu je vždy přilákat děti ke čtení a ke 
knihám. Probudit dětskou fantazii a dát jí co největší prostor. 

„Okres
Dalším krokem k úspěchu malých literátů bylo okresní 

kolo, které se uskutečnilo v režii vsetínské Masarykovy 
veřejné knihovny. Do tohoto kola postoupilo 8 našich 
dětí. Také Vsetínští měli pro děti nachystaný zajímavý 
program a krásné ceny pro oceněné. Knižní dárek samo-
zřejmě nesměl chybět.

Kraj
Posledním krůčkem na pomyslné příčce bylo kolo 

krajské. A tak se ve středu 18. května 2011 všichni 
ocenění sjeli na slavnostní vyhlášení výsledků, které se 
letos konalo v Uherském Hradišti v přednáškovém sále 
Slováckého muzea. A já se opět musím pochlubit, že 
největší zastoupení, co se týče postupujících z okresní-
ho kola mělo - no přece Zubří! 

Hned tři oceněné a z toho první místo v kategorii 
komiks. Toto krásné ocenění patřilo Tomáši Cábovi. 

Program zpestřilo vystoupení žáků ZUŠ v Uherském 
Hradišti i pohádka Miloše Macourka v podání herců 
Slováckého divadla Jiřího Hejcmana a Davida Vacke-
ho. 

A pak už vzácní hosté předali ceny mladým autorům 
oceněným v jednotlivých kategoriích. Příspěvky z více 
než stovky škol nejen našeho kraje hodnotili profesoři 
i učitelé základních a středních škol, redaktoři regio-
nálních novin, knihovníci, muzejníci, knihkupci i spi-
sovatelé. 

Soutěže ve veřejných knihovnách našeho kraje se zú-
častnilo 730 dětí, z toho 480 dívek a 250 chlapců.

Po programu, který byl knihovnou nachystán, jsme se 
přesunuli na exkurzi městské knihovny. Ta se nachází 
v zrekonstruované židovské synagoze a je fantastická. 
Celá je „otevřená“ - bez chodeb a dveří - do studovny 
(1. patro) a dětského království“(je až pod stropem) 
se dostanete nejen po schodech, ale i proskleným vý-
tahem. Ten nám všem nejvíce učaroval. Poté jsme se 
vydali na zpáteční cestu domů.
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Poděkování.
Dne 30. června naposledy přivítáme děti z MŠ DUHA v 

MŠ Sídliště 6. května. Naše „návštěva“ zde končí. Chtěla 
bych touto cestou poděkovat paní ředitelce Haně Kučer-
kové za nabídnutou pomoc. Také bych chtěla poděkovat 
všem paním učitelkám, které měly naší návštěvou ztížené 
podmínky pro svou práci. Náš dík patří i nepedagogic-
kému personálu a hlavně rodičům dětí z MŠ Sídliště 6. 
května, kteří pochopili naši situaci a vyšli nám vstříc. 
Přeji všem krásné a pohodové letní prázdniny. Dětem z 
MŠ DUHA bych také ráda popřála krásné prázdniny a 
1. září znovu na shledanou v naší nové, krásné školce na 
Starém Zubří.

Bc. V. Janošková, ředitelka MŠ DUHA

Jsme tu jen chvíli,
ale v písmu žijí naše myšlenky na věky.“ 

Jan Neruda
„ O POKLAD STRÝCA  JURÁŠA“

Jedenáctý ročník krajské literární soutěže pro děti
11. ročník krajské literární soutěže pro děti má své vítěze, 

nejlepší práce i tiskem vydaný sborníček.
Než se avšak dostaneme až na konec hodnocení soutěže 

– ke krajskému kolu, pojďme si celou soutěž krátce zreka-
pitulovat.

Klik! Tak jsem tady! Tak takové bylo letošní téma u dětí 
oblíbené literární soutěže „O poklad strýca Juráša“.

ZPRÁVY Z KNIHOVNY
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Všem oceněným na závěr znovu gratuluji a všem pa-
tří velký dík za tak skvělou prezentaci jak knihovny, 
tak našeho města.

V knihovně je k dispozici neprodejný sborníček 
vítězných prací dětí z letošní soutěže Kde končí svět 
2011, vydaný díky příspěvku Nadace Děti-kultura-
sport. 

zdroj: webové stránky Kbbb 

Pozn. autora: v místním kole byly oceněny všechny 
nejlepší práce. Tudíž jsme nevyhlašovali první, druhá 

a třetí místa.
zdroj: webové stránky Kbbb

Malý zpáteční výlet časem 
Na začátku měsíce května uspořádala knihovna ve spolu-

práci s Odborem kultury knihovnickou, literární Akademii 
třetího věku. Pro tentokráte jsme měli možnosti vyslechnout si 
poetické vyprávění o životě, duchovnu a etice našich předků z 
časů předcírkevní doby. To, co nám bylo celé tisíciletí tajeno. 
Posluchači se zaujetím naslouchali povídání o utajené historii 
Velké Moravy, která byla ve své době ve velikém rozkvětu, 
byla Římany nazývána Převeliký národ. To ona je vlastně ta 
historická země, rozpadem které pak byly vytvořeny další a 
mezi nimi i Čechy…

Autorka nám představila dopodrobna své tři knihy. Její 
povídání bylo proloženo písničkami, které spisovatelka sama 
otextovala. 

Jaroslava Grobcová píše svá díla v duchu knih Vladimíra 
Megreho „Zvonící cedry“ - návratu k přírodě a k jeho duchov-
nu. Autorčino dílo vyšlo ve spolupráci s nakladatelkou Věrou 
Burgetovou, která byla rovněž hostem večera a která také při-
spěla různými, nám určitě neznámými zajímavostmi.

Pasování prvňáčků 
na rytíře krásného slova

Poslední květnový sluneční den jsme přivítali v knihovně 
všechny prvňáčky naší zuberské základní školy. O průběhu 
celé akce Vás ve svém článku informovala škola na str. … 
Pevně věřím, že se všemi novými malými čtenáři budeme pra-
videlně v knihovně setkávat! 

Změna výpůjční doby v červenci a srpnu 2011

Po dobu čerpání dovolené knihovnice ( 14 dní) bude poboč-
ka  „na Starém“ uzavřena. Termín bude zveřejněn v knihovně 
na Starém Zubří a vyhlášen rozhlasem.

A závěrem malá ochutnávka z  knižního menu horkých no-
vinek
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Umístění v jednotlivých kolech 
soUtěže:

místní kolo okres kraj

4-5. třída

Poezie

Veronika Chum-
chalová

2. místo v okresním kole

Próza

Tereza Bergrová 3. místo v okresním kole

Barbora Cábová

Jakub Cáb

6-7. třída

Poezie

Markéta Palátová 1. místo v okresním kole

Martina Kovářová

Próza

Lukáš Bill 2. místo v okresním kole

Vladimír Dobeš

Žaneta Pšenicová

Klára Mynarčíková

8-9. třída

Poezie

Kristýna Raždíková

Renáta Urbanová

Daniela Gajdošová

Pavlína Mitášová

Daniel Urban

Próza

Filip Ondřej

Karolína Hoferová

Tereza Smočková

Jan Pánek

Robin Ferro

Vojtěch Bill 3. místo v okresním kole 3.místo v krajském kole 

Eva Solanská

Jakub Hrstka

Tereza Šturmová

kategorie komiks

Cáb Tomáš 2. místo v okresním kole 1.místo v krajském kole

Panáková Eliška 1. místo v okresním kol 2.místo v krajském kole 

Místní knihovna : 
pondělí 8:00 - 12:00
úterý 13:00 - 17:00

středa 13:00  - 17:00
čtvrtek z a v ř e n o
pátek 13:00 - 17:00

Pobočka na Starém Zubří:
pondělí 15:00 - 17:00



ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

ZDENKA JORDÁNOVÁ
TVOJE DÍTě jako šance pro tebe
Velké setkání! 
Již nikdy vás nebude nikdo tolik milovat, již nikdy vás ne-

bude nikdo tolik potřebovat a již nikdy vám nebude nikdo tolik 
věřit jako vaše děti. Využijte tuto šanci, kterou jste sobě dali. 
Setkali jsme se, abychom spolu nějakou chvíli byli. Rodiče a 
děti. Kolik nekonečné radosti, ale i kolik bolesti můžeme sobě 
vzájemně přinést. To, jak proběhne toto setkání, ovlivní kaž-
dého člověka na celý život. Celý život pak žijeme ve smyslu 
tohoto vztahu. Pokud využijeme tohoto setkání, můžeme se o 
sobě tolik, tolik dozvědět. Drazí rodiče, nemanipulujte svoje 
děti, nepovažujte je za svůj cíl ani majetek. Žijte svůj život a 
dětem dopřejte to samé. Poděkujte za toto nádherné setkání, 
které je velkou příležitostí poznat sebe sama. 

MARIE – LAURE PICAT
Než odejdu navždy…
Příběh ženy, matky čtyř dětí, odsouzené neúprosným osu-

dem k neodvratitelné a blížící se smrti. Pro své děti se sna-
ží najít náhradní rodinu, ve které budou její děti chráněné a 
v bezpečí. Její osobní statečnost dojala celý svět! Skutečný 
dokumentární příběh – svědectví o osobní statečnosti a prosté 
lidskosti, které po sobě zanechala autorka knihy.

EVA PILAROVÁ, JOSEF FOUSEK
Pohlazení
Eva Pilarová, právem vysoce oceňovaná zpěvačka, našla 

další zdroj své neutuchající inspirace ve fotografování a v 
dalším zpracovávání snímků počítačovou technikou, kterou 
tak získávají poněkud jiný tvar, prostor, barevné kompozice a 
uměleckou hodnotu. Eva Pilarová si velmi skromně nechávala 
tuto zálibu zatím jen pro sebe. Byla by velká škoda pro veřej-
nost, aby její dílo nespatřila. V době, kdy se kniha připravuje, 
dostala Eva nabídku vystavovat svá díla ve Vídni. Její tvorba 
je umocněna verši Josefa Fouska, který se nechal k jejich vy-
tvoření inspirovat každým jejím snímkem. Oba autoři, každý 
trochu jiný, našli formu vzájemného prolínání své individuální 
tvorby. 

Už se blíží prázdniny a dovolená, která bude ta tvá knížka 
vyvolená? Krásné letní dny s pohodovým čtením 

Lenka Cabáková- knihovnice

Všem čtenářům přejeme krásné prožití léta, 
příjemnou dovolenou a dětem úžasné prázdniny. 
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jdou oblastí jezera Bajkal a překročí Transsibiřskou magis-
trálu. Před sebou však mají ještě 
mnohem krutější zkoušky lidské 
odolnosti a vůle, poušť Gobi, Hi-
málaje a Tibet. Zachrání se až po 
4 000 mílích v Indii. Film Útěk 
ze Sibiře je založen na pamětech 
Slawomira Rawicza popisujících 
jeho útěk ze sibiřského gulagu. 
Spolu s tisíci dalšími vězni pod-
stoupil Rawicz krutý tříměsíční 
transport do pracovního tábora na 
Sibiři. Kniha The Long Walk / Dlouhá cesta se stala neuvěři-
telně populární a byla přeložena do 25 jazyků. 

Délka filmu 133 minut, do 12 let nevhodný. 
REŽIE: Peter Weir. SCÉNÁŘ: Keith R. Clarke, dle romá-

nu The Long Walk - Slavomir Rawicz.HRAJÍ: Colin Farrell, 
Dragos Bucur, Ed Harris, Saoirse Ronan a další.  www.bios-
cop.cz

UPOZORNěNÍ: 
V ČERVENCI A SRPNU KINO NEPROMÍTÁ. 

TěŠIT SE NA VÁS BUDEME V ZÁŘÍ, KDY VÁS 
ČEKAJÍ FILMY LIDICE A HARRY POTTER. 

Zuzana Krupová, Kino Klub Zubří

FILMOVÝ TIP – NENECHEJTE SI UJÍT!
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, po-

pisuje útěk mezinárodní skupinky vězňů z ruského gulagu. 
Uprchlíci se vymaní ze sevření nelítostné sibiřské zimy, pro-

KINO KLUB ZUBŘÍ

Jarmark číslo 17
POČASÍ SE POUSMÁLO, SLUNCE JARMARK ROZEHŘÁLO

POSTUPUJEM K DVACÍTCE, ZUBERSKÁ TO TRADICE.

KOLOTOČ SE RYCHLE TOČÍ, DĚTEM ZÁŘÍ ŠTĚSTÍM OČI
KOLÁČE A TRDELNÍKY, VATA POPCORN TÉŽ  PERNÍKY.

KOLEM VONÍ UZENÉ VAŘENÉ I SMAŽENÉ
BESKYĎÁCI GULÁŠ MAJÍ, HLADY NÁS PŘEC NENECHAJÍ
KDO HO TROCHU OCHUTNÁ, PŘIDAT SI HNED POSPÍCHÁ.

PIVO PROUDEM Z PÍPY TEČE, PŘED ŽÍZNÍ SE NEUTEČE
HASIČI A VALAŠI, NAŠI ŽÍZEŇ UHASÍ.

ZUBŘANKA VŠEM VYHRÁVÁ, VESELÁ JE NÁLADA
JIRKA K TOMU METLY KROUTÍ, NEPOCHYBÍ JEMU PROUTÍ?

KOŠÍKÁŘ JE S ŘEZBÁŘEM, A DRÁTENÍK S HRNČÍŘEM.
O ŘEMESLO NENÍ NOUZE, OBDIVUJEM JEJICH RUCE.

FOLKLOR SÁLEM ROZLÉHÁ SE, KROJE ZÁŘÍ V PLNÉ KRÁSE
DĚTI KOLEM POBÍHAJÍ, HLASITĚ SI ŠTĚBETAJÍ.

KDYŽ VŠE NÁHLE UTICHÁ, PADÁ MÁJKA PODŤATÁ
KÁCENÍ JE DOKONČENO, HUDBA HRAJE ZAS NAPLNO.

SKVĚLÁ VLÁDNE NÁLADA, „DIDŽEJ“  NÁM VŠEM VYHRÁVÁ
HUDBA TANEC MEDOVINA, SEDMNÁCTKU UZAVÍRÁ.

Dana Pekarová



ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

Společné bydlení na sídlišti
Pokračování článku z minulého vydání ZN 

V letech 1969 až 1971 probíhala výstavba 224 bytových 
jednotek, včetně inženýrských sítí a komunikací. Součástí 
výstavby bylo i provedení objektu obchodu potravin a masa. 
Celá výstavba byla řešena dodavatelsky z bilančních přídělů 
tehdejšího ONV Vsetín. A byla získána díky připravenosti 
území a osobního jednání tehdejšího předsedy pana Jiřího 
Kolečka. O možnosti 224 bytových jednotek informoval pana 
Kolečka pan Jaroslav Vejpustek. Tyto bytové jednotky stavěly 
Pozemní stavby Olomouc, kde hlavního stavbyvedoucího vy-
konával pan Vincenc Dobeš, Zubří 775. Oprávněnost výstav-
by vycházela z velkého počtu žadatelů o bydlení a stabilizace 
pracovních sil v rozrůstajícím se podniku Gumárny Zubří a v 
okolních městech – Tesla Rožnov a jiné. Součástí výstavby 
byl i parovod z kotelny Gumáren Zubří do nové výměníkové 
stanice vedle obchodu (prodejny Jednoty), čímž bylo zajiště-
no centrální vytápění celého sídliště. Současně byl proveden 
vodovodní přivaděč pro zásobování sídliště pitnou vodou z 
páteřového vodovodu obce od hlavní silnice, trasou kolem 
fotbalového hřiště a následně do rozvodů sídliště. Tím byl na-
hrazen dosavadní kapacitně nedostatečný přívod z původního 
rozvodu Gumáren.

Přidělování a obsazování bytů provázely i skutečnosti, že 
během výstavby docházelo k rušení členství v SBD některých 
žadatelů o byty (pro některé žadatele byla částka za úhra-
du členského podílu příliš vysoká) a v závěru výstavby bylo 
jasné, že některé byty zůstanou neobsazené zájemci z řad ob-
čanů Zubří a zaměstnanců Gumáren. Vzhledem k tomu, že v 
okolních městech a vesnicích se byty nestavěly, anebo jich byl 
nedostatek, se tito zájemci hlásili do Zubří. Jejich zájem byl 
uspokojen.

Do bytové výstavby bylo investováno 28.654.000,- Kč. 
Byly postavené tyto domy: věžové domy s čísly popisnými 
1046, 1047 a 1048. S počtem 24 bytů domy: 1049-1050-1051, 
1056-1057-1058, 1059-1060-1061, 1062-1063-1064 a dům s 
32 byty: 1052-1053-1054-1055. Noví nájemníci se do těchto 
bytů začali stěhovat v roce 1971. V průběhu užívání si nájem-
níci bytů postavili svépomocnou družstevní výstavbou garáže. 
Jedna skupina byla postavena pod bytovými domy 814-816, 
druhou skupinu tvořily řadové garáže na západním okraji síd-
liště. 

Na místo účetní v roce 1969 nastoupila paní Arna Dobšová, 
která se stala oporou představenstva při různých jednáních. 
V roce 1976 byl předsedou družstva pan František Krčma. V 
průběhu činnosti SBD Zubří v roce 1969, na základě zájmů 
jednotlivých uživatelů bytů, byl zakoupen pozemek u Starozu-
berského potoka a byla založena zahrádkářská kolonie. 

...pokračování v příštím vydání
Laďka Horáková

Různé
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Rekondiční pobyt
Ve dnech 18. 6. – 25. 6. 2011 se uskuteční rekondiční pobyt 

pro členy ZO SPCCH v ČR, o. s. Zubří, na horském hotelu 
Permoník v Novém Hrozenkově – Vranči. 

Rekondiční pobyt je edukačně léčebně rehabilitační aktivi-
ta pro dospělé zdravotně postižené osoby. POBYT JE POD-
POŘEN ZE SOCIÁLNÍHO FONDU ZLÍNSKÉHO KRAJE 
a pořádá jej Okresní výbor SPCCH Vsetín. 

Po celou dobu pobytu probíhá odborný program zabez-
pečovaný příslušnými odborníky. Vedoucí rekondice je Eva 
Porubová, cvičitelkou je Mgr. Jana Mikulenková, zdravotní 
sestrou je Jiřina Gregorková. 

Do programu je zařazeno každodenní rekondiční cvičení 
– to je ranní rozcvička, dopolední cvičení, relaxace při hud-
bě, cvičení v bazénu, plavání, vycházky do okolí. Ve volném 
čase je zde možnost zahrát si kuželky či stolní tenis. Dle 
zájmu mohou být uskutečněny různé přednášky či besedy s 
odborníky.  Výbor SPCCH, o. s. Zubří.
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Před sezónou bylo našim cílem probojovat se po zá-
kladní části mezi první čtyři družstva a bojovat tak o jed-
nu z medailí.

Družstvo se postupně sehrávalo, neboť velká většina 
hráček tohoto týmu nastupovala ještě v minulé sezóně v 
kategorii mini, kde se hraje na menším hřišti a systémem 
4+1. K oporám týmu patří Jolana Mizerová, ta se stala i 
nejlepší střelkyní této soutěže, a Iveta Mikulenková, která 
se bohužel v průběhu sezóny zranila a nastoupila až k zá-
věrečným bojům. Nesmíme zapomenout ani na brankářku 
Michaelu Poláškovou, která ač věkem ještě minižačka, 
předváděla v brance skvělé výkony.

Snažili jsme se, aby se hra našeho družstva stala kolek-
tivní záležitostí. To se nám dařilo v obraně, což se ukázalo 
i při závěrečných turnajích. V útoku se začala dařit spolu-
práce dvojic, která přinesla důležité branky v síti soupeře, 
ale i přesto, zejména ve vypjatých momentech, děvčata 
spoléhala na bojovnost Jolči Mizerové. 

Děvčatům za předvedené výkony v sezóně děkujeme a 
přejeme jim hodně sil do dalších tréninků.
Branky: Jolana Mizerová  102, Iveta Mikulenková  46, 
Katka Pšenicová 23, Míša Juříčková 13, Eliška Konečná  
8, Míša Mičková  6, Klára Halamíčková 2, Iva Ulrychová  
2, Bětka Krůpová 2, Terka Bergová 1

Konečné pořadí
SML mladších žaček:

1. Opava  26 bodů 
2. Lesana Zubří  23 bodů
3. Karviná  21 bodů
4. Hlučín  21 bodů
5. Poruba  14 bodů
6. HC Ostrava  4 body
7. Sokol  Hrabůvka  2 body

MISTRYNě ČESKÉ REPUBLIKY
Dvě zuberská děvčata Zuzana Pernicová a Kateřina Vrá-

tilová již druhým rokem trénují a závodí za oddíl TJ Sokol 
Velký Týnec, kde se věnují estetické skupinové gymnastice.

Družstvo kategorie 8 let a mladší, jehož součástí jsou tyto 
dvě malé gymnastky, bylo v letošní závodní sezóně velmi 
úspěšné. Toto týnecké družstvo se na jaře zúčastnilo šesti 
závodů v estetické skupinové gymnastice, které pořádaly jed-
notlivé oddíly z celé České republiky, a to SK MG Břeclav 
dne 6. 3. 2011, SK Trasko Vyškov dne 27. 3. 2011, TJ Gumár-
ny Zubří dne 9. 4. 2011, GK TJ Sokol Opava dne 17. 4. 2011, 
SK MG Mantila Brno dne 1. 5. 2011 a TJ Sokol Velký Týnec 
dne 28. 5. 2011. Ve všech pořádaných závodech toto týnecké 
družstvo vyhrálo a získalo šest zlatých medailí. Tím se stalo 
vítězem ESG Cupu 2011 a získalo vítězný pohár.

Vyvrcholením tak úspěšné závodní sezóny bylo Mistrov-
ství České republiky v estetické skupinové gymnastice, které 
se konalo v sobotu 28. 5. 2011 ve sportovní hale Univerzity 
Palackého v Olomouci. Začátek soutěžního dne patřil těmto 
nejmladším děvčátkům ve věku 6 - 8 let. Pro devítičlenné 
družstvo z Velkého Týnce nebylo překvapením, že bude bo-
jovat o kovy nejcennější, neboť letošní závodní sezónu vy-
hrávalo několika bodovými rozdíly nad ostatními družstvy. 
Toto vítězství jen potvrdilo jeho pevnou pozici a titul MIS-
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Sport
ZUBERSKÉ HÁZENKÁŘKY

MAJÍ ZLATO A BRONZ

Nejen zuberští házenkáři sbírají na sportovních kolbiš-
tích cenná vítězství a medaile. Také dvě zuberské házen-
kářky, odchovankyně oddílu Lesana Zubří, získaly v zá-
věrečných bojích 1. ligy mladších dorostenek dva cenné 
kovy. 

Michaela Palátová, t. č. hráčka Zory Olomouc, získala 
se svým týmem zlaté medaile a stala se mistryní republiky 
mladších dorostenek, když ve finále hraném pohárovým 
způsobem (jeden zápas doma a jeden venku) porazila 
Zora Olomouc celek Písku.

Její kamarádka a bývalá spoluhráčka Kateřina Poláš-
ková, t. č. hráčka HC Zlín, v téže soutěži získala medaili 
bronzovou, když si družstvo Zlína poradilo s děvčaty z 
Havlíčkova Brodu.

STŘÍBRNÁ TEČKA NA ZÁVěR
Mladší žačky Lesany Zubří obsadily v Severomorav-

ské lize mladších žaček v konečném součtu soutěže druhé 
místo a na závěrečném turnaji v Opavě tak převzaly stří-
brné medaile.
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TRYNĚ ČESKÉ REPUBLIKY v estetické skupinové gym-
nastice v kategorii 8 let a mladší pro rok 2011 byl bezesporu 
zasloužený. 

Zuzance a Kačence moc gratulujeme a přejeme v příští zá-
vodní sezóně hodně úspěchů a vítězných úsměvů, jako tomu 
bylo doposud.

Markéta Pernicová, Renata Bechná

Foto: Zleva: Kateřina Vrátilová, Zuzana Pernicová
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Zuberské gymnastky opět na Mistrovství ČR v 
estetické skupinové gymnastice

V sobotu 28. května jely zuberské gymnastky do Olomouce 
na svůj již poslední pohárový závod jarní sezóny. Jednalo se o 
šestý závod ESG Cupu a zároveň Mistrovství České republiky 
v estetické skupinové gymnastice dětských kategorií.

Za oddíl TJ Gumárny Zubří závodila 3 družstva. Nejmladší 
družstvo - 8 let a mladší - předvedlo krásný výkon a po zásluze 
se děvčátka umístila na 3. místě. Z olomoucké haly si odváže-
ly bronzové medaile Denisa Mikulenková, Eliška Jurajdová, 
Halina Bellová, Eva Stružková, Hana Fryšová, Veronika Klim-
ková, Denisa Vaculínová a Karin Křesalová (trenérky: Barbora 
Valentová, Hana Šírová).

Děvčata kategorie 10 – 12 let obě provedení své policejní 
sestavy s malou přestřelkou zacvičila čistě a bez větších chyb. 
V silné konkurenci to však na medailové umístění nestačilo a 
družstvo ve složení Barbora Cábová, Adéla Lojkásková, Sára 
Bambuchová, Sabina Jurajdová, Ester Konkoľová, Gabriela 
Kaňáková, Pavla Pšenicová a Lenka Fryšová skončilo na 4. 
místě (trenérky: Hana Šírová, Jana Šírová). Velký boj se str-
hl v kategorii 12 – 14 let, kde jsou družstva velmi vyrovnaná. 
Děvčata ze Zubří ve svém prvním provedení neudělala žádnou 
chybu a svou skladbu na hudbu z filmu Stmívání zacvičila nej-
lépe ze všech v kategorii. Druhé provedení bylo zacvičeno opět 
velmi čistě, ale na závodech rozhodují rozhodčí. Na první mís-
to se tak vyhoupl pořádající oddíl TJ Velký Týnec a naše gym-
nastky se musely spokojit s i tak krásným 2. místem. Stříbrné 
medaile pro svůj zuberský oddíl vybojovaly Barbora Bergová, 
Tereza Hrachovcová, Karolína Davidová, Klára Chlápková, 
Dana Martinková, Dominika Chudáčková, Valentina Havlová 
a Sabina Holišová (trenérky: Jana Šírová, Hana Šírová).

Poděkování patří všem trenérkám za neocenitelnou práci s 
děvčaty, všem rodičům a přátelům zuberské gymnastiky, kteří 
děvčatům umožňují poznávat tak krásný sport, jakým gym-
nastika je.

ZUBeRský FotBAl ve výsledcích
Sobota 14. 5. 2011 muži  JUŘINKA - FC ZUBŘÍ 1:4 (pol.: 1 : 2) Branky: 2x Jiří Raždík, Libor Raždík, Viktor Frňka

Neděle 15. 5. 2011 st.žáci SK RAJNOCHOVICE - FC ZUBŘÍ 6:1 (pol.: 3 : 1) Branka: Bohumil Pšenica

Neděle  15. 5. 2011 dorost Sokol VAL.BYSTŘICE - FC ZUBŘÍ 2:7 (pol.: 1 : 5) Branky: 3x Václav Krupa, Marek Mičkal Petr Polách, Petr Majer, Patrik Rada

Čtvrtek 19. 5. 2011 st.žáci FC ZUBŘÍ - KELČ 2 : 6 (pol.: 2:4) Branky: 2x Lukáš Mendel

Pátek 20. 5. 2011 ml.žáci VIDČE - FC ZUBŘÍ 3 : 5 (pol.: 1:3 Branky: 2x Dušan Palát, Jakub Smílek, Pavel Vala, Jiří Polášek

Sobota 21. 5. 2011 ml.žáci FC ZUBŘÍ - Sokol JARCOVÁ 1:0 (pol.: 0:0) Branka: Tomáš Koleček

Sobota 21. 5. 2011 dorost FC ZUBŘÍ - Sokol CHORYNĚ 3:1 (pol.: 1 : 0) Branky: 2x Marek Mičkal, Václav Krupa

Neděle 22. 5. 2011 st.žáci FC ZUBŘÍ - Sokol JARCOVÁ 1:5 (pol.: 0:3) Branka: Tomáš Štverák

Neděle 22. 5. 2011  muži FC ZUBŘÍ - SK VLACHOVICE 2:4 (pol.: 1:2) Branky: Viktor Frňka, vlastní

Sobota 28. 5. 2011 ml.žáci Sokol KATEŘINICE - FC ZUBŘÍ 3:0 (pol.: 2:0)

Sobota 28. 5. 2011 muži SK LUKOV - FC ZUBŘÍ 1:1 (pol.: 1:1) Branka: Martin Pavlíček

Neděle 29. 5. 2011 st.žáci Sokol Ústí - FC ZUBŘÍ 16:0 (pol.: 8:0)

Neděle 29. 5. 2011 dorost JUŘINKA - FC  ZUBŘÍ 3:1 (pol.: 2:1) Branka: Marek Mičkal

Sobota 4. 6. 2011 dorost FC ZUBŘÍ - Sokol HOR.BEČVA 1:4 (pol.: 0:4) Branka: Václav Krupa

Neděle 5. 6. 2011 ml.žáci SK HRACHOVEC - FC ZUBŘÍ 2:8 (pol.: 0:5 Branky: 4x Dušan Palát, 2x Jaklub Smílek, 2x Jiří Polášek

Neděle 5. 6. 2011 muži FC ZUBŘÍ - VIDČE 0:1 (pol.: 0:0)

Sobota 11. 6. 2011 ml.žáci FC ZUBŘÍ - Sokol PODLESÍ 5:1 (pol.: 2:0) Branky: 3 x Jakub Smílek, Marek Kantor, Michaela Polášková

Sobota 11. 6. 2011 st.žáci FC ZUBŘÍ - Sokol CHORYNÉ 1:2 (pol.: 1:0) Branka: Dominik Orság

Sobota 11. 6. 2011 dorost Sokol POLIČNÁ - FC ZUBŘÍ 1:3 (pol.: 1:1) Branky: Václav Krupa, Marek Mičkal, Petr Polách

Neděle 12. 6. 2011 muži FC BRUMOV“B“ - FC ZUBŘÍ 3:0 (pol.: 2:0) Branky: M.Bartoň
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Inzerce

Brigáda: Pracovník novinové služby 
obvodu Rožnov p. R.

vaší pracovní náplní bude:
- Distribuce denního tisku do měst a obcí.
- Distribuce reklamního a propagačního materiálu.
- Jedná se o distribuci motorizovanou, popř. pěší.
váš profil:
- Bezúhonnost, spolehlivost, odpovědnost.
- Řidičský průkaz skupiny B výhodou.
- Uvítáme ty, kteří již mají zkušenost s touto činností.
- Vhodné také pro důchodce a studenty.
nabízíme vám:
- Dohoda o provedení práce.
- Předpokládaný rozsah práce – max. 150 hod/rok.
- Práci v šestidenním pracovním cyklu (pondělí – sobota).
- Práci v časných ranních hodinách (cca 5.00 – 7.30).
- Hodinová sazba:
bez řízení mot. vozidla 53,00 Kč/hod.,
s řízením mot. vozidla 56,00 Kč/hod.
- Nástup dle dohody.

Místo výkonu práce: Pošta Rožnov pod Radhoštěm. 
kontaktní telefon: 571 752 161.

ještě stále vás trápí problém s cizími jazyky 
a nechcete dojíždět do kurzů?

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 
při ISŠ – COP Valašské Meziříčí, Palackého 49 

     Nabízí od září 2011 opět přímo v Zubří kurzy cizích jazyků!
V prostorách vedle Malého sálu Klubu Zubří Vám nabídneme 

4 klasické odpolední kurzy angličtiny pro začátečníky i pokročilé. 
Pod vedením rodilého mluvčího z Velké Británie (David Crofts). Oteví-

ráme  kurz originální anglické konverzace pro studenty i dospělé.
V prostorách Základní školy v Zubří Vám nově nabídneme 

udržovací kurzy němčiny pro „falešné začátečníky“ i pro pokročilejší.  
vy ještě váháte? 

Nezapomeňte, štěstí přeje připraveným!
Více informací a možnost elektronického přihlášení na 

www.isscopvm.cz

Ředitelka Mateřské školy DUHA, 
Na Potoku 369, 756 54 Zubří

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo:

pomocný kuchař/kuchařka
mŠ dUhA Zubří

Nástup 1. 9. 2011, pracovní úvazek   0,40
Požadavky: 

• Odborná kvalifikace v oboru
• Pěkný vztah k dětem

• Komunikační schopnosti
• Občanská a morální bezúhonnost

K přihlášce doložte:
• Stručný životopis  

• Průběh dosavadních zaměstnání a délku praxe
  

Přihlášku včetně všech uvedených příloh zašlete nejpozději 
do 30. července 2011 na adresu: MŠ DUHA - Bc. Vladimíra Janošková, 

ředitelka školy, Na Potoku 369, 756 54 Zubří

Vážení zahrádkáři –
pěstitelé ovoce!

Pálenice Zubří 
Vám  letos opět nabízí své služby.

Již začátkem července si u nás
 můžete nechat zpracovat svůj ovocný kvas.

Nově Vám také nabídneme,
naředění destilátu na požadovaná procenta alkoholu,

stočení do láhví, uzavření alkorkovým uzávěrem,
a označení etiketou!

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Pálenice Zubří, Pod Lipůvkou 1068, Zubří, 756 54

e-mail: palenicezubri@seznam.cz
mobil: 605 425 575

Vaše relaxace a krása jsou moje starost...

Kosmetické služby 
M i c h a e l y  D o ř i č á k o v é

• Celkové ošetření pleti
• Úprava a barvení obočí a řas

• Depilace horního rtu, brady, rukou, nohou
• Relaxační masáž

• Ošetření pleti s rozšířenýma žilkama, akné
• Parafínové a termo zábaly

• Líčení dekorativní kosmetikou ESTÉE LAUDER
• Služby vizážistky

www.makeupliceni.webnode.cz
• Prodej dárkových poukazů a kosmetiky

Kosmetické služby - Michaela Dořičáková
Dům služeb 2. patro, Hlavní 79, Zubří

Tel.: 724 913 660

Občanská řádková inzerce:

• Prodám byt 3+1 po kompletní rekonstrukci na ul. Síd-
lištní v Zubří. tel.: 733 790 330

• Prodám kompletní zabudovaný náhrobek s rámem /
dvojhrob/, na místním hřbitově v Zubří. Cena dohodou. 
tel. 776279401 

Placená inzerce

Placená inzerce
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Placená inzerce

Placená inzerce

Kontakty: jazykova.skola@isscopvm.cz,
mobil 776 05 96 07,  tel. 571 685 216
Facebook: Jazykovka Valmez


