
20 let partnerství Zubří - Rosdorf
Ve dnech 8. - 12. 5. 2013 se 
uskutečnily v Rosdorfu osla-
vy 20letého výročí partnerství 
Zubří – Rosdorf.

Je to téměř 45 let, kdy házenkáři MTV Rosdorf  a Gumáren Zubří zahá-
jili partnerství, které bylo oceněno 7. 3. 2003 v Plauenu hlavní cenou  
v rámci soutěže o nejlepší partnerství mezi českými a německými městy. 
Začátky této spolupráce však rozhodně nebyly lehké. Komunistický  
režim v bývalém Československu nebyl nakloněn těmto aktivitám,  
a proto vzájemné vztahy měly víceméně soukromý charakter. Do toho-
to politického klimatu zapadalo i tehdejší vedení zuberské radnice, kte-
ré tomuto partnerství nepřálo.
Teprve změna politických poměrů na konci roku 1989 umožnila rozvi-
nout toto partnerství v plné šíři. Nové vedení radnice, vzešlé z demokra-
tických voleb, zahájilo s rosdorfskou stranou jednání, jehož výsledkem 
bylo podepsání Dohody o uzavření partnerství mezi Rosdorfem a Zub-
řím v květnu roku 1993.  (pokračování na straně 5)

Ročník XXII (č. 249) čeRven 2013 Cena 5 kč

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 
REDAKCE!!!

V červenci z technických důvodů nevyjdou Zuberské noviny. 
V srpnu vyjde letní dvojčíslo,uzávěrka je 8. srpna 2013. 

Děkujeme za pochopení.

foto Mgr. Alena Dobšová

Pernicová a Vrátilová mistryněmi  ČR

Zuzana Pernicová a Kateřina Vrátilová ze Zubří, které trénují a závodí 
v estetické skupinové gymnastice za oddíl TJ Sokol Velký Týnec, dosáh-
ly v letošní sezóně na poli domácím velkých úspěchů. Se svým týnec-
kým družstvem kategorie 10 -12 let se na jaře letošního roku zúčastnily 

pěti závodů pořádaných jednotlivými oddí-
ly z celé ČR. Toto devítičlenné družstvo po-
sílené o dvě zuberské závodnice si vybojo-
valo pět zlatých medailí, a tím si zajistilo ví-
tězství v letošním ESG Cupu a také vytou-
žený vítězný pohár.
Vrcholem sezóny však bylo mistrovství 
ČR v estetické skupinové gymnastice, kte-
ré hostila sportovní hala Euronics ve Zlíně 
v sobotu 25. 5. 2013. Týnecké družstvo se 

na tento vrchol sezóny velmi důkladně připravilo a zaslouženě vybojo-
valo titul MISTRYNĚ ČR v estetické skupinové gymnastice v kategorii 
10 -12 let pro rok 2013. Závodnice si z tohoto závodu odvezly zlaté me-
daile a mnoho krásných cen, které přebíraly z rukou zlínských hokejis-
tů v čele s Petrem Čajánkem.  Zuzce a Katce moc gratulujeme a přeje-
me mnoho sil a úspěchů do další gymnastické kariéry.

Markéta Pernicová

Pocta nejvyšší (čtěte na straně 14)



Odešel jsi cestou,
kterou jde každý sám,
jen dveře vzpomínek
nechal jsi dokořán.

Dne 6. června 2013 jsme vzpomněli  
10. výročí od úmrtí mého manžela, 
tatínka, dědečka a pradědečka, pana 

Miloslava Kubína 
ze Zubří. S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Vlas-
ta, synové Miroslav, Vlastimil, Roman s rodinami a dcery 
Zdenka a Eva s rodinami.

Tvé ruce nám schází, aby pohladily,
bílou nit a jehlu navždy odložily.
Zůstaly výšivky s láskou vytvořené,
slzami vzpomínek denně pokropené.
Tvou ztrátu, maminko, nic nám nenahradí,
i domov na kopci, který jsme měli tak rádi.

S láskou vzpomínáme na naši drahou 
maminku, babičku a prababičku, paní 

Andělku Holišovou 
ze Starého Zubří, která by se 9. června 2013 dožila 83 let.  
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. Děti s rodinami

Vzpomínáme

Blahopřání

Poděkování

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

Narození
Eliška Zemanová      Barbora Zemanová       Matouš Urban

Otilie Šimurdová                       Jaroslav Vodárek

Marie Mičkalová   85 let  
Jarmila Holišová   85 let
Božena Tovaryšová  93 let         
Františka Kolečková   75 let

Josef Míček   85 let                         
Milada Adámková 75 let
Ludmila Ulrychová   80 let                     
Rudolf Fabian  90 let

Úmrtí

Roky utíkají, ale 
vzpomínky stále zůstávají.

Dne 13. července 2013 uplyne 30 let,  
co nás navždy opustila paní 

Františka Holišová 
ze Starého Zubří. Zároveň 1. března 2013 
jsme vzpomněli 30. výročí od úmrtí její 
dcery paní 

Jarmily Pavelkové. 
Vzpomínají Stanislav, Jitka a Františka  
s rodinami.

Dne 10. června 2013 jsme vzpomněli 
2. smutné výročí úmrtí naší milované 
manželky, maminky a babičky 

Danušky Hajné. 
S láskou vzpomínají manžel Stanislav 
a dcera Markéta s rodinou.

Dne 18. července 2013 oslaví svůj svátek paní 

Drahomíra Juříčková. 
Všechno nejlepší, hodně zdraví a osobní pohody přeje celá rodina.

Zhasly oči našeho tatínka, 
nezhasne však nikdy na něho vzpomínka … 

Dne 6. června 2013 jsme vzpomněli 10. výročí od 
úmrtí našeho tatínka, pana 

Aloise Majera. 
Vzpomínají Zdeněk s rodinou a Pavel s rodinou.

Není smrti tam, 
kde byl život vyplněn prací, láskou a obětavostí...

Dne 25. srpna 2013 by se dožila 106 let naše drahá 
maminka, babička, paní 

Veronika Babincová. 
S láskou vzpomíná celá rodina.

Touto cestou chci poděkovat všem přátelům, známým, bývalým 
spolupracovníkům, sboru dobrovolných hasičů za účast a květi-
nové dary, panu faráři, paní Machové a panu Čípovi za projevená 
slova úcty a muzikantům za hudební doprovod při posledním roz-
loučení s mým milovaným druhem 

Jiřím Skýpalou.
Jarmila Kolečková s rodinou
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Z usnesení 63. schůze Rady města Zubří 
konané dne 06. 05. 2013

RM schvaluje změny provedené v dramaturgickém plánu kulturních 
akcí na 1. pololetí roku 2013 (RM 53/755 z 26. 11. 2012 a RM 56/820 
z 21. 1. 2013) za podmínek dle důvodové zprávy.
RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2013 
pro „Handball club Zubří“ ve výši 50 000 Kč dle důvodové zprávy  
a ukládá vedoucímu EO zahrnout do rozpočtového opatření RM – RO 
č. 6/2013.
RM schvaluje rozpočtové opatření RM RO č. 6/2013, kterým se prová-
dí změna rozpočtu dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s FC Zubří za účelem 
uskutečnění projektu Stadion Zubří – přestavba a rekonstrukce šaten.
RM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zříze-
ní věcného břemene a smlouvu o právu stavby umístění a vedení zemní 
kabelové přípojky NN v délce cca 3 m  přes pozemek parc. č. 3973/90 
v k. ú. Zubří, ve vlastnictví města Zubří s ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 
IV – Podmokly, za podmínek dle důvodové zprávy.
RM schvaluje návrh zadávací dokumentace, včetně všech jejich příloh 
a výzvy k podání nabídek, pro podlimitní veřejnou zakázku na akci „Za-
teplení Domu služeb v Zubří“ zadávanou formou zjednodušeného pod-
limitního řízení v souladu s  §  38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 26. 2. 2013 
na zpracování projektové dokumentace akce „Rekonstrukce kuchyně 
v objektu MŠ Sídliště 6. května v Zubří“, týkající se změny doby plně-
ní, s Ing. Petr Vašíček, Rožnov pod Radhoštěm, za podmínek dle důvo-
dové zprávy.
RM bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. 9370/2013-
91/1 ze dne 18. 03. 2013 vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 
pro projekt CZ.1.06/5.3.00/17.08503 - Územní plán Zubří, a to včet-
ně podmínek tohoto rozhodnutí, a pověřuje vedoucího ekonomického 
odboru zařazením odpovídající finanční částky k úhradě II. a III. etapy 
zpracování územního plánu do rozpočtu města na rok 2014.
RM souhlasí se změnou doby užívání pozemků ve vlastnictví měs-
ta Zubří v areálu Březovec občanským sdružením OFF ROAD KLUB 
ZUBŘÍ přesunutím termínu dle smluvních provozních podmínek jed-
norázově ze soboty 18. 05. 2013 na pátek 17. 05. 2013.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu místa pro umístění reklam-
ní tabule s Janem Švachem, Brumov-Bylnice, za podmínek dle důvo-
dové zprávy.

Z usnesení 64. schůze Rady města Zubří 
konané dne 20. 05. 2013

RM schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor v objektu vinárny 
Linda, Sídliště 6. května 584, Zubří, o výměře 67,87 m2, a části pozem-
ku p. č. 983, o výměře 30 m2, k. úz. Zubří, s Jaromírem Mikulenkou, 
Zubří, a to dohodou ke dni 31. 05. 2013.
RM souhlasí s povolením průjezdu katastrálním územím města Zub-

ří pro účely MTB závodu série „Rožnovská brázda 2013“ dne 29. 06. 
2013 pořádaným Stanislavem Lichnovským, Rožnov pod Radhoštěm.
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí práv k užívání software 
(KEO–W) s ALIS, spol. s r. o., Česká Lípa, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce sběrných nádob na třídě-
ný odpad se společností EKO-KOM, a. s., Praha, za podmínek dle dů-
vodové zprávy.
RM rozhodla na základě doporučení Hodnoticí komise o výběru nej-
vhodnější nabídky hodnocené dle hodnoticího kriteria – nejnižší nabíd-
ková cena – zadané dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., v platném zně-
ní, na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: „Úspora energií 
pro ZŠ Zubří“ formou zjednodušeného podlimitního řízení, a schva-
luje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána 
jako nejvhodnější, a to „RENO stavební VMM, s. r. o.“, Valašské Mezi-
říčí, v souladu s nabídkou uchazeče, dle důvodové zprávy.
RM rozhodla na základě doporučení Hodnoticí komise o výběru nej-
vhodnější nabídky hodnocené dle hodnoticího kriteria – nejnižší nabíd-
ková cena – zadané dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, 
na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: „Revitalizace budo-
vy Městského úřadu v Zubří“ formou zjednodušeného podlimitního ří-
zení, a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka 
byla vybrána jako nejvhodnější, a to „COMMODUM, spol. s r. o.“, Va-
lašská Bystřice, v souladu s nabídkou uchazeče, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu licence (podlicenční 
smlouva o užití díla) s Osigeno, s. r. o., Šumperk, na poskytnutí cer-
tifikovaného elektronického nástroje pro administraci veřejných zaká-
zek „E-ZAK“, a to výpovědí ke dni 31. 8. 2013, za podmínek dle důvo-
dové zprávy.
RM bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. 181/MK-S 
4755/2013 OULK ze dne 26. 04. 2013 vydané Ministerstvem kultury 
ČR na projekt „Zpřístupnění katalogu knihovny na internetu – on-line 
katalog“, a to včetně podmínek tohoto rozhodnutí, ukládá vedoucímu 
ekonomického odboru zahrnout odpovídající finanční částku do roz-
počtu města na rok 2013 formou rozpočtového opatření.
RM jmenuje Mgr. Lenku Šimurdovou, bytem: Zubří, ThDr. Metodě-
je Mičoly 1213, PSČ 756 54, předsedkyní Komise životního prostředí. 

Z usnesení 65. schůze Rady města Zubří 
konané dne 03. 06. 2013

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 46/1, 
o výměře cca 684 m², k. úz. Zubří, (tenisový kurt č. 1 u areálu Poly-
funkčního centra) s panem Lukášem Machem, Rožnov p. R., na dobu 
neurčitou s účinnosti od 03. 06. 2013, za podmínek dle důvodové zprávy.
RM pověřuje starostu města podpisem „sponzorských smluv“ za pod-
mínek dle důvodové zprávy.
RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2013 
pro „Tělovýchovná jednota Lesana Staré Zubří“, ve výši 8 000 Kč dle 
důvodové zprávy, ukládá vedoucímu EO zahrnout příslušnou částku do 
rozpočtu města Zubří rozpočtovým opatřením RM RO č. 8/2013.
RM Zubří schvaluje uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 02-2012/
TKR ze dne 30. 07. 2012 stavby „TKR v ul. Pod Hůrkou v Zubří“ s fir-
mou TKR Jašek, s. r. o., Rožnov pod Radhoštěm, týkající se prodlouže-
ní termínu realizace dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy na zajištění autorského dozoru při 
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provádění stavby „Revitalizace budovy Městského úřadu v Zubří“  
s Petr Přerovský, ing., Valašské Meziříčí, za podmínek dle důvodové 
zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy na zajištění autorského dozoru při 
provádění stavby „Zateplení Domu služeb v Zubří“ s Ing. arch. Václav 
Zima, CSc., Brno - Líšeň, za podmínek dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy na zajištění autorského dozoru při 
provádění stavby „Úspora energií pro ZŠ Zubří“ s IWW engeneering, 
s. r. o., Kroměříž, za podmínek dle důvodové zprávy.
RM rozhodla na základě doporučení Hodnoticí komise o výběru nej-
vhodnější nabídky hodnocené dle hodnoticího kritéria – ekonomická 
výhodnost nabídky – zadané dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., v plat-
ném znění, na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky: „Pořízení 
technického zařízení ke snižování prašnosti z plošných zdrojů – měs-
to Zubří II“, formou zjednodušeného podlimitního řízení, a schvaluje 
uzavření kupní smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako 
nejvhodnější, a to „Daniš Davaztechnik, s. r. o.“, Přerov, v souladu s na-
bídkou uchazeče, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 6, Rož-
novská 419, Zubří, s manžely Martinem a Lucií Zátorskými, Zubří, kte-
rým se upravují smluvní strany a prodlužuje se doba nájmu na dobu ur-
čitou od 03. 06. 2013 do 31. 05. 2016.
RM souhlasí se změnou doby užívání pozemků ve vlastnictví měs-
ta Zubří v areálu Březovec občanským sdružením OFF ROAD KLUB 
ZUBŘÍ za podmínek dle důvodové zprávy. 
RM revokuje usnesení RM 64/951 ze dne 20. 05. 2013 o ukončení ná-
jmu nebytových prostor v objektu vinárny Linda, Sídliště 6. května 584, 
Zubří, a části pozemku p. č. 983, o výměře 30 m2, k. úz. Zubří, doho-
dou ke dni 31. 05. 2013 s Jaromírem Mikulenkou, Zubří.

Z usnesení 15. zasedání Zastupitelstva města Zubří 
konané dne 05. 06. 2013

ZM  schvaluje prodej části pozemku p. č. 980/1, ostatní plocha, o vý-
měře cca 180 m2,  k. úz. Zubří (Sídliště), Bytovému družstvu Zubří za 
podmínek dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje bezúplatný převod části pozemku p. č. 1719, ostatní plo-
cha, o výměře cca 170 m2, k. úz. Zubří, od pana Ladislava Svaka, Zub-
ří, za podmínek dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje koupi pozemku p. č. 2789, ostatní plocha, o výměře 248 
m2, k. úz. Zubří, od paní Boženy Petřekové, Zubří, za podmínek dle dů-
vodové zprávy
ZM vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města za rok 2012 
a schvaluje závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hos-
podaření města Zubří za rok 2012 bez výhrad.
ZM schvaluje rozpočtové opatření ZM RO č. 7/2013, kterým se prová-
dí změna rozpočtu dle důvodové zprávy.
ZM vydává v souladu s ust. § 10 písm. c) a ust. § 84 odst. 2 písm. h), 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, o užívání plakátova-
cích ploch v majetku města, 
po úpravě, s účinností od 1. 7. 2013.
ZM deleguje na řádnou valnou hromadu společnosti Valašská vodo-
hospodářská, a. s., která se koná dne 06. 06. 2013, pana Jiřího Ran-
duse – starostu města a jako náhradníka Mgr. Alenu Dobšovou – mís-
tostarostku, a to i pro případný náhradní termín. 

MĚSTO ZUBŘÍ- Obecně závazná vyhláška
Města Zubří č. 1/2013
o užívání plakátovacích ploch v majetku města

Zastupitelstvo města Zubří se na svém zasedání dne 5. 6. 2013 usnese-
ním č. ZM 15/09 usneslo vydat podle ust. § 10 písm. c) a ust. § 84 odst. 
2 písm. h), zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně zá-
vaznou vyhlášku:

Čl. 1 - Vymezení plakátovacích ploch v majetku obce
Přehled umístění plakátovacích ploch v majetku města je znázorněn  
v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“).

Čl. 2 - Povinnosti k užívání plakátovacích ploch
1.   Plakátování na plochách, uvedených ve článku 1, zajišťuje pouze 

město.
2.   Požadavky na zajištění plakátování na plochách, uvedených ve člán-

ku 1, předkládá žadatel městskému úřadu.
3.   Na plochách, uvedených ve článku 1, se zveřejňují pouze informace  

a pozvánky o konání sportovních, kulturních, společenských, pro-
dejních a politických akcí.

4.   Plakátování na plochách, uvedených ve článku 1, zajišťované jinými 
osobami a zveřejňování jiných informací, než je uvedeno ve vyhláš-
ce, je zakázáno.

Čl. 3 - Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2013

Mgr. Alena Dobšová                   Jiří Randus
místostarostka        starosta
Přílohu č. 1 k OZV č. 1/2013 o užívání plakátovacích ploch v ma-
jetku města - Rozmístění plakátovacích ploch v Zubří najdete na 
http://www.mesto-zubri.cz/cs/ke-stazeni/vyhlasky-a-narizeni

Zuberské noviny trochu jinak…
Redakční rada Zuberských novin se asi před necelým rokem dohod-
la, že by ráda vylepšila vzhled tohoto periodika, a tak se zrodil nápad, 
že by každá pravidelná rubrika měla mít svou ikonku, chcete-li gra-
fickou hlavičku. Tohoto úkolu se ujala Mgr. H. Dufková (členka re-
dakční rady ZN), která oslovila žáky 8. a 9. tříd ZŠ Zubří. Již v mi-
nulém čísle ZN jste mohli zaznamenat, jak se vše povedlo a že mladí 
výtvarníci se dovedou poprat i s takovým zadáním. Samozřejmě, že 
jim za pomoc velmi děkujeme a zároveň i naší člence Heleně Dufko-
vé, která žáky směrovala a postarala se o vhodný výběr.

Eliška Divínová – předsedkyně ZN

Zuberské výhledy

Při výletech do nedalekého okolí Zubří si člověk mnohdy uvědomí, jak 
krásné je údolí řeky Bečvy a v jak nádherném prostředí bydlíme. Ať už 
se vydáme kterýmkoliv směrem a dovede nás cesta na různé kopce či 
kopečky nad Zubřím, je milé ohlédnout se zpět na naše městečko a po-
znávat v něm stavby a místa, které jsou nám známé. Při posledním výle-
tě na Videčský kopec, kam chodíme moc rádi, se naše děti těšily pohle-
dem právě na Zubří. Stáda oveček a krav umocňovala atmosféru vskut-
ku ryze valašskou, chyběl snad už jen ten starý bača. Vybaveni pouze 
mobilním telefonem, i když se zabudovaným fotoaparátem, jsme se 
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pokoušeli zachytit panorama, ale výsledný snímek nebyl příliš zdařilý. 
Ten, co nám v zůstal v hlavě a snad i v srdíčku, bude mít vždy jasné bar-
vy a bude vonět všemi bylinkami, co na Videčském kopci tenkrát kvetly.
Pokud se také touláte rádi po okolí a máte s sebou i fotoaparát, neváhej-
te a foťte, protože:
Redakční rada vyhlašuje fotosoutěž o nejkrásnější výhled na město 
Zubří. Uzávěrka soutěže je 31. 10. 2013. Vítězná fotografie pak bude 
zdobit Zuberské noviny, a to hned na titulní straně nejméně jeden celý 
rok.  Navíc Vás čeká možnost výstavy. 

Eliška Divínová

20 let partnerství Zubří - Rosdorf
(pokračování z titulní strany)

Partnerství se začalo dynamicky rozvíjet a přecházelo z oblasti sportu i 
do oblasti kultury, vzdělání, společenského a duchovního života.
Do partnerství se postupně zapojili mladí házenkáři obou obcí, zača-
ly reciproční návštěvy základních škol, zapojily se další spolky – Frisch 
Auf, Gospelový sbor Together, soubor Beskyd, dechový soubor Zub-
řanka, Schola, hasiči, Swingband, chrámové sbory, fotbalisté.
Do partnerství se zapojily i politické strany.
Partnerství, to nejsou jen přátelské vztahy mezi jednotlivými spolky, 
ale i nádherné vztahy mezi rodinami obou obcí. O úrovni těchto vztahů 
svědčí i uzavřené manželské svazky.
V roce 2001 vznikly v Rosdorfu a poté i v Zubří spolky partnerství.  
O úrovni a kvalitě našeho společného partnerství svědčí i získání evrop-
ského diplomu v Rosdorfu v roce 2004 a v roce 2006 v Zubří. Dalším 
velkým oceněním při příležitosti 15 let partnerství bylo předání čest-
ného praporu Rady Evropy panem Witfriedem Böhmem, čestným čle-
nem Parlamentního shromáždění Rady Evropy.
Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem podíleli a podílí na tomto partnerství.
Přál bych si, aby Ti, kteří po nás převezmou pomyslný štafetový kolík 
partnerství, i nadále naplňovali obsah Dohody o uzavření partnerství 
a aby měli stejně upřímné, neformální a srdečné vztahy, jako je tomu 
nyní.

Jiří Randus, starosta

20leté výročí partnerství mezi 
Zubřím a Rosdorfem

 Celkem 5 dnů měsíce května -  středa 8. až neděle 12. -  bylo v Rosdorfu 
ve znamení oslav, protože oficiální partnerství mezi Zubřím a Rosdor-
fem slavilo už 20. narozeniny!!! 

Téměř 170 (nejen) Zubřanů  
mohlo v Rosdorfu prožívat 
v rámci připraveného bo-
hatého programu opět vel-
mi intenzivně,  zejm. za zvu-
ků hudby a také (jak jinak) 
sportem, jeden každý z dní, 
které v přátelské a pohodo-
vé atmosféře nezvykle rych-
le uběhly jako voda.... 
Nejednalo se jen o návštěvu 
a setkání zástupců a před-
stavitelů obou obcí a spolků, 
ale také o setkání a návštěvu 
osobních a rodinných přá-
tel a hostů. Mimořádným 
aspektem těchto oslav bylo 
zastoupení partnerské obce 
Palárikovo. 

Setkání s přáteli z Rosdorfu byla vždycky přátelská, upřímná a přínos-
ná, proto tomu nebylo jinak ani nyní, a jistě v to můžeme doufat i do 
budoucna!! Určitě nebylo jednoduché celou akci naplánovat, připra-
vit, přichystat, zorganizovat, sladit a doladit, proto velké díky patří be-
zesporu všem rosdorfským a zuberským spolupracovníkům, spoluor-

ganizátorům a rodinám; všichni svým osobním přínosem „způsobili“ 
a opět názorně doložili, že vzájemné partnerské vztahy mezi Zubřím  
a Rosdorfem a také Palárikovem jsou jasným důkazem přátelství a spo-
lupráce.  

V rámci bohatého programu v Rosdorfu a jeho  okolí díky péči všech 
zainteresovaných – ubytovatelů a jejich rodin, pracovníků úřadu Ro-
sdorf, členů partnerského spolku Rosdorf, členů pěveckého sboru Kir-
chenchor Rosdorf, členů Gospelchor Together, hasičů, házenkářů, fot-
balistů a mnohých dalších - jsme všichni zažili opět (jak jinak!?) přátel-
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skou a pohostinnou atmosféru. Děkujeme!!!
Nelze ani zapomenout na zcela určitě nemalý „příspěvek“ Zubřanů 
do programu celých oslav, neboť díky několika vystoupením Beskydu, 
Zubřanky, Scholy s Chrámovým sborem, díky utkáním házenkářů, fot-
balistů byl program všech dnů naplněn a vyplněn beze zbytku. Je na-
místě zmínit i to, že pro všechny zúčastněné nebyly oslavy partnerství 
jen příležitostí slavit, ale také docela jistě náročnými dny s přiměřenou 
dávkou nervozity, zkoušek a trémy... 
Dechová hudba Zubřanka se zpěváky a soubor Beskyd s cimbálovkou 
téměř celé dva dny doprovázely svými vystoupeními všechny oslavence 
a zpříjemňovaly jim tak slavnostní dny.
 Schola spolu s Chrámovým sborem pod vedením Kateřiny Zemanové 
se sólisty - Václavem Joklem a Pavlínkou Mitášovou, byly aktéry velké-

ho společného koncertu v kostele St. Johannis v Rosdorfu a významně 
přispěly k nezapomenutelnému hudebnímu zážitku. Významným oka-
mžikem v rámci slavnostních dnů byl jistě nejen pro iniciátory a zakla-
datele partnerství, tj. házenkáře, vzpomínkový akt s odhalením pamět-
ní desky pana Květoslava Janoška.
Oficiální část programu zahrnovala jednání zástupců Rosdorfu, Zub-
ří a Palárikova o komunálních otázkách, o praktických zkušenostech  
a problémech v obcích, jakož i diskusi o nejožehavějších a aktuálních 
tématech. Součástí bylo také jednání s politiky o otázkách zdrojů a zís-
kávání, využívání energií tzv. „Energetická konference“ v obcích Jühn-
de a Barlissen spojená s návštěvou bioenergetického zařízení v Jühn-
de a Barlissenu.
Tato jednání byla zaměřena na obnovitelné zdroje energií a alternativní 
zdroje energií. Účastníci byli seznámeni s Koncepcí integrované ochra-
ny klimatu kraje (okresu) Göttingen a jeho obcí. V této souvislosti se 
dále uskutečnila i exkurze v zařízení na biomasu. 
Trvání a stálé potvrzování partnerství jeho praktickým naplňováním už 
od roku 1968 si zaslouží obdiv, stejně jako samotná myšlenka založe-
ní a vzniku a její uvedení do života. Oficiální podpis smlouvy v květnu 
1993 v  Zubří, stejně jako stvrzení partnerství v roce 2003 v Rosdorfu 
se uskutečnil díky nadšencům, z nichž bohužel jen někteří mohli oslavit 
20leté výročí letos v květnu v Rosdorfu. 
Partnerství Zubří-Rosdorf přeji do dalších let mnoho aktivních, ochot-
ných a zdatných spolupracovníků a všem těm dosavadním a stávajícím 
děkuji a přeji jenom to dobré!!!!

Mgr. Alena Dobšová, místostarostka

Návštěva představitelů města 
a zuberských spolků v Rosdorfu 

Ráno dne 08. 05. 2013 bylo mož-
né pozorovat v prostoru před 
sportovní halou a Klubem ne-
bývalý ruch. Byly zde přistaveny  
4 autobusy, které odvážely zá-
stupce města a zuberských spolků 
na partnerskou návštěvu do Ro-
sdorfu, kde se konaly oslavy 20. 
výročí partnerství našich měst. 
Návštěvy se zúčastnilo 164 účast-
níků, kteří zastupovali místní sa-
mosprávu, Handball Club Zub-
ří, Valašský soubor písní a tanců 
BESKYD, dechovou hudbu Zub-

řanka, Chrámový sbor Zubří, SCHOLU od sv. Kateřiny Zubří, sbory 
dobrovolných hasičů ze Zubří a Starého Zubří, FC Zubří, Spolek part-
nerství, místní farnost, a v neposlední řadě i 5 zástupců z další partner-
ské obce Palárikovo. 
Z tohoto počtu a délky konání akce je zřejmé, že se jednalo o organi-
začně velmi náročnou akci, jejíž příprava trvala déle než rok. Dlou-
hý seznam účastníků doznal mnoha změn a konečnou podobu na-
byl až při odjezdu. Bylo velmi náročné pro organizátory akce (ať 
už z Rosdorfu, či ze Zubří) zajistit dopravu, ubytování, stravování  
a program pro větší počet osob než 180. 
Výsledný počet účastníků byl ovlivněn osobními překážkami některých 
z nich (nemoc, neuvolnění ze zaměstnání apod.). Naše spolky se již tra-
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dičně aktivně podílely na programu pro všechny návštěvníky oslav na-
šeho partnerství, za což jim patří náš velký DÍK. Rovněž tradičně byl 
i pro ně přichystán bohatý program, jehož součástí byla Energetická 
konference pro představitele samospráv zúčastněných měst a obcí. 
O samotném průběhu oslav z pohledu účastníků jste informováni sa-
motnými aktéry v jiných článcích tohoto čísla Zuberských novin. 
Rád bych vás informoval o tom, že u této příležitosti vznikla 40stránko-
vá brožura mapující uplynulých 20 let partnerství mezi Zubřím a Ro-
sdorfem, která bude zveřejněna na webových stránkách partnerství: 
http://rosdorfzubri.wordpress.com/. Odkaz je i na webových strán-
kách města. Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste se podíleli na 
přípravě podkladových materiálů, a samozřejmě i těm, kteří je zpraco-
vali a zajistili vydání brožury. 
Závěrem posílám pozdrav a díky do Rosdorfu za přípravu a uskutečně-
ní setkání, a to nejen organizátorům, ale i sponzorům a každému, kdo 
se i nejmenším způsobem podílel na rozvoji přátelství mezi našimi part-
nerskými městy. Rovněž za sebe děkuji všem, kteří mi pomáhali s orga-
nizačním zajištěním akce. 

Tomáš Jochec, tajemník MěÚ

Zubřanka v Rosdorfu

Ve dnech 8. až 12. května 2013 se v rámci oslav 20. výročí partnerské 
spolupráce měst Zubří a Rosdorfu navštívila město Rosdorf rovněž de-
chová hudba Zubřanka. Ubytování v rodinách, většinou po dvou, při-
neslo někdy problémy v komunikaci, neboť ne každý vládne němčinou, 
případně angličtinou. Na druhé straně jsme se ale seznámili s novým 
prostředím a novými přáteli, kteří se o nás vzorně starali, za což jim pa-
tří naše poděkování. 
 V průběhu třech dnů strávených v Rosdorfu jsme denně koncertova-
li v Rosdorfu, jeho okolí nebo v průběhu plavby lodí.  Svými vystoupe-
ními jsme se snažili připravit co nejvíce příjemných chvil našim poslu-
chačům. Celá návštěvna proběhla v příjemné atmosféře. Vrátili jsme 
se unavení, ale s dobrým pocitem úspěšné reprezentace našeho města  
u přátel v Německu.

Jaroslav Mužík

Házenkáři HC Zubří v Rosdorfu  

Také zuberští házenkáři oslavili 20 let partnerství se sportovci MTV 
Rosdorf.
 Dne 8. května 2013 společně s dalšími 3 autobusy vyrazil do Rosdorfu 
„BUS č. 2“. Na palubě vezl 41 házenkářů. Byli to převážně mladší žáci, 
staří páni „nové generace“ a zakládající členové házenkářské družby. 
Zbytek sedadel doplnili zuberští hasiči. Okolo 17 hodiny jsme byli na 
místě. Proběhlo přivítání před radnicí a okolo 20.30 h jsme se jeli uby-
tovat do nedalekého kempu „Stolle“. Po celou délku pobytu se o nás 
pěkně starali Carsten a Donja Kochovi společně se Stefanem Wurp-
sem. Kemp „Stolle“ nám umožňoval plné sportovní a relaxační vyži-

tí.  K ostatním aktivitám jsme museli dojíždět naším autobusem. Pro-
gram jsme měli náročný.
Vše začalo ve čtvrtek, kdy ti mladší měli možnost navštívit pohranič-
ní muzeum (bývalé hranice mezi východním a západním Německem)  
v Teistungenu. Odpoledne jsme navštívili aquapark, kde jsme si kromě 
koupání zahráli beachhandball. Dospělí absolvovali setkání v Settmar-
shausenu. V klubovně místního fotbalového celku proběhl koncert de-
chových hudeb a tanečních skupin. Bavili se všichni, komunikace na 
úrovni všech spolků probíhala vesele. Odpoledne strávili seniorští há-
zenkáři v Rosdorfu před klubovnou MTV, kde byla odhalena pamětní 
deska 45 let přátelství házenkářů Zubří a Rosdorfu. V závěru dne jsme 
se stihli okoupat v aquaparku a večer jsme „zhodnotili“ den v kempu. 
Pátek byl hlavně ve znamení utkání v házené. Dopoledne byl program 
rozdílný, mladí házenkáři měli sportovní aktivity v kempu. Ti starší ab-
solvovali výlet lodí po řece Weser. Házenkářské boje začaly mladšími 
žáky. Ti byli rozděleni do 2 družstev (mladší a starší).

HC Zubří (mladší): MTV Rosdorf-Grone   15:10.
Sestava a branky: Ulrych Matěj 1, Cibulec Dušan 2, Vlk Štěpán 2, Ky-
riljuk Tomáš, Koleček Tomáš 5, Vičan Ondra 1, Smílek Štěpán 2, Ran-
dýsek Tomáš 2. Trenér: Tomáš Randýsek.

HC  Zubří (starší): MTV Rosdorf-Grone   24:15.
Sestava a branky: Maléř Matěj, Kačmarik Petr 6, Vlk Tomáš 3, Bondy-
uk Jurij, Vala Pavel 11, Klement  Michal 2, Sedláček Václav 2, Vašek Pa-
trik, Raška Pavel. Trenér: Tomáš Randýsek

HC  Zubří (staří páni): MTV Rosdorf   30:22
Sestava a branky: Janků Vlastík, Kyriljuk Jurij 2, Čejka Pavel 3, Pav-
líček Milan 6, Tovaryš Ivo 2, Cibulec Dušan 3, Mičola Václav 6, Mičola 
Ivan 2, Mičola Staňa 2, Hrachovec Ivo 2, Ulrych Pavel 1, Maceček Aleš 
1. Trenér: Tomáš Randýsek.

foto  mladší žáci (mladší)

foto mladší žáci (starší)

 foto Joerg Kunkel 
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Všechna utkání měla krásnou hlasitou atmosféru a určitě si to všichni 
hráči a fanoušci vychutnali. Po sportovním odpoledni následovalo gri-
lování s diskotékou. Oslavy vítězství pokračovaly v kempu Stolle. Zpí-
valo se při kytaře, hodnotily se sportovní a fanouškovské výkony.
Sobota byla ve znamení nákupů nebo volného relaxu v kempu (dopo-
ledne). Odpoledne a večer jsme strávili na oficiálním večeru oslav 20 let 
spolupráce. Někteří měli to štěstí, že mohli zhlédnout házenou špičko-
vé bundesligové úrovně. 
Viděli jsme utkání MT Melsungen : Tusem Essen, který se hrál v neda-
lekém Kasslu. Určitě velká inspirace a motivace pro ty mladší a zážitek 
pro starší. Večer se opět debatovalo v kempu při táboráku.
Neděle byla posledním dnem naší návštěvy v Rosdorfu. Sbalili jsme si 
věci, uklidili tábor a jeli jsme do rosdorfské  haly fandit místním doros-
tencům. Po utkání následovalo oficiální rozloučení v nedalekém Sie-
boldshausenu.
Asi ve 13 hodin jsme se vydali k domovu. Každý si odvážel určitě spous-
tu zážitků, za které patří dík nejen organizátorům ze strany zuberské 
(Ivanu Mičolovi a Městskému úřadu Zubří), ale také rosdorfské (Car-
stenovi a Stefanovi).

Aleš Maceček a Ivan Mičola, organizátoři setkání 

Beskyd v Rosdorfu

Květen byl v souboru velice očekávaný, připravovali jsme se na cestu do 
partnerského Rosdorfu, kde jsme měli oslavit dvacáté výročí partner-
ství Zubří - Rosdorf. Na zájezd jsme vyrazili 8. května kolem čtvrté ho-
diny ranní. Cesta dobře utíkala, a tak jsme se již před pátou odpolední 
setkali s dalšími třemi autobusy ze Zubří těsně před Rosdorfem. V Ro-
sdorfu jsme byli mile uvítáni a po večeři jsme se odebrali na ubytování 
do hasičského centra asi 40 minut od Rosdorfu. 
Druhý den už byl program náročnější. Po snídani jsme se přemístili do 
tělocvičny v místní základní škole a dopoledne absolvovali zkoušku na-
šeho odpoledního programu. Po výborném obědě jsme se začali připra-
vovat na vystoupení, které začalo ve tři hodiny. V programu jsme před-

vedli Mašinový, Metlový, Špaček, Odzemek a Uherskou. Nadšené pu-
blikum nás odměnilo nemalým potleskem a my byli rádi, že dokážeme 
předávat radost i dál. 
Třetí den se většina Zubřanů sešla ráno na výletní lodi, která nás vyvez-
la na více jak čtyřhodinovou plavbu po řece Weser. Během plavby jsme 
dostali výborný oběd, tzv. eintopf, ale i spoustu dalších dobrůtek a cestu 
jsme si moc užili. Na horní palubě vyhrávala Zubřanka a spodní palu-
by ožívaly švitořením mladých i starších účastníků. Po plavbě lodí jsme 
se vydali na prohlídku Göttingenu, kde jsme si nakoupili pár drobnos-
tí domů pro sebe i rodiny. 
Na sobotu byly naplánovány velké oslavy v tělocvičně místní školy. 
Dopoledne probíhaly zkoušky. Odpolední program začal o půl druhé.  
V první části se představilo kvinteto s klasickými i modernějšími me-
lodiemi a také přednesli svůj proslov  všichni starostové a další váže-
ní hosté. V druhé části jsme byli první na řadě my, Beskyďáci. V našem 
programu jsme předvedli tance Černá vlnka, Zahradnický, Husar, Čar-
dáš a Švec. Vystoupení mělo opravdu veliký úspěch a dokonce si diváci 
vytleskali ještě malý přídavek v podobě odzemku od našich ogarů. 
Po vystoupení jsme zasytili naše žaludky výbornou večeří a pomalu se 
začali všichni scházet v tělocvičně v Rosdorfu. Čekal nás společný večer 
všech Zubřanů i spřátelených Rosdorfanů. V neděli ráno jsme se kolem 
desáté hodiny rozloučili a už nás čekala jen cesta domů. 

Beskyďáci, Zubří   

SDH Zubří v Rosdorfu

Stejně jako ostatní spolky města Zubří i dobrovolní hasiči obdrželi po-
zvání do partnerské obce Rosdorf. Pozvání jsme samozřejmě s radostí 
přijali a nemohli se dočkat, až naše přátele z Rosdorfu opět uvidíme. 
Odjezd ze Zubří byl stanoven na ranní hodiny. Cesta byla sice dlouhá, 
ale zato příjemná a účastníci zájezdu byli plni očekávání. V pozdních 
odpoledních hodinách jsme dorazili do centra Rosdorfu, kde na nás če-
kali přátelé s úsměvy na rtech, srdečně nás přivítali a usadili na mís-
ta, kde nám byly podány informace o pobytu, programu a samozřejmě 
večeře, kterou pro nás milí kamarádi připravili. Následovalo posezení  
v místní hasičské zbrojnici, jež obsahovalo i její prohlídku. Hasičárna 
nás nadchla nejen svou velikostí, ale také svým vybavením, které jim 
umožňovalo zasahovat vždy a všude. Byli jsme ubytováni v rodinách. 
Někteří své hostitele znali, někteří teprve poznali, a tak vznikla nová 
pevná přátelství, z nichž se každý z nás těšil. 
Ve čtvrtek nás hasiči dovezli do vedlejší vesničky Settmarshausen, kde 
nás čekal hudební zážitek nejen v podání dechové hudby Zubřanky. Po 
obědě jsme se vydali na túru a z vesničky  dorazili opět do rosdorfské ha-
sičárny. Někteří pak šli odpočívat a jiní do zdejší školy na vystoupení zu-
berských Valachů. 

společné foto házenkářů  
HC Zubří a MTV Rosdorf  (staří páni)

 foto Vítězslav Staňo   

 foto Jitka Dobešová
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Zprávy ze školky - MŠ Duha
Večer pak následovalo přátelské posezení a grilování v hasičské zbroj-
nici, kde jsme si povídali, tančili, vychutnávali výborná jídla a zhlédli 
ukázku cvičení mladých hasičů. Zároveň jsme rosdorfským hasičům 
předali naše dary – medaile za 20 let spolupráce, nástěnné hodiny s lo-
gem SDH Zubří a věnováním a demižon slivovice.
V pátek jsme se těšili na plavbu lodí. Škoda jen toho chladného poča-
sí, protože někteří z nás byli zmrzlí na kost. Být tepleji, užili bychom 
si to jinak. Ale i přesto byla plavba po řece Weser krásná. Po návratu 
do Rosdorfu jsme šli podpořit naše Zubřany v utkání házené do spor-
tovní haly, kde panovala velice příjemná atmosféra. Když jsme se vrá-
tili do hasičárny, zhlédli jsme ukázky zásahu při autonehodě, z čehož 
jsme byli jako správní hasiči nadšeni, a pečlivě pozorovali jejich kro-
ky při zásahu.
Sobotní program byl sice volnější, zato se táhl dlouho do noci. Po ran-
ních nákupech v obchodním centru Göttingenu a obědě jsme šli na slav-
nostní odpoledne do školy Anne-Frank, kde vystupovaly jak zuberské, 
tak rosdorfské spolky ve zpěvu, tanci a také byla předána různá oceně-
ní a poděkování. Večer pak následovala volná zábava při hudbě a tanci.
V neděli, než jsme odjeli domů, jsme se stihli ještě podívat do hasičské 
zbrojnice pro kliniku v Göttingenu. Po obědě pak nastalo velké louče-
ní a my si s rosdorfskými přáteli slíbili, že se zase co nevidět sejdeme.
Na závěr bych chtěla podotknout, že právě v Rosdorfu, kde se setkaly 
všechny zuberské spolky, se spolky navzájem propojovaly a povzbuzo-
valy, a tak vzniklo nebo se spíše prohloubilo přátelství nejen s Rosdor-
fany, ale také mezi Zubřany. Dále chci poděkovat všem, kdo se na or-
ganizaci zájezdu podíleli, hlavně rosdorfským hasičům, kteří se o nás 
po celou dobu pobytu s radostí starali. Už se zase těšíme, až se všich-
ni setkáme.

Za SDH Zubří Aneta Kovářová

Poděkování

Chtěli bychom touto cestou poděkovat vedení města Zubří a obci Ro-
sdorf za pozvání k oslavám 20. výročí partnerství. Pobyt v Rosdorfu se 
nám velice líbil. Zároveň děkujeme naší zuberské dechovce za příjem-
nou cestu do Rosdorfu a zpět. Doufáme, že naše spolupráce bude i na-
dále pokračovat, a těšíme se na další setkání s našimi přáteli z Rosdor-
fu.

Chrámový sbor a schola

Tato akce se uskutečnila za podpory 
Česko-německého  fondu budoucnosti 

a Fondu Evropské unie.

Besídka pro maminky

Dne 29. 5. 2013 se v Mateřské škole Duha konala besídka pro mamin-
ky, kterou si děti s paními učitelkami pečlivě připravily. Na své děti se 
přišly podívat nejen maminky, ale i tatínkové, prarodiče a sourozenci. 
Besídku zahájilo „Valašské pásmo“, kde děti tančily, zpívaly a recitova-
ly. Poté přišla na řadu třída „Broučků“ pod vedením paní ředitelky Vla-
dimíry Janoškové a paní učitelky Dany Vaňkové, kde každé z dětí mělo 
připravenou nějakou básničku či písničku. V zápětí se představila tří-
da „Světlušek“, kterou učí paní učitelka Bronislava Jouzová a paní uči-
telka Kateřina Pernicová, kde měly děti také připravené bohaté pásmo 
pro své rodiče. A na závěr nadějná děvčátka, která se pilně celý rok při-
pravovala v gymnastickém kroužku, předvedla své vystoupení na píseň 
s názvem „Když se načančám“. 
Celá besídka byla velmi bohatá, jak už v hojném počtu diváků, tak ve vý-
konech všech dětí, kterým se vystoupení náramně povedlo, a věřím, že  
i v dalším roce bude besídka pro maminky takto vydařená.

Za MŠ DUHA Kateřina Pernicová

Dravci

Na fotbalovém hřišti v Zubří se konala přehlídka dravců, na níž se se-
šly jak mateřské školy, tak i základní škola 1. stupně. Organizátoři celé 
akce si pro děti připravili ukázky nejrůznějších dravců, kdy děti pozná-
valy tyto dravce, ale také si mohly nějaké z těchto dravců přivolat na 
svou ruku a mít je na dosah. Někteří dravci, jako např. orel, byli vypuš-
těni volně a lítali kolem dětí, jež si odnesly neuvěřitelný zážitek, nové 
poznatky, ale také různá pexesa, kartičky s dravci, které si poté ve svých 
školkách mohly prohlížet a poznávat. Všechny děti byly plné dojmů  
a zážitků z této překrásné a vydařené akce.

Za MŠ DUHA Kateřina Pernicová

Den dětí v MŠ

V pátek 31. 5. 2013 jsme si v mateřské škole Duha na Starém Zubří pro 
děti připravili hravé dopoledne na počest svátku dětí. Pro děti měly paní 
učitelky v ranních hodinách připravené loutkové divadlo „Boudo, bud-
ko“, které se dětem náramně líbilo. Poté si každá třída zahrála s dětmi 
nejrůznější hry, jako např. přetahování lana, hry s míčem, překážkovou 
dráhu, ale i cvičení s padákem, kde děti mezi sebou soutěžily. Za jejich 
skvělé výkony byla pro děti na konci připravená sladká odměna v podo-
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 Návštěva depozitáře. Děkujeme paní Mgr. Věrce Machové za hezké po-
vídání o Zubří

 MŠ Sídliště Irena Dukátová a Mgr. Petra Holišová

„Den matek“

Jako každý rok, i letos jsme společně s dětmi připravili program pro ma-
minky ze třídy „Motýlci“. Začali jsme již v dubnu, kdy si děti vyrobily  
z hlíny krásné dárečky – dózy na šperky. Zároveň jsme začali s progra-
mem – dramatizací pohádky „Perníková chaloupka“, na kterou nám 
naše praktikantka  Natálka Maléřová vyrobila krásnou perníkovou cha-
loupku. Do programu se zapojily všechny děti, ale nejvíce hereckého 
nadání projevily děti v roli Jeníčka, Mařenky, myslivce, sluníčka, ježiba-
by a vypravěče. Program jsme doplnili básničkami a písničkami.
Myslím, že se nám program podařil a všichni byli spokojeni. Velké po-
děkování patří i paním kuchařkám za výborné zákusky. Něco donesli i 
rodiče, a tak jsme mohli strávit příjemné odpoledne.

Hana Kučerková, Ilona Krupová, MŠ Sídliště

Návštěva „Motýlků“ 
na Čističce odpadních vod v Zubří

Naše děti dostaly jedinečnou příležitost navštívit čističku v Zubří. Tato 
exkurze se uskutečnila v rámci tematického celku "Rybník a voda ko-
lem nás", kde se děti učí nejen o životě v rybníce a kolem něho, ale také 
o významu vody pro život. Nejprve jsme si mysleli, že toto téma nebu-
de děti zajímat, ale byli jsme velmi překvapeni. Díky poutavému a pří-
jemnému výkladu pana Libora Holuši byly děti velmi pozorné, vníma-
vé a dokonce dokázaly klást i docela zajímavé dotazy. Seznámily se  
s čištěním vody, co se nesmí do vody házet a kam odtéká vyčištěná voda.

bě zmrzlinového poháru, který děti s chutí snědly, a paní učitelky dětem 
zazpívaly písničku k svátku a popřály jim.

Za MŠ DUHA Kateřina Pernicová
 

Praxe v MŠ Duha

Jsem studentka Střední pedagogické školy v Odrách a v Mateřské ško-
le DUHA jsem absolvovala týdenní odbornou praxi. Chtěla bych tímto 
poděkovat všem paním učitelkám za možnost být právě tam. Tato praxe 
mi dala mnoho zkušeností do dalších let, i když jsem tam byla jen krát-
ce. A věřte nebo ne, zůstala bych tam klidně napořád. S dětmi jsme pek-
li perníky pro maminky, zdobili je, kreslili jsme portréty maminek, kte-
ré se dětem moc podařily, a mimo jiné jsme nacvičovali na besídku pro 
maminky, která se dětem mimořádně povedla. Bylo toho moc a bylo to 
krásné. Neznám hodnější děti, než jsou v MŠ DUHA. Jsou to zlatíčka  
a já jsem si je i během tak krátké doby moc oblíbila. Těžko se mi ze 
školky poslední den praxe odcházelo. Sotva jsem přišla, už jsem vlast-
ně musela odejít. Kdyby mi to moje škola umožnila, zůstala bych déle. 
Děti mi už teď chybí a těším se na některé z nich, se kterými se příští rok 
možná setkám v družině. Ostatní mi budou chybět o to více. Za to pat-
ří velké dík paní učitelce Katce, paní učitelce Broňce, která mě po celou 
dobu praxe měla pod kontrolou a pomáhala mi se vším, co jsem potře-
bovala, ale hlavně paní ředitelce Vlaďce Janoškové, která mi umožnila 
být v MŠ DUHA s tak úžasnými dětmi. Zkrátka - z celého srdce děkuji 
celé Mateřské škole DUHA a doufám, že ji zase brzy budu mít možnost 
navštívit. Byl to nezapomenutelný týden plný zážitků a já jsem si koneč-
ně po více než deseti letech připomenula ty časy, kdy mým nejtěžším 
rozhodnutím bylo vybrat si pastelku. 

Tereza Smočková

Zprávy ze školky - MŠ Sídliště
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 Na závěr jsme mohli vystoupat do 12metrové výšky – na kulatou bu-
dovu, ze které byl nádherný výhled na okolí Zubří. Chtěla bych velice 
poděkovat panu Kretíkovi, který nám tuto exkurzi domluvil, panu Mgr. 
Baranovi a Mgr. Tovaryšovi, kteří nám vstup na čističku povolili, a hlav-
ně panu Holušovi za čas, který nám věnoval.    

Hana Kučerková, Ilona Krupová, MŠ Sídliště

Semetín Hájenka

Ve středu 29. května 2013 se naši předškoláci vypravili na hájenku do 
Semetína, kde pro ně byl připraven výchovný program „Putování raka 
Miloše“.
 V nádherném prostředí hájenky byly pro děti připraveny soutěže, lo-
vení vodních breberek v místním potůčku, zajímavosti o raku Milošovi  
z místního rybníčku, jeho pozorování v akváriu, chytání žabiček, sledo-
vání vývoje od pulce k žábě a mnoho dalších zajímavostí z přírody. I po-
časí nám vyšlo, a tak jsme strávili velmi příjemné dopoledne.
Už se těšíme na školku v přírodě, kterou mají děti z Motýlků a Šípečků 
v této hájence za čtrnáct dní.

Hana Kučerková, MŠ Sídliště

Jak žijí dravci, vládci vzduchu?
 

Na tuto a mnoho dalších otázek nám odpověděli ochránci přírody na 
akci pro děti MŠ Sídliště na fotbalovém hřišti v Zubří ve středu 15. květ-
na. Měli jsme možnost zhlédnout tyto dravce odvážně kroužit ve výš-
kách a obratně lovit kořist při střemhlavém pádu k zemi. Při všech 
ukázkách se nám tajil dech. Dozvěděli jsme se, jak jsou dravci pro rov-
nováhu v přírodě nepostradatelní, jak nemají snadný život, a proto je 
třeba podporovat jejich ochranu. 

Ilona Krupová, MŠ Sídliště

Sportuji rád, sportuje i můj kamarád
 

V pátek 17. května se zúčastnily všechny předškolní děti z MŠ Sídliš-
tě sportování v hale pod vedením pana Aleše Kořínka (trenéra sportov-
ních tříd). Děti byly nadšené, cvičení se všem líbilo a již teď se těší na 
další sportovní dopoledne, které se uskuteční 21. června v polyfunkč-
ním sportovním centru za ZŠ. Nejen děti, ale i všechny paní učitelky by 
chtěly panu Kořínkovi poděkovat za promyšlené a poutavé cvičení. Při-
jali jsme nabídku k pokračování ve cvičení i v příštím školním roce. Ješ-
tě jednou děkujeme!

Ilona Krupová, MŠ Sídliště

Živá řeka Bečva
 

Do zámku Kinských na výchovně vzdělávací program „Živá řeka Beč-
va“ cestovaly vlakem předškolní děti ze třídy „Motýlci“ a „Sluníčka“ 
v pátek 31. května. Děti si rozšířily poznatky o živé i neživé přírodě 
 a všechny se s chutí zapojily do připravených aktivit. Svými znalostmi  
o přírodě překvapily i lektorku tohoto programu. Těchto výchovných 
lekcí jsme se zúčastňovali každý měsíc.  Už dnes se těšíme na další ak-
tivity v příštím školním roce. Celému personálu zámku Kinských za le-
tošní rok děkujeme. 

 Ilona Krupová, Irena Dukátová, MŠ Sídliště
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díky vydařenému počasí a dobré náladě. Do krásného zámeckého par-
ku stojí za to vždy zajít, můžeme jen doporučit. 

Šmejkalová I. a Pobořilová V. , MŠ Sídliště

Výlet do Galaxie
 

Pokud děti ze třídy Sluníček a Světošlápků nevěděly, jak vypadá Gala-
xie, dnes si ji už rozhodně umí představit. 22. května děti z naší školky 
jely na výlet do zábavního centra ve Zlíně (Galaxie). Kvůli zdržení na 
cestě jsme měli menší zpoždění, ale nakonec jsme včas dorazili na mís-
to. Po vstupu do Galaxie obklopil děti úplně jiný svět. Nouze o zážitky 
nebyla. Děti skákaly na trampolínách a kouzelném hradě, prolézaly vel-
ké bludiště plné průlezek, skluzavek, raket, sítí, tunelů,… Děti byly pro-
středím nadšené a vůbec se jim nechtělo jet zpět do školky. Při zpáteční 
cestě si povídaly o všem, co se jim líbilo. Po návratu na ně čekal sladký 
oběd – knedlíky s jahodami.

Šmejkalová I. a Pobořilová V. , MŠ Sídliště

Copak mamince k svátku dám?
Srdíčko, nebo tulipán?

Kdo mě navečer dává spát
a ze všech nejvíc mě má rád?
Za to mamince k svátku dám

srdíčko i ten tulipán.

V naší třídě Světošlápků jsme 7. května společně s maminkami, tatínky, 
babičkami a dědečky oslavili Svátek matek. Již měsíc dopředu děti na-
cvičovaly dramatizaci pohádky „O Sněhurce“. Paní kuchařka napekla 
cukroví, děti vyrobily dárečky, maminky připravily dětem pestré kostý-
my trpaslíků, zajíčků, veverek, motýlků, včelky, myšky a ty nejhezčí šaty 
Sněhurky a královny. Holčičky to také zahrály lépe než opravdové he-
rečky. Na oslavu šťastného konce pohádky si starší děti zatancovaly na 
svatbě a mladší děti zahrály na Orffovy  nástroje. Samozřejmě nechy-
běly básničky jen pro maminky, kytičky se srdíčkem a sladkou pusou. 
Abychom udělaly radost i babičkám z „Červeného kříže“, s děvčátky 
jsme pro ně připravily krátkou besídku „Berušky“.

Šmejkalová I. a Pobořilová V., MŠ Sídliště

Zámek Lešná aneb stezka zahradníka
 

Děti z naší školy Sídliště (třídy Světošlápci a Šípečci) se vydaly na jarní 
výlet do zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Počasí nám přálo, a pro-
to se část programu mohla uskutečnit v zámeckém parku. Při prohlíd-
ce parku plnily děti úkoly na vyznačených stanovištích. Poznávaly stro-
my a květiny, pozorovaly jarní přírodu. Kašpárek, Mánička a Hurvínek 
si s dětmi zasoutěžili v běhu k cíli a v hodu míčkem na plechového rytíře. 
Prohlédli jsme si zámek, kde se konala výstava dřevěných loutek. Prů-
vodkyně nás v zámku seznámila s dřevěnými loutkami ze staré sbírky  
a zahrála loutkové divadlo O perníkové chaloupce. Nakonec byly vybrá-
ny děti, které zahrály pohádku O koblížkovi s krabičkovými a vařečko-
vými loutkami. Výlet se vydařil nejen díky krásnému prostředí, ale také 

Zprávy ze školy

Úspěšní zuberští žáci na atletických závodech

Pohár rozhlasu
Ve čtvrtek 9. května naše základní škola pořádala okrskové kolo atle-
tické soutěže Pohár rozhlasu, kde ve všech zúčastněných kategoriích 
(mladší žákyně, starší žákyně a starší žáci) družstva ZŠ Zubří zvítězila 
a postoupila do okresního kola (14. května) ve Valašském Meziříčí. Zde 
družstvo starších žákyň zvítězilo, družstva mladších žákyň a starších 
žáků obsadila 2. místo a všichni postoupili na krajské kolo do Uherské-
ho Hradiště.
I když nám v úterý 21. května na atletickém stadionu v Hradišti počasí 
moc nepřálo, starší děvčata jako vítězky a nejlepší družstvo okresu Vse-
tín zabojovala a získala krásné 3. místo a stala se tak třetím nejlepším 

foto č. 1: Družstvo starších žákyň – 3. místo 
Pohár rozhlasu krajské kolo Uherské Hradiště
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družstvem ve Zlínském kraji. Družstvo mladších žákyň se stejně jako 
družstvo starších žáků umístilo na 5. místě. 
Družstvo starších žákyň: Jolana Mizerová, Karolína Holčáková, 
Simona Titkova, Markéta Palátová (9.A), Lucie Pernicová, Iva 
Bitalová, Táňa Jurčíčková (9.B), Dora Zemanová, Dominika 
Chudáčková, Kateřina Pšenicová a Michaela Šustáčková (8.A).
Družstvo starších žáků: Tomáš Cáb, Dominik Orság, Dominik 
Havran, Josef Mach, Tomáš Štverák (9.A), Stanislav Ondřej 
(9.B), Matyáš Juříček, Marián Galus, Ivan Bondyuk (8.A), Ro-
bert Pipa (8.B). 
Družstvo mladších žákyň: Eliška Konvičná, Barbora Cábová, Va-
lentina Havlová, Sabina Holišová, Adéla Lojkásková, Michaela 
Juříčková, Michaela Polášková (7.A), Sára Bambuchová, Kate-
řina Holčáková (6.A).

Atletický čtyřboj
V pátek 24. května se na atletickém stadionu ve Valašském Meziříčí 
uskutečnilo okresní kolo atletického čtyřboje mladšího a staršího žac-
tva. Počasí opět atletice nepřálo, ale všichni Zubřané se s nepřízní po-
časí umí poprat a na výsledcích to také bylo znát. 
Družstvo mladších žákyň ve složení Valentina Havlová, Barbora 
Cábová, Sabina Holišová (7.A), Sára Bambuchová a Kateřina 
Holčáková (6.A) získalo z 12 škol 2. místo a postup do krajského kola, 
kde posíleny Eliškou Konvičnou (7.A) obsadily 4. místo. 
 Družstva starších žáků a starších žákyň se celý rok pilně připravova-
la na jarní závody v atletice a tajným přáním pro všechny bylo zopako-
vat účast na republikovém finále atletického čtyřboje. V okresním kole 
družstva starších žáků (14 zúčastněných škol) a starších žákyň (12 zú-
častněných škol) s velkým náskokem vyhrála a postoupila do krajské-
ho kola, které se uskutečnilo 29. května na atletickém stadionu ve Va-
lašském Meziříčí. Starší žákyně ve složení Jolana Mizerová, Karolína 
Holčáková (9.A), Lucie Pernicová (9.B), Dora Zemanová a Dominika 
Chudáčková (8.A) ziskem 7 842 bodů s velkým náskokem získaly zla-
té medaile a jako vítězky Zlínského kraje postoupily do republikového 
finále a svou premiérovou účast z loňského roku si mohou zopakovat. 
Starší žáci  ve složení Tomáš Cáb, Dominik Havran, Dominik Orság, 
Josef Mach (9.A) a Matyáš Juříček (8.A) měli velmi vyrovnané sou-
peře a o postupu rozhodoval každý pokus. Kluci bojovali ze všech sil  
a zisk 8 891 bodů pro ně již po šesté znamenal také postup na republi-
ku. Takže po roce opět VELKÝ ÚSPĚCH – ze Zlínského kraje postu-
pují do republikového finále 2 družstva staršího žactva a opět obě druž-
stva z jedné školy. Poděkování patří p. uč. Miroslavu Šírovi, který ve 
svém volném čase připravoval atlety na závody. Toto finále se uskuteční  
18. – 19. června v Kolíně. 

Výsledky krajského kola – 29.5.2013 Valašské Meziříčí:
starší žáci:  starší žákyně:  
1. ZŠ Zubří     8 891 b. 1. ZŠ Zubří 7 842 b.
2. ZŠ TGM Bojkovice   8 869 b. 2.ZŠ Slovan Kroměříž  7 034 b.
3. ZŠ Valašská Polanka  7 511 b.  3.ZŠ Oskol Kroměříž  6 823 b.

Fotografie ze závodů na stránkách školy  www.zszubri.cz.  
Mgr. Gabriela Cábová

Bronzové medaile pro házenkáře 
a házenkářky ze Zubří 

Ve dnech 23. - 24. května  se uskutečnilo v Karviné Národní finále zá-
kladních škol v házené žaček a žáků –NOVINÁŘSKÝ  KALAMÁŘ 
2013, kterého se zúčastnili i mladí házenkáři a házenkářky ze Zubří.
Děvčata spolu odehrála turnaj systémem „každý s každým“ a 3 nejlep-
ší družstva se pak utkala znovu ve finálové skupině. Děvčata vstoupila 
do turnaje důležitým vítězstvím s družstvem Plzně (15:8) a na ně navá-
zala dalším vítězstvím nad celkem Velké Bystřice (22:11). Celek Zlína 
byl nad naše síly (5:12), ale to byla také jediná prohra v základní části. 
Zdolaly jsme i další dva celky, Veselí nad Moravou (17:14) a Velké Me-
ziříčí (8:7).                                                                                
 Ve finálové skupině o 1. - 3. místo děvčata nedokázala vzdorovat děvča-
tům ze Zlína  a bohužel celek Veselí nám vrátil porážku ze základní sku-
piny.  Bronzové medaile jsou však pro ně velkým úspěchem, neboť po-
slední medaili získaly v této soutěži v roce 2009. Je třeba pochválit je za 
velkou bojovnost i proto, že celý turnaj odehrály pouze v 9 hráčkách.  
Navíc se Michaela Polášková stala nejlepší brankářkou celého turnaje.                                              
 Chlapci byli rozděleni do dvou pětičlenných skupin. Naši hoši ve své 

foto č. 2: Družstva starších žákyň a žáků, mladší žákyně
 - Atletický čtyřboj krajské kolo  Meziříčí
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se hodně žáků přijde podívat 9. 6. na Dětský den, protože i tam se setka-
jí s veselým panem malířem, který nejen umí krásně malovat, ale jeho 
humor baví a hřeje u srdce. Moc mu všichni děkujeme za návštěvu a tě-
šíme se na shledanou. Nadační fond ZŠ Zubří věnoval tento „seminář“ 
dětem k jejich svátku a vstupné jim uhradil. 

HD

Pocta nejvyšší (pokračování z titulní strany)

Paní Běla Jensen našim dětem moc věří, a že to je víra oprávněná, po-
tvrzuje množství ocenění, včetně hlavních cen, pro naše žáky v posled-
ních soutěžích (Sv. Anežka Česká a Po stopách Konstantina a Metodě-
je) i Bělino nadšení z našich benefi cí pro Stonožku, o nichž velmi často 
pochvalně mluví před lidmi. Proto jsme také patřili mezi čtyři školy, kte-
ré Běla požádala o vytvoření obrazů, které by s sebou vzala do Vatiká-
nu jako dárky pro Svatého otce Františka a další významné osobnosti.
Tereza Krupová, Nikola Krupová, Aneta Barglová, Kristýna Kocour-
ková (8.B), Karolína Martikánová a Michaela Valchařová (7.B) byly 
ochotné prodloužit si pobyt ve škole a v pátek po vyučování se daly do 
malování. Pracovaly ve dvojicích a vytvořily krásné obrazy sv. Cyrila
a Metoděje. Protože vím, jak výborně malují děti z ostatních oslovených 
škol, držela jsem našim děvčatům palce a napjatě čekala na výsledek. 
5. 6. 2013 volala Běla mému manželovi přímo z Říma, že ve 13 hodin 
osobně předala Svatému otci jménem stonožkových dětí obraz, který 
namalovaly Kája Martikánová a Míša Valchařová ze ZŠ Zubří.
Všem třem dvojicím moc děkuji za ochotu i krásné malování a Káji 
a Míši blahopřeji.

HD

skupině postupně zdolali celky Velké Bystřice 19:11, Nezvěstic 14:11, 
Újezdu u Brna 19:17. Remízou 16:16 skončilo utkání s celkem Kop-
řivnice.  Postoupili tedy do semifi nále, kde se utkali s družstvem  Prahy 
6. Po nervy drásajícím boji  odcházeli naši chlapci z palubovky poraže-
ni o jednu jedinou branku(16:17). V boji o třetí místo však už nepone-
chali nic náhodě a bojovným výkonem přehráli soupeře z Frýdku Míst-
ku(15:11) a i jim se, stejně jako děvčatům, při vyhlášení  na krku  leskly 
bronzové medaile. Oběma celkům gratulujeme. 
O medaile se zasloužili tito hráči a hráčky: Šimon Mizera, Bohdan Mi-
zera, Dušan Palát, Jakub Krupa, Lukáš Křiva, Václav Sedláček, David 
Mikulenka,Jakub  Cáb, Filip Banáš, Pavel Vala, Matěj Maléř, Jiří Bon-
dyuk, Josef Koleček, Jan Petřek, Michaela Polášková, Michaela Juříč-
ková, Alžběta Krůpová, Eliška Konvičná, Tereza Kamencová, Denisa 
Dukátová, Eliška Benová, Barča Hrušková a Veronika Zytková.
Trenéři: Simona Palátová – děvčata, Jiří Mika a Tomáš Randýsek - 
chlapci. Simona Palátová

Nehulíme, kreslíme

Dne 3. 6. 2013 navštívil žáky II. 
stupně ZŠ malíř a ilustrátor dět-
ských knížek a časopisu Sluníčko 
pan Adolf Dudek z Frenštátu pod 
Radhoštěm. V hodinovém pásmu 
plném smíchu a zábavy učil žáky 
6. až 8. ročníku kreslit krajinu, domy i dopravní prostředky jen s pou-
žitím základních geometrických tvarů, vysvětlil jim, jak nakreslit posta-

vu, jaký je rozdíl mezi 
obličejem dospělého 
a dítěte, jak jednoduše 
namalovat to, co je na 
těle nejsložitější – dlaň 
s prsty. Děti si vše mohly 
vyzkoušet v praxi, kaž-
dou věc si kreslily spo-
lečně se „školitelem“. 
Na závěr mohly há-
dat, co znamenají taju-
plné obrázky, které jim 
pan malíř kreslil – ži-
rafa za oknem, Mexičan

 v sombréru na kole, matematikářka se škytavkou apod.
Děti se bavily, smály a kreslily, na konci obklopily pana Dudka a mnohá 
děvčata pak odcházela s namalovaným dudkem na obličeji. Věříme, že 

Kultura

Výstava Jany Ullrichové

Není snad charismatičtější a lepší malířky na Valašsku, než je právě 
Jana Ullrichová. Bylo nám velkou ctí připravit v Zubří její jubilejní 
výstavu obrazů, jež mapovala tvorbu z posledních 20 let.
Pomalu se stává tradicí, že vernisáže konané v budově Muzea Zubří (na 
Petrohradě) přinášejí radost a potěšení stále většímu množství nadše-
ných obdivovatelů umění, regionální kultury a vkusné zábavy. A právě 
vernisáž této legendy valašského moderního umění tuto větu beze zbyt-
ku naplnila a přilákala k nám kulturní smetánku z blízkého i vzdálené-
ho okolí. 
Labužnické menu začínalo předkrmem v podobě tradičně erudované-
ho výkladu kunsthistoričky Aleny Podzemné, která nemohla zakrýt svůj 
nepředstíraný pozitivní a vřelý vztah k autorce a jejímu dílu. Další, zce-
la neočekávanou, delikatesou se stalo skvělé recitační představení vnu-
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ka paní Ullrichové, které nadchlo snad všechny přihlížející. Tuto jem-
nou, vyváženou a luxusní hostinu okořenil svými vystoupeními neko-
runovaný král valašského šansonu, mistr František Segrádo. Hlavním 
chodem, který musel uspokojit i ty nejnáročnější chuťové pohárky, však 
byla všudypřítomná krása vykouzlená duší, rukou, barvami a štětcem 
Jany Ullrichové a podtržená kompozičním využitím prostoru, do které-
ho obrazy s citem sobě vlastním umístila výtvarnice Božena Spáčilová. 
 Už dlouho se nestalo, aby vernisáž výstavy na Petrohradě trvala něko-
lik hodin, už dlouho se nestalo, aby hudba hrála, lidé zpívali a umění 
zapustilo své kořínky tak hluboko do duší všech přítomných, jako se to 
stalo na vernisáži této mimořádně hodnotné a krásné výstavy. 

Lenka Přečková

Deštivý leč vydařený metlářský jarmark

Ačkoliv počasí letošnímu jarmarku zrovna nepřálo, důstojně zahá-
jil letošní sérii akcí pořádaných pod širým nebem. Vkusně sestave-
né stánky prodejců, slušné zázemí pro účinkující v podobě krytého 
jeviště i kompletně zastřešené posezení pro veřejnost, výkony všech 
vystupujících i tradiční kácení máje … vše nahrálo tomu, že navzdo-
ry větru a dešti lze letošní jarmark označit za vydařený. 
V sobotu 25. května, v den, kdy Vlčnov hostil Jízdu králů a ve Frenštátě 
vyhrávaly cimbálové muziky, si do Zubří našla cestu řada lidových tvůr-
ců a prodejců tradičního zboží, byť mnozí své záměry na poslední chví-
li kvůli nepřízni počasí vzdali. Program jarmarku letos zahájil Swing 
band Jindřicha Dořičáka. Chlapi hráli jak z partesu, přestože jejich vy-
stoupení poznamenal ten nejvydatnější déšť. V druhé části dopoledního 
programu už jeviště patřilo jinému uskupení převážně dechových ná-
strojů, tentokráte však swingový rytmus vystřídaly tradiční rytmy de-
chové hudby Zubřanka. Odpolední program navzdory všudypřítom-
ným hrůzostrašným mrakům už byl suchý a občas dokonce prozářený 
slunečními paprsky. Patřil již tradičně folklóru.
 Po loňské premiéře se i letos podařilo uskutečnit Dětskou folklorní pře-
hlídku venku a jako vždy to bylo milé a dojemné pokoukání na nejmlad-

ší tanečníky a zpěváčky z našeho regionu. To už se pomalu schylovalo k 
tradici pro jarmark nejtradičnější, pomineme-li ovšem celodenní před-
vádění vázání metel Jirkou Ondřejem. Myslím, že nejsem jediná, koho 
letos nesmírně potěšilo, že rozumím tomu, o čem si povídají ti pánové, 
co kácí májku. Velký dík patří zvukaři. Finále patřilo tříčlenné formaci 
skvělých muzikantů HTK band, kteří svou produkcí uspokojili mladší i 
starší ročníky návštěvníků jarmarku.

Lenka Přečková 

Zuberské děti vyvolaly na svém dni 
opravdového sportovního ducha

Na neděli 9. 6. 2013 připravilo 
Město Zubří ve spolupráci s obě-
ma místními mateřskými školami 
a díky vstřícnosti ZŠ Zubří dětský 
den, který se celý nesl ve sportov-
ním duchu. Nechyběly velké spor-
tovní výkony, vzácní hosté ze světa 
sportu, exhibice a v závěru se po-
dařilo vyvolat i velkého sportovní-
ho ducha Zubří! Díky krásnému 
počasí a nabitému programu do 
polyfunkčního sportovního areá-
lu za ZŠ Zubří zavítalo přes 250 
dětí a jejich rodin.

Ještě v pátek pořadatelé v obavě z dešťových přeháněk a bouřek připra-
vovali celý program do Haly Zubří, ve finále však počasí změnilo své 
původní záměry a dětský den se tak mohl uskutečnit pod širým nebem,  
v krásném prostředí polyfunkčního centra sportovních a volnočaso-
vých aktivit. Marian Žárský, který celou akci neúnavně, věcně a vtip-
ně moderoval, několikrát v průběhu zdůraznil, že Zubřané mohou být 
hrdí na tento sportu zaslíbený areál, který by mu mohla leckterá měs-
ta jen tiše závidět. Podobně obdivně o něm mluvil také jeden ze vzác-
ných sportovních hostů, skokan na lyžích a vítěz Světového poháru, Ja-
kub Janda. 

Exhibiční vystoupení - skvělé sportovní výkony
V průběhu dne se přihlížejícím v rámci exhibičních vystoupení před-
stavili nejprve trampolinisté z Rožnova pod Radhoštěm, kteří zauja-
li přítomné diváky svou šikovností a akrobatickými schopnostmi. Bě-
hem dne dětí se předvedla také místní skupina modelářů, včetně letoš-
ního mistra republiky v kategorii RC modelů aut v juniorech, Jakuba Ši-
murdy. Jejich exhibici doplnila výstava modelů. Trampolinisté i mode-
láři byli natolik ochotní, že v rámci programu přítomným dětem i jejich 
rodičům umožnili si tyto aktivity osobně vyzkoušet, několik z nich si do-
konce domů odnášelo vlastnoručně vyrobený model.  Závěrečné exhi-
biční vystoupení bylo připraveno v tělocvičně ZŠ Zubří, kde byla míst-
ními borci představena moderní sportovní disciplína zvaná freerun-
ning, v níž jde především o umění pohybu a o akrobacii. 

Taneční zpestření v podání Bumbrlíků a Anneri
V rámci programu se ukázaly dětské taneční skupiny. Nejprve ve svých 
šmoulích kostýmech cvičili a tančili místní Bumbrlíci, děti předškolní-
ho věku cvičící při Asociaci sportu pro všechny v Zubří. Jako vždy skli-
dily zasloužené ovace a potlesk. Kromě nich se svými tanečními cho-
reografiemi předvedly též tři skupiny valašskomeziříčských tanečníků 
pod názvem Anneri. 
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Sportovní osobnosti
Na zuberský den dětí zavítaly dvě velké osobnosti českého sportu. Jed-
ním z nich byl frenštátský skokan na lyžích, reprezentant a bývalý ví-
těz Světového poháru a Turné čtyř můstků Jakub Janda. Ten si celý den 
v doprovodu své rodiny náramně užíval, v rámci autogramiády se po-
depisoval dětem i dospělým a v neposlední řadě předával ceny zuber-
ským vícebojařům. Velkým zpestřením programu bylo také vystoupe-
ní mistra Evropy v kulturistice Jana Kubíka.  Mnohé překvapila neče-
kaná kombinace robustní vypracované postavy a kouzelného nevinné-
ho úsměvu tohoto ostravského siláka, který po veřejné přehlídce anato-
mie svého těla také podepisoval a rozdával své fotografie.  

Zuberský čtyřboj
Jedním z nosných bodů celého programu byla vícebojařská soutěž 
pro všechny včas přihlášené děti – Zuberský čtyřboj.  Ten se skládal ze  
4 disciplín – sprintu, skoku dalekého z místa, hodu zuberskou metlou 
a závěrečného distančního dlouhého běhu na cca 200 m. Čtyřboje se 
účastnilo přes 40 dětí rozdělených do čtyř kategorií podle věku. K vi-
dění byly neskutečné atletické výkony často za hranicí schopností jed-
notlivých účastníků. Jejich bojovnost a sportovní duch se nejvíce ukázal  
v závěrečné disciplíně, v níž šlo opravdu o všechno. Děti startovaly s od-
stupy dle dosažených výsledků v předcházejících disciplínách – ti nej-
úspěšnější pak měli výhodu kratší trati. Nechybělo naprosté vyčerpání, 
slzy, pot i štěstí. Absolutními vítězi jednotlivých kategorií se stali: Van-
da Štůsková, Martin Zeman, Šimon Poláček a Josef Randus. U předá-
vání cen, medailí, diplomů a pohárů byl přítomný sportovní duch, Ja-
kub Janda i Ádá Dudek. 

Malování s Ádou Dudkem, malování na obličej a lukostřelba
Takřka po celou dobu programu se děti setkávaly s dětským ilustráto-
rem Ádou Dudkem, jehož obrázky většina dětí zná například z časopi-
su Sluníčko. Celý program zahájila jeho malířská show, na jejímž kon-
ci Áda představil velkoformátový obraz (2x3m), který s ním posléze děti 
dotvořily tím, že do něj vlepovaly obrázky sportovců a všeho, co se jim 
zdálo vhodné na obraz fragmentu atletického stadionu umístit. Tak se 
na něm kupříkladu ob-
jevil slon, hrad, plavec, 
bojovník sumo nebo 
taky přítomný kulturis-
ta Jan Kubík. Ve ved-
lejším stánku po ce-
lou dobu akce probíha-
lo malování dětí na ob-
ličej, o které se staraly 
děvčata z DDM Astra 

z Frenštátu p. R. Nejedno dítě tak domů odcházelo pěkně zmalované. 
Pro mnohé se stala pomyslnou třešinkou na dortu možnost vyzkoušet 
si méně tradiční sportovní disciplínu – lukostřelbu. Po celou dobu trvá-
ní akce tuto možnost nabízel Martin Kobylka se svou kolegyní.

Sportovní duch
To, co se celým programem táh-
lo jako nit, byla zprvu imaginár-
ní postava sportovního ducha.  
V hlavní části celé akce děti navštěvova-
ly 8 stanovišť, na nichž plnily lehčí i těž-
ší sportovní úkoly. Na každém ze stano-
višť děti získaly fragment obrázku du-
cha, který si uschovaly do předem při-
pravené papírové kapsy. Po absolvová-
ní všech úkolů si děti svého ducha po-
skládaly a vyměnily za některou z cen. 
A jak pořadatelé avizovali, spojí-li se 

hodně malých sportovních dušiček, objeví se i velký sportovní duch.  
A protože se děti po celou dobu snažily, stalo se. Velký sportovní duch 
se v Zubří zjevil. Autorem jeho podoby byl především Áda Dudek, kte-
rý společně s divadelníky zuberského spolku SPONA vytvořil zcela oje-
dinělý zjev, který se, jak doufáme, v Zubří natrvalo usadí a bude hlídat, 
aby zdejší mládež trávila více času aktivním pohybem než vysedáváním 
u počítače.

Lenka Přečková

Poděkování 

Letošní den dětí zdobil nejen duch sportu, ale také duch týmový. Ne-
stává se tak často, aby tak velká skupina lidí a organizaci spojila své síly  
a vytvořila ve prospěch všech společně akci podobných rozměrů.
Na straně jedné stojí sponzoři. Generálním partnerem této akce, spor-
tu a dětem zasvěcené, se staly Gumárny Zubří. Dále akci finančně pod-
pořily firmy: Cabot, KSK a Husqvarna Zubří. Všem mockrát děkujeme.  
Zážitkové a věcné ceny do soutěží věnovaly firma Janča, Krytý bazén 
Valašské Meziříčí, Gibon park Rožnov p. R., jízdárna Hradisko, ZOO 
Olomouc, Knihkupectví Nohavica a Sportovní poháry – PS – Vigan-
tice. Za vstřícnost a podporu též děkujeme restauraci TIP cafe a Radce 
Krupové, která pomohla při tvorbě podoby ducha sportu.
Na straně druhé ale stojí organizace a dobrovolníci, bez nichž by vůbec 
nebylo možné akci uspořádat a také operativně vyřešit „neshody s těmi, 
co předpovídají počasí“, kteří nás dostali do velmi nepříjemné organi-
zační tísně. Pracovníci odboru kultury a sportu tímto chtějí vyjádřit nej-
hlubší poděkování tomu, kdo zachránil nás všechny před tím, že jsme 
se nemuseli celý den opékat v Hale Zubří - Jirkovi Mizerovi, díky ně-
muž se podařilo celou akci ještě včas přestěhovat pod širé nebe. Násle-
duje celá řada osobností, které se schovávají pod hlavičkami místních 
mateřských škol či základní školy. Nebylo jich málo a odvedli velký kus 
práce.  Za vstřícnost, angažovanost a ochotu děkujeme ředitelům všech 
jmenovaných institucí. Velký kus práce odvedli 3 zástupci divadelního 
spolku SPONA – Lucka, Aleš a Pepa (duch!), ale také Erika Ondřejová. 
Děkujeme také členům lyžařského oddílu, kteří pro děti připravili lano-
vé aktivity. Velký dík patří též Jirkovi Krumpochovi a Luďovi Mikulen-
kovi za bezchybné ozvučení celého prostranství. Z řad účinkujících vy-
čnívali především dva lidé – moderátor Marian Žárský a ilustrátor Áda 
Dudek, a my musíme prozradit, že jejich působení nebylo ani náhodou 
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ohraničeno samotným dnem dětí. Oba dlouhodobě akci pomáhali při-
pravovat a výrazným dílem přispěli k dobré náladě celého týmu. 
Ještě jednou všem DĚKUJEME.

Odbor kultury a sportu

Kulturní pozvánky

Zprávy z knihovny

Hrajeme si v Zubří
Pozvánka na tak trochu jinou výstavu

Pro celé rodiny připravuje odbor kultury další z řady výstav. Tento-
krát ale v žádném případě nepůjde o vystavené exponáty a Vás jako 
pouhé pozorovatele. Půjde o Vaše sblížení a kamarádství se vším, 
co na výstavě najdete. Můžete si hrát. Můžete objevovat. Můžete po-
znávat Zubří a jeho tradice. Platí to pro děti, tatínky i maminky – 
každý si kousek zábavy najde. 
Až jednou bude o prázdninách zamračená obloha a Vy nebudete vědět, 
co si s dětmi počít, vydejte se na Petrohrad. Najdete tam výstavu, z kte-
ré jen tak neodejdete! Zábavnou formou poznáte sbírky místního mu-
zea, vyzkoušíte si činnosti, které byste si jinak nevyzkoušeli, procvičíte 
své znalosti i šikovnost. Není třeba o tom více psát, je třeba to zažít. Sle-
dujte plakátovací plochy, facebook Klubu Zubří a webové stránky měs-
ta, kde se později dozvíte více.
Výstava bude otevřena od 21. června 2013, vždy v pátek, sobotu a ne-
děli od 14 do 18 hodin. Pro skupiny je možné objednat otevření prostor 
muzea i mimo tuto otevírací dobu na tel. č. 571 659 447.

Lenka Přečková

Kulturní léto v Zubří pokračuje

Tak máme odstartováno – Metlářský jarmark i sportovní DEN DĚTÍ 
máme za sebou a můžeme se těšit na další akce, které se pro Vás připra-
vují na léto pod širým nebem. Vzhledem k plánovanému zušlechťová-
ní prostranstvím pod Petrohradem Vás budeme průběžně informovat 
o místě konání jednotlivých akcí. Vězte však, že i nadále se můžete tě-
šit na následující akce:
27. 7.   ODPOLEDNE S DECHOVKOU, které připravujeme ve spolu-
práci s dechovou hudbou Zubřanka.
30. 8.   Benefiční den HVĚZDY VESMÍRU v režii Katky Gazdové ml. 
a skvělým Markem Ztraceným a jeho kapelou.
14. 9.  DEN MĚSTA ZUBŘÍ – kde se jako hosté představí mimo jiné 
Jan Budař s Romanem Jedličkou.
Odbor kultury a sportu tímto předem všem děkuje a návštěvníkům jed-
notlivých akcí přeje příjemně strávené letní dny plné slunce a nezapo-
menutelných zážitků. 

Lenka Přečková

Pasování prvňáčků na rytíře krásného slova

První červnové úterý, kdy nám sice počasí nepřálo, vydatně pršelo  
a naši republiku stihly na některých územích povodně, jsme přivítali  
v knihovně všechny prvňáčky naší zuberské základní školy. 
Prvňáčci byli přivítáni v malém sálu Klubu Zubří. Pasování proběhlo  

v knihovně po třídách, zatímco v malém sále děti malovaly obrázky ze 
své nejmilejší knížky. Do světa knih a fantazie je přivítaly hned dvě po-
hádkové postavy – víla Amálka a čarodějnice Saxána. Než však byly děti 
slavnostně pasovány na čtenáře, musely své čtenářské dovednosti před-
vést. Svého úkolu se ale zhostily na výbornou. 
„Měj v úctě slovo, ochraňuj knížky a statečně se bij za vše dobré, co je v 
nich napsáno.“ Tak těmito slovy děti společně zpečetily slavnostní oka-
mžik. Dětem jsme předaly upomínkový list a knižní dárek. Všichni pa-
sovaní rytíři mají možnost chodit do knihovny a půjčovat si knihy do 
konce roku zdarma.
Na závěr se obě třídy vyfotografovaly. Výkresy, které děti namalovaly, 
můžete zhlédnout na nástěnce v naší knihovně. Pevně tedy věřím, že 
se se všemi novými malými čtenáři budeme pravidelně v knihovně se-
tkávat! 
Přejeme všem prvňáčkům, aby jim projevené prvotní nadšení pro čtení 
a knihovnu jako takovou vydrželo. Věříme, že se alespoň někteří z nich 
stanou našimi čtenáři.

Lenka Cabáková

Změna výpůjční doby
v  červenci a srpnu 2013

místní knihovna:  
pondělí  08.00 – 12.00 h  čtvrtek z a v ř e n o
úterý  13.00 – 17.00 h pátek 13.00 – 17.00 h
středa  13.00  - 17.00 h

pobočka na Starém Zubří:
pondělí          15.00 – 17.00 h

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

Třináctý ročník krajské literární soutěže pro děti

13. ročník krajské literární soutěže pro děti má své vítěze, nejlepší prá-
ce i tiskem vydaný sborníček. Než se dostaneme až na konec hodnoce-
ní soutěže – ke krajskému kolu, pojďme si celou soutěž krátce zrekapi-
tulovat.
„Cesta za dobrodružstvím“ 
Tak takové bylo letošní téma u dětí oblíbené literární soutěže „O poklad 
strýca Juráša“. Ve středu 20. 03. 2013 jsme se tedy sešli s dětmi, jejichž 
práce shledala odborná porota jako nejlepší. Někteří ocenění přečetli 
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své práce a my ostatní jsme měli možnost svézt se jejich vláčkem cestou 
snů, přání a dětské fantazie. Všichni ocenění spisovatelé obdrželi knižní 
poukázku a malou sladkost. 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 ces-
tou ráda poděkovala VŠEM DĚTEM, které přispěly do tohoto roč-
níku svou prací. Těší mne, že krom úspěšných mladých sportovců 
máme i nadějné a úspěšné mladé literární tvůrce. Jasným cílem pro-
jektu je vždy přilákat děti ke čtení a ke knihám. Probudit dětskou fanta-
zii a dát jí co největší prostor. 
Okres…
Dalším krokem k úspěchu malých literátů bylo okresní kolo, které se 
uskutečnilo v  Městské knihovně ve Valašském Meziříčí. Zde nám od-
tajnili výsledky okresního kola. Do tohoto kola postoupilo 121 nejlep-
ších příspěvků, aby se ukázalo, kdo je nej…
Děti jsou šikovné v celém okrese a mezi 35 oceněnými pracemi nalez-
neme nejen děti ze Zubří, ale i z Valašského Meziříčí, Vsetína a Rožnova 
p. R., z Loučky, Karolinky či Valašské Polanky. Všichni ocenění si kro-
mě dárků odnesli z meziříčské knihovny také almanach vítězných prací.
Literárním dárkem pro oceněné se stala inscenace jedné z Duhových 
pohádek autorky Daniely Fischerové, kterou zpracovala umělecká ve-
doucí Bohumila Plesníková pro dětský soubor  ZUŠ A. Radoka ve Va-
lašském Meziříčí. Knižní dárek ani v okresním kole soutěže nemohl 
chybět.
Kraj
Posledním krůčkem na pomyslné příčce bylo kolo krajské. Po čtyřech 
letech vyšla řada opět na Knihovnu Kroměřížska v organizaci vyhlášení 
krajského kola literární soutěže. 
Do krajského kola postoupili Tomáš Cáb a  Barbora Bergová, avšak 
z důvodu divadelního představení  hry s „dramaťákem“ se nemohli zú-
častnit. Oba jsou totiž -  jak konstatovala p. učitelka Gazdová - „vytíže-
ní herci“.
Všem oceněným na závěr znovu gratuluji a všem patří velký dík za 
tak skvělou prezentaci jak knihovny, tak našeho města.
V knihovně je k dispozici neprodejný sborníček vítězných prací dětí z le-
tošní soutěže. 

Tomáš Cáb a Barbora Bergová, 9.A, (foto H. Dufková)

Umístění v jednotlivých kolech soutěže:
Postupující do okresního kola

KATEGORIE 8. - 9. TŘÍDY

Próza
Mizerová Jolana
Zemanová Dora
Jurajdová Tereza
Urbanová Michaela   
Ovčáčková Andrea
Bill Lukáš
Ulrychová Adéla
Palátová Markéta
Fait Adam 

Poezie
Bergová Barbora
Hrachovcová Tereza
Bradáčová Lenka

KATEGORIE 6. - 7. TŘÍDY

Próza
Martikánová Karolína
Cáb Jakub
Vala Pavel
Petružela Kryštof
Palát Dušan
Holčáková Kateřina

Poezie
Chumchalová Veronika

Komiks
Cáb Tomáš

OKRESNÍ KOLO 2013 - CELKOVÉ POŘADÍ

6. a 7. třída – próza
1. Zralá Martina, Dobrodružství s kouzelnou knihou, ZŠ Rokytnice
2. Martikánová Karolína, Velké dobrodružství malé Šárky, ZŠ Zubří
3. Vraspírová Anna, Dobrodružství se zvířaty, ZŠ Sychrov

6. a 7. třída - poezie
1. Palát Denis, Kočky mají sedm životů, ZŠ Křižná
2. Hanáková Adéla, Prozření, MG Vsetín
3. Dohnalová Markéta, V zoo, ZŠ Loučka

6. a 7. třída - komiks
1. Machala Patrik, Čtyřnohý kamarád, ZŠ Rokytnice
2. Janečková Kateřina, Dědova země, ZŠ Rokytnice
3. Maštalířová Tereza, Hurá do vesmíru!, ZŠ Rokytnice

8. a 9. třída – próza
1. Vrtělková Natalie, Skryté bohatství, ZŠ Žerotínova
2. Ovčáčková Andrea, Skutečnost nebo sen?, ZŠ Zubří
3. Zemanová Dora, Dobrodružství ve vlnách, ZŠ Zubří

8. a 9. třída – poezie
1. Matute Kristýna, Dobrodružné momentíky se šprtkou, MG Vsetín
2. Bergová Barbora, Poezie z pravěku, ZŠ Zubří
3. Hradil Ondřej, Boj se!, ZŠ Šafaříkova

8. a 9. třída - komiks
1. Valešová Š.; Žárská M., Anička a kouzelná kniha, MG Vsetín; ZŠ 
Trávníky
2. Cáb Tomáš, Slaubové a Tom, ZŠ Zubří
3. Martincová Kristýna, Jak jezevčík vypnul svět, ZŠ a MŠ Karolinka)
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Další ráno v pravěku 
neprospívá člověku. 
Snídám kosti od večeře,
po kterých to v krku řeže.

Neznám ranní hygienu,
jen očichám svoji ženu. 
Pak políbím všechny děti,
kterých máme jako smetí.

Na oběd by mamut bod,
žaludku by přišel vhod.
Konečně ho ulovím,
rodinu tím potěším.

Kopání pasti je dřina,
ale není možnost jiná,
jak se zmocnit kořisti.
Zatím jíme jen listí.

Jáma metr hluboká
je jen k lovu člověka.
Na mamuta nestačí,
ta dřina je mi k pláči.

A ostatním je k smíchu,
kteří jsou vždy potichu,

když je žádám o pomoc
dříve, než nastane noc.

Na mamuta nemám síly,
na ježky by třeba zbyly.
Žena bude nadávat,
že má stále velký hlad.

A do toho tchyně mele,
že postačí klidně sele
či nějaké maso jiné
jak příloha k zelenině.

Vyřeším to jako chlap,
zaženu tím velký hlad.
Večer přijdu do jeskyně,
podívám se – je tam tchýně!

Sice je jen kost a kůže,
a pichlavá jako růže.
Jak se asi vaří tchýně?
Jako kráva, nebo svině?

Pak si říkám, co to melu,
nechci dostat salmonelu.
Byla by tvrdá, moje tchýně,
tak se vrátím k zelenině…

Poezie z pravěku – malá ochutnávka jedné z vítězných prací 
Barbora Bergová, Třída: 9. A

Lenka Cabáková

Spolková činnost

Stavění máje v Rožnově pod Radhoštěm 

Dne 1. 5. 2013 jsme byli pozváni do Valašského muzea v přírodě, aby-
chom postavili máj a přitom zatančili pásma. Vystoupily zde všechny 
složky souboru - Beskyďáčci, Malý Beskyd, Beskyd a Stará Garda. Ně-
která pásma jsme zatančili společně, jiná zase v samostatných slož-
kách. Počasí bylo slunečné a vystoupení se nám povedlo. Máj naši Bes-
kyďáci úspěšně postavili. Ke konci, u dřevěné hospůdky, nám zahrála 
naše cimbálovka valašské písničky, při kterých jsme vyzvali návštěvní-
ky muzea, aby si s námi zatancovali a zazpívali.

Beskyďáci, Zubří

Kácení máje v Zubří 

Sotva jsme se oklepali ze zimy, ve které ale naše aktivita nepolevila,  
a po úspěšném Valašském bálu a Masopustním průvodu v Zubří, už 
jsme připravovali na 25. května 2013 tradiční Kácení máje s přehlídkou 
dětských folklorních souborů.  
Letos jsme opět pozvali naše nejbližší dětské soubory – Malý Sedmi-
kvítek z Frenštátu, Valašenku z Vidče, Malůšata a Malou Liptu z Liptá-
lu, Ovečky z Valašského Meziříčí a tradičně i jednoho hosta „z dálky“ – 
soubor Leluja z Provodova. Spolu se zástupci domácích souborů Malý 
Beskyd a Beskyďáčci se tak divákům představilo celkem 8 souborů.
Hodně věcí se dá připravit a zorganizovat, ale počasí zatím poručit ne-
umíme, a tak jsme s obavami hleděli na olověnou oblohu, ze které od 
rána pršelo, a k tomu ani nebylo žádné teplo. Město Zubří letos připra-
vilo venku krásné pódium, zastřešené, s ozvučením, ale báli jsme se, že 
by vystoupení mohly sledovat jen kapky deště a diváci prostě ven ne-
přijdou.
Naštěstí kolem poledne postupně přestalo pršet a dokonce občas přes 
mraky vykouklo i sluníčko, takže jsme se rozhodli udělat přehlídku sou-
borů venku. To se nakonec ukázalo jako velmi šťastné a na své si přišli 
jak diváci, tak děti a při konečném hodnocení byla spokojenost i na stra-
ně vedoucích souborů.
Divákům se předvedlo na 200 dětí v různých pásmech, ať už inspirova-
ných dětskými hrami nebo lidovými zvyky. 
Na závěr přehlídky jsme si připravili jedno velké poděkování a přání 
dlouholetému vedoucímu souboru Beskyd, panu Josefu Gajdošovi, kte-
rý letos slaví své sedmdesáté narozeniny. Své gratulace tak osobně pře-
dal předseda Folklorního sdružení pan Zdeněk Pšenica a starosta Měs-
ta Zubří pan Jiří Randus.  
A jak dopadlo samotné kácení máje? Samozřejmě dobře, sice se „dře-
vorubci“ zapíchnutému deštníku radši vyhnuli, ale i tak určitě pobavili 
všechny diváky, kterých nakonec přišla opravdu spousta.

Beskyďáci, Zubří

foto Vítězslav Staňo

foto Vítězslav Staňo

foto Vítězslav Staňo
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Domov důchodců v Podlesí

Ve středu 29. 5. 2013 navštívil soubor Beskyd Domov důchodců v Pod-
lesí, aby tam provedl kácení máje. Zúčastnily se dvě taneční složky. 
Malí Beskyďáčci tančili pásmo Za tu našu stodolenku. Jako vždy se jim 
to krásně povedlo a vykouzlili úsměvy na tvářích. Poté nastoupila star-
ší složka souboru Malý Beskyd. Také oni předvedli velmi náročný a pro-
pracovaný program, který všechny ohromil. Skládal se z pásem Toče-
né, Černá vlnka, Mašinový a nejnovějšího pásma, které má název Má-
jové. Jako u každého kácení máje nesměla chybět scénka našich dospě-
lých tanečníků. Scénka se velmi líbila a lidé se pobavili. Ke všem vystou-
pením hrála cimbálová muzika Beskyd a zvládla to jako vždy výborně. 
Po ukončení programu jsme dostali občerstvení a malý dárek na pa-
mátku v podobě krásného ručně malovaného přáníčka od jedné paní 
žijící právě v domově. Celkově se vystoupení vydařilo a diváci byli spo-
kojení.

Beskyďáci, Zubří

Z činnosti ČČK na Starém Zubří

Na neděli 26. května jsme pozvali do kulturního domu na  Starém Zub-
ří maminky, babičky i prababičky, abychom jim při příležitosti Dne ma-
tek blahopřáli k jejich svátku. 
Po přivítání přítomných následovalo velmi pěkné vystoupení dětí z MŠ 
Duha na Starém Zubří, připravené paní ředitelkou Janoškovou a paní 
učitelkou Vaňkovou. Písničky, básničky tanečky a jejich milé, bezpro-
střední vystupování všechny hodně pobavilo a sklidilo zasloužený po-
tlesk. Veliké díky, paní učitelky!
Potom se ujala slova naše předsedkyně, paní Slávka  Haasová, a vel-
mi procítěnými slovy  hovořila o našich maminkách. Cituji: "Letos se 
to sice nezdá, ale je jaro, nejkrásnější čas roku. Je to čas lásky a naděje,  
a právě v tento čas slavíme Svátek matek. Děkujeme maminkám za ži-
vot, lásku a vychování. 
Máma není jen slovo! Je to jistota a láska, je to pochopení a obětavost, je 
to odpuštění. Máma je domov, místo v srdci. Je to kotva, kterou si v sobě 
neseme celý další život. A kdyby nás osud zanesl jakkoliv daleko, vždy 
se rádi vracíme domů k mámě. Mámy nás mají rády takové, jací jsme 
- neúspěšné, zlé, zablácené, bolavé, ubližující, protože máma je láska. 
Neměli bychom se stydět za své city a říkat mámě o své lásce k ní. Ko-
likrát nás napadnou pravá slova, až když je ta, pro kterou byla určena, 
už slyšet nemůže.
Měli bychom si říkat, my lidé, o tom, co k sobě cítíme, protože jsou to 
slova potřebná. A my na ně někdy čekáme! Tato oslava Svátku matek 
se stala už tradiční – u nás - v krásném údolíčku Starého Zubří, pro-
tože vás rádi vidíme a chceme slavit s vámi. Naše děvčata se vždy ráda  
a ochotně zúčastní přípravy. Víme, že to děláme pro dobrou věc. Sejde-

Příroda

me se, popovídáme, zazpíváme a potěšíme se. 
Chci z celého srdce poděkovat všem našim členům za to, že mají chuť 
dělat něco nejen pro sebe, ale i pro lidi, kteří zde žijí. Děkuji lidem, kte-
ří tu velkou snahu dokáží ocenit. 
Letos 22. května tomu bylo 39 let, co jsme tuto skupinu zakládali spo-
lu s panem MUDr. Veličkou, takže jsme prožili mnohé a něco pamatu-
jeme! Krásné je to, že se stále rádi setkáváme i přes různé trable, které 
se nikomu nevyhýbají.
Štěstím je i to, že máme dobrou partu mladých lidí, kteří nás jednou 
vystřídají – a nebude to dlouho trvat. Mají dobré nápady i sílu je usku-
tečnit. A my starší jim přejeme štěstí, radost z dobře vykonané práce  
a hlavně zdraví!
Z letošních akcí bych ráda vzpomněla na Končinovou zábavu, která 
byla 9. 2. a vydařila se. Dále  – 22. dubna-  byla poučná a přínosná před-
náška o první pomoci. Přednášet přijeli ze Vsetína  paní Alena  Šinde-
lářová, pan MUDr. Pavel Koňařík a pan Milan Sekáč. Zúčastnilo se 49 
lidí a všem se líbila. Chystáme smažení vaječnice a tradiční zájezd do 
Podhájske. O všech aktivitách vás informují důvěrníci a plakát ve skříň-
ce. 
A nyní již zapomeňme na starosti a usmívejme se! Dovolte mi, milé ma-
minky, abych vám jménem celého výboru ČČK poděkovala a vzdala 
hold za všechnu práci, za všechny oběti, za lásku, dobro a za děti! Vám 
náleží naše úcta, láska a dík!" Následoval přípitek na zdraví, na hezké 
vztahy mezi lidmi a na spokojený život. Potom bylo občerstvení a druž-
ná zábava až do večera. Kéž se tu příští rok zase všichni sejdeme!

Mgr. Věra Machová

foto Vítězslav Staňo

Chřástal polní – taková podivná skvrnitá slípka
(Některé druhy ptáků na území města Zubří
a v jeho nejbližším okolí, 6. část)

V Zubří byste mohli po setmění a v noci slyšet jeho typic-
ký hlas. Pravidelně se opakující zvuk, jako když přejíždíte hru-
bým hřebenem o krabičku sirek. Vidět ho je ale vzácnost. Bývá 

foto Petr Pivoňka, www.biolib.cz
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Okénko zdraví

Ostatní

ukryt v porostu luk a polí. Ve vegetaci mívá vyšlapané jakési pří-
zemní tunely, které mu umožňují rychlý a pohodlný pohyb i vel-
mi hustým porostem. Umí i dobře šplhat. Ke vzlétnutí ho ale málo-
co přiměje, přestože je dobrý letec. Jeho zimoviště, ze kterých přilétá  
v průběhu května, se nacházejí až v rovníkové a jižní Africe.  Silně ohro-
žený chřástal polní (Crex crex) je pták s krátkým ocáskem, o trochu vět-
ší než kos. Na hrudi žlutohnědý, na hřbetě tmavě podélně skvrněný.
Jeho hnízdo bývá umístěno na zemi v travním porostu a bývá tvoře-
no jen rostlinným materiálem, kousky stébel, trávou, lístky. Průměrně  
9 zelenavých vajíček s červenohnědými skvrnami zahřívá samička. 
Mláďata, která jsou celá černá, samice po vylíhnutí odvádí z hnízda. Sa-
mec se k nim někdy přidává. Mláďata se velmi brzy (3. až 4. den živo-
ta) krmí sama.
Chřástal se živí převážně hmyzem a dalšími bezobratlými živočichy, 
zčásti semeny i jinými částmi rostlin.
Chřástalům hrozí na loukách nebezpečí v podobě velkých sekacích 
strojů, které v době hnízdění chřástalů zlikvidují hnízdo i s vejci. V ne-
bezpečí jsou také mláďata, která se brzy po vylíhnutí pohybují v okolí 
hnízda. Nepromyšlené kosení od okrajů pozemku ke středu neumožní 
chřástalům z louky uniknout před hlukem a nebezpečím.

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť

Měsíc červen je přechod mezi jarem a létem. Jedno z nejkrásnějších ob-
dobí v roce, symbol radosti a všeho pozitivního. Ovšem nenechejme se 
ukolébat. 
V červnu si musíme pohlídat funkci tenkého střeva, zejména pak dva-
nácterníku. Přes jejich sliznici probíhá vstřebávání všech živin z potra-
vy do krevního oběhu. Proto je velmi důležité, aby byla sliznice zdravá. 
A to záleží především na funkci slinivky a žlučníku (dlouhodobé neléče-
né potíže mohou vést až ke tvorbě vředů). 
Tedy jsme opět u úpravy stravy - omezit živočišné tuky, přepalované 
tuky. Zklidnit žlučník některou z hořkých bylin (pampeliška, hořec)  
a posílit slinivku (vlaštovičník, pampeliška, levandule). Podrážděný 
dvanácterník negativně ovlivňuje bederní část páteře, proto ho nepod-
ceňujme! 
Nesmíme zapomenout, že tenké střevo ve svých záhybech obsahu-
je velké množství lymfatických uzlin (výjimečně má reklama pravdu),  
a proto je důležitou součástí lymfatického systému.  Lymfatický (mízní) 
oběh má v těle na starosti odvod všech zplodin, všech škodlivých látek 
z našeho těla. A také přebytečné vody, ve spolupráci s ledvinami. Proto 
některé z nás v létě trápí otoky kotníků, někdy i rukou. Nepodceňujme 
to, hlavně když se k otokům přidají i zvětšené nebo citlivé uzliny v třís-
lech, pod koleny nebo v podpaží. Pokud se nám toto stane, je vhodná 
lehká masáž nohou třezalkovým olejem. ALE POZOR! Vždy mažeme 
směrem k srdci a zlehka! Otoky uzlin pomůžou zmírnit také obklady 
pomačkaným listím vlaštovičníku, na noc. Výborně funguje také kou-
pel ve vodě s přidaným esenciálním olejem z jalovce nebo i čerstvým po-
mačkaným jehličím. Nezapomínejme na pitný režim!! Dobře fungují-
cí ledviny jsou nutné, všechno špatné vyloučí z těla ven. Aby dobře fun-
govaly, potřebují dostatek hořčíku (banány, celozrnné pečivo, kakao).  
Lymfatický systém je také velmi důležitou součástí imunitního systé-
mu. Mízní uzliny jsou jakousi zásobárnou bílých krvinek, které se při 

Pozvání na pouť

V letošním roce slavíme výročí 1150 let od příchodu apoštolů Slovanů 
svatých Konstantina Cyrila a jeho bratra Metoděje. Tito bratři se sta-
li symbolem slovanství v době národního obrození a od té doby spo-
lu s dalšími osobnostmi našeho národa mají své místo v naší kultuře  
i v náboženství. Hlavní program oslav bude zcela samozřejmě probíhat 
na Velehradě ve dnech 4. – 5. července. Protože se tam každý nemůže 
vypravit, je příležitost k oslavě také na Radhošti. Bohoslužby tam bu-
dou 5. července v 9,30, v 11 a ve 14 hodin. Je také možnost jít na pouť 
do Vidče, kde je jim zasvěcen farní kostel. Tam bude mše svatá v 8 ho-
din, v 15 hodin pak slavnostní požehnání. Tentokrát tam bude mše sva-
tá dříve, aby zájemci mohli sledovat přenos z Velehradu.
I když se o těchto bratřích letos mluví hodně, dovoluji si alespoň krát-
ce připomenout jejich život. Pocházeli ze Soluně (Thesaloniké), kam v 
1. století po Kristu přišel kázat evangelium apoštol Pavel. V Bibli máme 
zachovány 2 listy apoštola Pavla Soluňanům. Po osmi stoletích poslal 
tyto vzdělané muže do našich zemí císař Michal III., když obdržel žá-
dost knížete Rastislava o kněze mluvící slovansky. Konstantin Cyril vy-
tvořil pro slovanský jazyk také písmo (glagolici) a sám přeložil do staro-
slověnštiny evangelia, apoštolské listy, misál a žaltář a napsal ke čtyřem 
evangeliím předmluvu. Tu můžeme nalézt v dodatku dnes běžně do-
stupného ekumenického vydání Bible. Po několikaleté činnosti na Mo-
ravě odešli bratři do Říma, kde dostali od papeže Hadriána II. schvá-
lení svého díla. V Římě zemřel Cyril a Metoděj byl při návratu uvěz-
něn salcburským arcibiskupem. Po dvou a půl roce se podařilo pape-
ži Janu VIII. Metoděje osvobodit. Potvrdil ho v úřadě arcibiskupa Pa-
nonie a schválil slovanský jazyk jako církevní. Metoděj se spolupracov-
níky dokončil překlad celé Bible. Tím se stala staroslověnština třetím 
evropským jazykem, do kterého byla Bible, tehdy nejdůležitější kniha, 
přeložena. Tak se díky těmto obětavým mužům dostali Slované na před-
ní kulturní místo v Evropě, i když vzhledem k politické situaci té doby 
jen na krátko.

P. Karel Janečka, farář

Poděkování 

Damiánek má téměř 4 roky. I přes různé zdravotní problémy je veselý, 
stále usměvavý, zvídavý chlapeček. 
V měsíci dubnu jsme byli na lázeňské léčbě v Sanatoriích Klimkovice, 
kde Damiánek podstoupil specializovaný léčebný program pohybové 

zánětu (nebo jen začátku) aktivují a „vyrážejí do boje“ s infekcí. Proto 
cítíme uzliny zvětšené a bolavé, např. při angíně. Dobře fungující lym-
fatický systém je zárukou našeho zdraví. JE TO JEDINÁ SKUTEČNÁ 
PREVENCE PROTI RAKOVINĚ. (z knih Ing. J. Janči)
Aby všechno bylo, jak má být, užívejme pravidelně dostatek zinku spolu 
s vitamínem A. Tím současně udržíme zdravé i sliznice, slinivku a játra.  
Mízní oběh v našem těle proudí téměř souběžně s oběhem krevním. 
Krevní oběh je v červenci a srpnu nejvíc zatížený, nepřehánějme to s ak-
tivitou! Budeme si o tom povídat příště. 
Přeju vám všem pevné zdraví.

Radka Dvořáková
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terapie KLIM-THERAPY. Díky tomuto intenzivnímu každodennímu 
tříhodinovému cvičení se Damiánek posunul zase o kousek dál. Posí-
lil svaly – je pevnější a stabilnější ve vysokém kleku a ve stoji. S pomo-
cí druhých udělá pár zatím nejistých krůčků. Je před námi ještě dlou-
há cesta, ale my se radujeme z každého pokroku, který Damiánka po-
sune zase blíže k jeho vrstevníkům a k alespoň částečné samostatnosti.
Děkujeme Městu Zubří, které nám přispělo finanční částkou 16 000  
Kč. Jelikož tato speciální rehabilitační metoda KLIM-THERAPY není 
hrazena zdravotními pojišťovnami, musí rodiče sami zaplatit kromě 
dalších poplatků částku 46 000 Kč. 

Moc děkují rodiče Fabiánovi

Setkání zuberských jedenasedmdesátníků

V sobotu dne 1. června 2013 se v Motorestu  Zubří uskutečnilo pravi-
delné setkání spolužaček, spolužáků, rodáků a vrstevníků ročníku na-
rození 1942. Na tomto setkání se sešlo 29 spokojených účastníků, 
kteří zavzpomínali na společně prožitá léta ve škole či ve městě Zub-
ří.  Dovolte, abychom touto cestou vzpomněli také na 2 dosud žijící uči-
tele – na paní Věru Kovářovou, která se v dubnu dožila neskutečných 
98 roků, a na pravidelného účastníka našich setkání bývalého ředitele 
pane Josefe Kubiše, kterého trápí zdravotní problémy.
Příští setkání se uskuteční za rok první sobotu měsíce června opět 
v Motorestu Zubří.

Na setkání se těší organizátoři.

Čtyřlístek na prázdninách v zámku 
v Lešné u Valašského Meziříčí

Zámek a park v Lešné bude o letošních prázdninách plný loutek. Do 31. 
srpna 2013 tu budou k vidění historické loutky ze sbírky manželů Jirás-
kových, loutky z výtvarných dílen ZŠ Sedmikráska z Rožnova pod Rad-
hoštěm a věřte nevěřte z rodných Třeskoprsk přicestovaly i loutky Fifin-
ky, Pindi, Bobíka a Myšpulína - postaviček známého časopisu Čtyřlís-

foto: Archiv MRV

Mistrovství ČR v ESG 2013 dětských kategorií

Posledním závodem ve Zlíně se rozloučily gymnastky oddílu moderní 
gymnastiky TJ Gumárny Zubří s letošní jarní závodní sezónou. V sobo-
tu 25. 5. zde proběhl poslední V. závod ESG cupu 2013. Bylo to záro-
veň MISTROVSTVÍ ČR v dětských kategoriích, kde jsme měli zastou-
pení dvou družstev. 
V kategorii 8 – 10 let se podařilo zuberským závodnicím Elišce Jura-
jdové, Denise Vaculínové, Hance Fryšové, Evě Stružkové, Terezii 
Románkové, Báře Kachtíkové, Aničce Pernicové a Elišce Borá-
kové získat 3. místo a vybojovat tak na MČR bronzové medaile. 
Zuberské družstvo kategorie 12 – 14 let ve složení Bára Cábová, Sa-
bina Holišová, Adéla Lojkásková, Sára Bambuchová, Sabina 
Jurajdová, Lenka Fryšová, Pavla Pšenicová a Denisa Mikulen-
ková získalo na MČR cenné 4. místo.  

tek, jehož první číslo vyšlo už v roce 1969. Navštívit zámek v Lešné při-
slíbil dokonce sám ilustrátor kreslených postaviček Jaroslav Němeček. 
Pohádkové motivy inspirovaly také autorku obrazů Janku Sýkorovou 
Peštovou, jejíž výstavu s poetickým názvem „Svet otvorený pre sny“ 
můžete na zámku v Lešné vidět až do konce letních prázdnin.
A pokud jste se nechali zlákat pohádkami, historií, fantazií a příbě-
hy, pak vězte, že se v zámku Lešná můžete zúčastnit i nočních prohlí-
dek historických interiérů s průvodci v kostýmech, kteří Vás ve dnech 
29. 6., 13. 7., 27. 7., 10. 8., 24. 8. provedou soutěží „O poklad hraběte  
z Lešné“. 

Lenka Šimurdová, 
Zámek a park Lešná u Valašského Meziříčí
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V ESG cupu soutěžily také naše nejmladší závodnice Klára Mikulen-
ková, Táňa Nečyporuková, Adéla Fiedlerová, Tereza Mizerová, 
Pavlína Žemlová, Alžběta Petřeková a Míša Šimurdová,  jejichž 
družstvo kategorie 8 let a mladší  se umístilo  na krásném 6. místě.  
V kategorii Juniorek družstvo ve složení Barbora Bergová, Tereza 
Hrachovcová, Karolína Davidová, Dominika Chudáčková, Da-
niela Martinková, Klára Chlápková a Valentina Havlová opět 
nezaváhalo a získalo zlato.
Současně se vyhlašovaly výsledky celého seriálu závodů ESG cupu 
2013. Celkově nejmladší družstvo skončilo na 6. místě, kategorie  
8 – 10 let na 3. místě, kategorie  12 - 14 let na 5. místě a Juniorky celý 
cup ve své kategorii vyhrály.
Po zaslouženém prázdninovém odpočinku se zase od 1. srpna začnou 
děvčata připravovat na podzimní společné skladby v moderní gym-
nastice, kde už u dvou starších kategorií přibude náčiní – obruče.
Děkujeme všem, kteří nás v našem sportu podporují a drží nám palce. 
Poděkování patří také všem trenérkám, ať už závodních družstev nebo 
malých gymnastek v přípravce. 

Gabriela Cábová

Sport pro všechny  TJ Gumárny Zubří

SPV  patří tradičně k oddílům s nejpočetnější členskou základnou.  K 1. 
3. 2013 bylo registrováno 241 členů, z toho 65 dětí a 58 seniorů. Sport 
pro všechny má 9 kvalifikovaných cvičitelek, které nabízejí zájemcům 
širokou škálu sportovních aktivit.
Nejmladší dvou-tříleté děti navštěvují cvičení se svými rodiči a praro-
diči. Pod vedením cvičitelky Jitky Porubové si procvičují pohybové do-
vednosti - motoriku, koordinaci pomocí cvičebních pomůcek a nářadí, 
zdolávají překážkovou dráhu. Básničkami, písničkami a říkankami si 
procvičují paměť, učí se poznávat části těla, barvy, napodobovat zvířát-
ka, počítat do pěti, komunikovat s ostatními dětmi, střídat se a půjčo-
vat si cvičební pomůcky.
 Od září 2012 bylo zahájeno cvičení dětí předškolního věku. Říkají  si  
Bumbrlíci. Pro velký zájem přihlášených (32 dětí) se vedení ujaly tři cvi-
čitelky - Irena Dukátová, Ilona Krupová a Bc. Veronika Pobořilová. Cvi-
čení je zaměřeno na všestranný pohybový rozvoj. Děti hrají různé pohy-
bové hry, relaxují, soutěží, cvičí na nářadí i s náčiním, s hudbou a prová-
dějí další sportovní a pohybové aktivity. Cvičitelky připravily vystoupe-
ní, která děti předvedly na gymnastické přehlídce v hale, na vánočním 
koncertě Ireny Benové, na 6. benefici pro Stonožku a na Dnu dětí na 
hřišti ZŠ.  V sobotu 11. května se děti i přes nepříznivé počasí zúčastni-
ly okresního kola soutěže Medvědí stezka v Rožnově p. R.
165 dospělých cvičenců si může vybrat z pěti nabízených aktivit. Jsou 
to: Zdravotní a rehabilitační cvičení (cvičitelka Eva Gazdová), Senio-

ři (Mgr. Jana Mikulenková),  Pilates (Ivana Pernická), Jóga (Mgr. Jana 
Mikulenková) a Velké míče (Anna Trčková, Hana Stodůlková).  I když 
jsou cvičení různorodá, všechna využívají hudební doprovod, moderní 
cvičební náčiní a vedou k upevnění fyzického i duševního zdraví.   
Seniorů je vždy plná tělocvična
Pestrost cvičení, respektování různých věkových kategorií (2 roky - 77 
let) a dobrá úroveň cvičitelek zajišťují dostatečný počet zájemců o zdra-
vý pohyb. Od září tohoto roku chce odbor SPV zahájit cvičení  6 - 8le-
tých dětí, které mají rády pohyb a nechtějí se věnovat vrcholovému 
sportu.

Mgr. Jana Mikulenková, předsedkyně  odboru SPV

Úspěch minižáků HC Zubří

Ve dnech 1. a 2. 6. 2013 se konal v Hustopečích u Brna turnaj v há-
zené minižáků ročníků 2002/2003 a 2004/2005 s mezinárodní účastí.  
V obou kategoriích měli zastoupení i minižáci HC Zubří.  
Kluci ve starší kategorii,  která měla 14 týmů, včetně rakouských a slo-
venských, po sobotní výhře v základní skupině, kde neztratili ani bod, 
jednou zaváhali v nedělní finálové skupině s pozdějším vítězem z Velké 
Bystřice (13:16), a tak skončili na skvělém 2. místě. Bonusem bylo vy-
hlášení  nejlepšího brankáře turnaje, kterým se stal náš Jakub Cibulec. 
Kluci mladšího ročníku, pro které byl turnaj jejich prvním, skončili  
v konkurenci 11 týmů na velmi pěkném 7. místě. 
Turnaje se zúčastnili pod vedením  trenérů Tomáše Randýska a Aleše 
Kořínka tito hráči: 
Ročník 2002/2003: Lukáš Mořkovský, Tomáš Randýsek, Štěpán Ca-
bák, Štěpán Vlk, Martin Adam, Jakub Cibulec, Jakub Hanskut, Marek 
Diviš, Jiří Zeman a Tomáš Skýpala.  

Seniorů je vždy plná tělocvična
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Ročník 2004/2005: Ondřej Krupa, Richard Kovář, Šimon Ondruch, 
Adam Zeman, Jan Zítek, Martin Zeman, Tomáš Zeman a Petr Bum-
bala.  

Stanislav Skýpala

Tenisový turnaj

V sobotu 15. 6. 2013 se na antukových kurtech polyfunkčního centra 
uskutečnil 1. ročník tenisového turnaje ve dvouhře O pohár starosty 
města Zubří. Stejně jako o týden dříve na Den dětí vyšlo počasí,
a když se k tomu přidá ještě krásné prostředí sportovního areálu, dob-
rá parta tenistů a v neposlední řadě jejich kvalitní výkony, tak si dovolím 
tvrdit, že se jednalo o vydařenou akci.

Šestnáct účastníků turnaje bylo rozděleno do 4 skupin po čtyřech. Už 
po losování bylo jasné, že souboje ve skupinách nabídnou opravdu 
kvalitní zápasy. Bohužel, ze skupiny mohli postoupit jen dva nejlepší. 
Pro ty, kterým se to nepovedlo, bylo play off útěchy a je nutno říct, že  
i v těchto zápasech nedal nikdo nikomu nic zadarmo! 
Už v odpoledních hodinách turnaj gradoval vyřazovacím systémem 
osmi nejlepších tenistů, z nichž nakonec vyšel jako vítěz Tomáš Machá-
ček, který v napínavém finále porazil Pavla Pernicu poměrem 6:4. Do 
finále se tito borci dostali po semifinálových vítězstvích nad Janem Mu-
žíkem 6:1, kterého zdolal Tomáš Macháček, a Pavel Pernica zase pora-
zil Josefa Boráka poměrem 6:2. Ve finále útěchy porazil nejstarší účast-
ník turnaje Antonín Krupa po velkém boji Ivana Daňka poměrem 6:5.
V podvečerních hodinách proběhlo vyhlášení vítězů, kterým předal 
ceny starosta města Zubří pan Jiří Randus. Již nyní je naplánován tur-
naj další, a to ve čtyřhře, a měl by se uskutečnit 7. září opět v krásném 
prostředí polyfunkčního centra.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem borcům za opravdu kvalitní výko-
ny a za fair play přístup ke hře, Tomášovi Pavlištíkovi za občerstvení, 
které pro tenisty připravil, firmám LB Silver a Sportovní poháry – PS za 
krásné ceny a v neposlední řadě Městu Zubří za ceny a za to, že se mohl 
turnaj ve zdejším areálu uskutečnit. Více z turnaje a fotogalerie na FB 
stránkách Sportoviště města Zubří.

     Josef Randus

Jubilejní 10. ročník HORNÍ KONEC CUP

Dne 29. 6. 2013 se koná
tradiční fotbalový turnaj

na hřišti u Pohostinství pod Obecníkem
(turnaje se účastní družstva o 5 hráčích – 4 + 1)

začátek v 9:00 hodin
Po ukončení turnaje DISKOTÉKA

Z házené Old Boys TJ Lesany Zubří 2013:

V letošním roce jsme se zúčastnili 
6 turnajů s těmito výsledky:

12. 1.  v Hranicích 4. místo (7 družstev).
LZ - Martin 7:7, LZ - Hlohovec 8:8, LZ - Kolárovo 8:7.
O 3. místo: LZ - Kostelec 10:12.

23. 2. ve Fr. Místku 4. místo (4 družstva).
LZ - Suchdol 15:14, LZ - FM 10:15, LZ - Polanka 13:14.
Nejlepší brankář: J. Holiš (LZ).

16. 3.  v Hlohovci 5. místo (10 družstev).
LZ – Malacky 5:8, LZ - Kolárovo 7:5, LZ - Martin 3:5, LZ - Hranice 7:4.

13. 4.  v Nitře 3. místo (9 družstev).
LZ - Kolárovo 6:5, LZ - Martin 8:5.
O 1. - 3.místo:  LZ - Michalovce 1:4, LZ - Ostrava 3:4.
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11 .5.  v Trenčíně 3. místo (6 družstev).
LZ - Martin 6:9, LZ - Dubnica 8:7, LZ - Pezinok 6:4, LZ - Šala 11:8, 
LZ - Hlohovec 9:12.

25. 5. v Martině 4. místo (8 družstev).
LZ - Martin 8:11, LZ - Prešov 10:6, LZ - Dubnica 8:5.
O 3.místo: LZ - Trebišov 5:12.

22. 6. pořádáme turnaj v Zubří.

 Družstvo Old Boys LZ nastupovalo v tomto složení: 
Brankáři: J. Holiš, M. Malina, J. Maléř, V. Janků.
Hráči v poli: Z. Krhut, Z. Klímek, V. Zeman, B. Kavan, P. Opálka, 
I. Hrachovec, J. Hrachovec, P. Ulrych, J. Malina, J. Holiš, P. Ondruch, 
M. Matějek, M. Pavlíček, L. Mikulenka a Z. Mizera.

Výsledky družstva TJ Lesana Zubří 
– muži - Zlínská liga 2012/13

       Podzim    Jaro

1. LZ - Veselá  31:25  30:23

2. Rožnov - LZ  26:20  24:23

3. LZ - Val. Meziříčí  29:18  24:17

4. Uh. Hradiště - LZ 26:32  24:28

5. LZ - Bystřice p. H. ,,B“ 33:22  34:20

6. Veselá - LZ  25:22  23:24

7. Bystřice p. H. ,,B“ - LZ 21:32  23:27

8. LZ - Uh. Hradiště 26:23  29:23

9. LZ - Rožnov  29:32  22:23

10. Val. Meziříčí - LZ 25:34    9:15

Tabulka po podzimu

1.Veselá   288:231    17

2. Rožnov  280:238    17

3. L. Zubří  288:243    14

4. U. Hradiště  256:266      8

5. V.Meziříčí  241:316      2
6. Bystřice p. H.  236:295      2

Konečná tabulka 2012/13

1. Rožnov    20  17 1   2      577:457 35

2. Veselá  20  15  1   4      518:440 31

3. L. Zubří    20  15  0   5      544:452 30

4. U. Hradiště    20  5  2  13      490:543 12

5. V. Meziříčí    20  2  2  16      464:589  6

6. Bystřice p. H.  20  3  0  17      493:605  6

Zuberský fotbal ve výsledcích

Pondělí 6. 5. 2013   st. žáci       
TJ  VIGANTICE – FC  ZUBŘÍ                  3:0   kont.

Středa 8. 5. 2013     st. žáci       
FC  ZUBŘÍ  -  Sokol  PODLESÍ                 2:3    (pol.: 0:2)
Branky: Tomáš Šustáček, Michaela Polášková

Středa 8. 5. 2013    ml. přípr.    
FC  ZUBŘÍ  -  TJ  VIDČE                            5:7     (pol.: 2:4)
Branky: 2x Adam Koleček, 2x Tomáš Zeman, 1x Petr Bumbala

Sobota 11. 5. 2013  ml. přípr.   
TJ  VIDČE  -  FC  ZUBŘÍ                            5:5      (pol.: 1:3)
Branky: 2x Petr Bumbala, 2x Adam Koleček, 1x Tomáš Zeman 

Sobota 11. 5. 2013   st. žáci      
Sokol  PODLESÍ  -  FC  ZUBŘÍ                 5:1      (pol.: 1:0)
Branka: Tomáš Šustáček

Čtvrtek 16. 5. 2013  ml. přípr.  
Sokol  STŘÍTEŽ  -  FC  ZUBŘÍ                 1:5      (pol.: 0:3)
Branky: 2x Tomáš Zeman, Petr Bumbala, Karel Diviš, Adam Koleček

Pátek 17. 5. 2013     muži         
VIDČE  -  FC  ZUBŘÍ                            1:3      (pol.: 1:2)
Branky: Jiří Raždík, Jan Pavlica, Petr Jasoněk
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Prodejní místa ZN: Potraviny Radka u Gumáren, trafika p. Mikulenka, Hobby Elektkro pí Janošcová u Tesca, Coop Horní konec, Coop střed, Coop Staré Zubří, Tip Café, trafika u pošty. 
Schránky na vaše příspěvky najdete na těchto místech: Klub Zubří, Hamerská 10, pošta u Centra, Městský úřad, Horní škola Horní konec, Klub Staré Zubří.

Sobota 18. 5. 2013   ml. přípr. 
FC  ZUBŘÍ  -  TJ  STŘÍTEŽ                      10:3     (pol.: 5:0)
Branky: 4x Tomáš Zeman, 3x Adam Koleček, 
2x Petr Bumbala, 1x Karel Diviš

Sobota 18. 5. 2013   st. přípr.   
FC  ZUBŘÍ  -  TJ  VAL. MEZIŘÍČÍ „B“   3:9     (pol.: 1:6)
Branky: 2x Jakub Cibulec, 1x Jaroslav Poruba

Neděle 19. 5. 2013   st. žáci     
FC  ZUBŘÍ  -  Sokol  STŘÍTEŽ                  3:2      (pol.: 1:2)
Branky: Bruno Kulčák, Jiří Polášek, Jakub Smílek

Neděle 19. 5. 2013    muži       
Sokol  PODLESÍ  -  FC  ZUBŘÍ                 4:1      (pol.: 1:0)
Branka: Václav Krupa

Sobota 25. 5. 2013    st. přípr.  
SK  HRACHOVEC  -  FC  ZUBŘÍ            1:5      (pol.: 0:2)
Branky: 3x Jakub Cibulec, 2x Richard Kovář

Neděle 26. 5. 2013    ml. přípr. 
FC  DOLNÍ  BEČVA  -  FC  ZUBŘÍ          6:0       (pol.: 2:0)

Neděle 26. 5. 2013    st. žáci    
SK  HRACHOVEC  -  FC  ZUBŘÍ            10:1      (pol.: 6:1)
Branka: Jakub Smílek

Neděle 26. 5. 2013    muži       
FC  ZUBŘÍ  -  SK PODK. LHOTA            1:1       (pol.: 1:1)
Branka: Viktor Frňka

Čtvrtek  30. 5. 2013   st. přípr.    
TJ  JUŘINKA  -  FC  ZUBŘÍ                   8:0       (pol.: 2:0)

Sobota 1. 6. 2013       st. přípr.     
FC  ZUBŘÍ  -  Sokol  CHORYNĚ           1:9       (pol.: 0:3)
Branka: Tomáš Zeman

Sobota 1. 6. 2013       muži         
Sokol  HOVĚZÍ  -  FC  ZUBŘÍ                 0:0

Neděle 2. 6. 2013       st. žáci      
FC  ZUBŘÍ  -  Sokol  LOUČKA               0:8      (pol.: 0:4)

Sobota 8. 6. 2013      ml. přípr.   
FC  ZUBŘÍ  -  FK  VIGANTICE              0:6      (pol.: 0:2)

Prodám parcelu 880 m2 v Zubří v lokalitě Převrátí. Nabídněte na 
775 310 240, 777 351 407, nebo industryskoda@centrum.cz.

(placená inzerce)

Neděle 9. 6. 2013      st. žáci       
FC  ZUBŘÍ  -  FK  VIGANTICE              1:7      (pol.: 0:6)
Branka: Bruno Kulčák

Neděle 9. 6. 2013      muži          
FC  ZUBŘÍ  -  TJ  VAL. MEZIŘÍČÍ “B“   4:2      (pol.: 2:1)
Branky: 2x Martin Pavlíček, 2x Jan Pavlica

M. Bartoň

26

6 ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

2013

Zuberské noviny - Vydává město Zubří • U Domoviny 234, 756 54 Zubří, IČ: 00304492 • tel.: 571 757 051 • fax: 571 757 050 • internet:  www.mesto-zubri.cz 
redakce: Podatelna MěÚ Zubří, e-mail: noviny@mesto-zubri.cz, tel.: 571 757 051• reg. zn. MK ČR E 13243 • vychází 1x měsíčně • řídí redakční rada - předseda redakční rady Eliška Divínová • redakční rada 

se nemusí ztotožňovat s názory pisatelů příspěvků • příspěvek doručit na Podatelnu MěÚ Zubří • uzávěrka 8. každého měsíce. Počítačová sazba a tisk GRAFIA NOVA s.r.o., Lesní 2331, 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm • náklad 800 výtisků • cena 5 Kč

Inzerce


