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Slavnostní poděkování a ocenění za zásah v Chropyni

V tomto vydání se dále dočtete: 
Výzva občanům – rekonstrukce zuberského kou-
paliště  str.  5.
Zuberští žáci na republikovém finále v Opavě 
získali stříbro  str. 7.
Připravujeme Den města Zubří  str. 8.

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

Dne 31. 5. 2011 se v Chropyni uskutečnilo slavnostní se-
tkání, jehož hlavním cílem bylo poděkovat a ocenit všechny, 
kteří se podíleli na likvidaci mimořádně rozsáhlého požáru z 
dubna letošního roku. Účastnila se ho i naše Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů města Zubří JSDH 1.

Hasičům, policistům a dalším odborníkům přišel osobně po-
děkovat hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, kterého do-
provodila ředitelka HZS Zlínského kraje Jarmila Čičmancová, 
starosta města Chropyně Jaroslav Hloušek a starosta krajského 
sdružení hasičů ČMS Josef Krajča.Ve svých velmi osobních 
projevech všichni vyjádřili uznání a úctu k zásahu, k práci 
všech zúčastněných a ke zvládnutí tak rozsáhlého i náročného 
úkolu.

Událost, která je v našem kraji právem nazývána požárem 
století, zaměstnala hasiče z více než 70 jednotek profesionál-
ních, dobrovolných i podnikových sborů, a to hned ze čtyř 
krajů České republiky. Hlavní požár jednotky likvidovaly po 
dobu 4 dnů, další dva týdny požářiště vyhořívalo a bylo nutné 
ho postupně dohašovat.

Tato neobyčejná událost překonala dva doposud největší po-
žáry za posledních padesát let na území našeho dnešního kraje. 
Požár centrální válcovny kaučukových směsí ve 43. budově v 
areálu Svitu z roku 1971. Po dobu tří dnů tenkrát hořela šestipod-
lažní kombinovaná budova se skladem surovin, která další týden 
postupně vyhořívala. Stejně tak byl překonán i mohutný požár 
10 tis. tun volně uskladněných pneumatik určených k recyklaci v 
Uherském Brodě v roce 2007, který hasiči likvidovali 4 dny a v 
počátku byl srovnatelný snad jen s požárem ropného vrtu.

 Požár v Chropyni byl v historii profesionálních sborů zařazen 
mezi největší požáry České republiky, a to mezi požár tržnice 
a výstaviště v Praze. Nejen délkou hašení, ale také množstvím 
nasazených sil a prostředků, stejně jako i výší způsobených ma-
teriálních škod v řádech stovek milionů korun. Zdroj: HZSZlK

Naše jednotka u požáru zasahovala dva dny. Tímto článkem 
bych chtěl poděkovat těmto členům JSHD1 Zubří, jmenovitě: 
Miroslavu Kolečkovi ml., Antonínu Petrlemu, Josefu Šimur-
dovi, Josefu Čípovi ml., Romanu Beňakovi a Haně Petrlové 
za jejich odvedenou práci při zásahu. Osobně jsem převzal od 
hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, kterého dopro-
vodila ředitelka HZS Zlínského kraje Jarmila Čičmancová, 
starosta města Chropyně Jaroslav Hloušek a starosta krajského 
sdružení hasičů ČMS Josef Krajča, děkovný list HZS Zlínské-
ho kraje a pamětní medaili Zlínského kraje.

MirOSlaV KOlečeK 
Velitel JSDH1Zubří
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Společenská kronika občanů v Zubří

„Čas plyne, vzpomínky zůstávají.“
Dne 26. července 2011 si připomene-

me 14 let od úmrtí naší milované man-
želky, maminky, paní 

Marie Divínové. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
S láskou vzpomínají manžel a děti s 

rodinami. 

Stopy v písku na břehu moře smyje pří-
liv. To ale neznamená, že jsme tudy nikdy 
neprošli. Stopy v srdci navždy zůstanou. 

Dne 8. července 2011 vzpomeneme 16. 
smutné výročí úmrtí tatínka a dědečka,

pana Josefa Cába,
a zároveň je to již 16 let, co nás navždy 

opustila maminka a babička,
paní Drahomíra Mikulenková, 
která by se 13. srpna 2011 dožila sedm-

desáti let.
S láskou a úctou vzpomíná syn Roman 

s rodinou

S úsměvem na tváři Tě vždy každý znal, 
všem, kteří potřebovali, jsi ochotně pomá-
hal. Proč Tvoje srdce přestalo bít, proč 
nebylo záchrany, abys mohl žít? Odešel jsi 
od všeho, cos měl rád, aniž jsi stačil něko-
mu sbohem dát. 

Dne 26. července 2011 uplynulo 7 smut-
ných let od úmrtí našeho manžela, tatínka a dědečka, 

pana Vladislava Němce. 
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou man-

želka Marie, syn Vladislav a dcera Marie s rodinou. 

„Léta plynou jak tiché řeky proud, jen vzpomínka zůstává 
a nedá zapomenout.“

„Kdo v srdci žije, neumírá“ 
Dne 30. července 2011 tomu bude 17 let, co dotlouklo zna-

vené srdce a z kruhu rodiny navždy odešel milovaný manžel 
MuDr. Jaromír Haas. 

S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene Bohuslava Haa-
sová s rodinou. 

Dík za to, maminko, 
čím jsi nám v životě byla, 
za každý den, jenž jsi pro nás žila. 
Jen vzpomínky nám zůstaly
na chvíle kdysi šťastné, 
jsou v našich srdcích ukryté, 
jsou hluboké a krásné.
Dne 14. srpna 2011 by se dožila 100 let naše drahá 

maminka, babička a prababička, 
paní Helena Pšenicová. 

S láskou stále vzpomínají synové a dcery s rodinami. 

„Kdo v srdcích žije, neumírá.“
Dne 11. srpna 2011 uplyne 5 let od 

úmrtí 
pana Milana Holiše. 

Vzpomíná rodina.

2

07 2011

Svatby
 Petr Huf a Šárka Mikulenková
 Tomáš Říha a Lucie Hostašová
 Petr Orság a Petra Volfová
 Radek Hrstka a Jana Jaroňová

Jubilanti
 Krupová Anna
 Oldřich Němec
 Marie Porubová
 Marie Kocůrková
 Václav Svak
 Vojtěch Jurajda
 Marie Šimurdová
 Barbora Polanská

Vzpomínáme

Diamantová svatba
Jaroslav a božena Divínovi

Vítání občánků

Úmrtí
 Františka Kolečková
 Alois Divín
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MÚ Zubří informuje

Odešli jste od nás, ale v našich srd-
cích žijete dál. 

Dnes už jen kytičku na hrob Vám mů-
žeme dát a s láskou, úctou a vděčností 
vzpomínat. 

Dne 22. srpna vzpomeneme 10. smutné 
výročí, kdy nás opustil 

pan bohumil Petřek. 
Zároveň 27. listopadu vzpomeneme 3 

roky od úmrtí 
paní Jaroslavy Petřekové. 

Vzpomíná syn a dcera s rodinou. 

usnesení 15. schůze 
rady města Zubří konané dne 13. 06. 2011

Škody po povodni 2010 – výběr. řízení, smlouva 
rM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje uza-
vření smlouvy o dílo na akci „Obnova majetku postiženého 
povodní v květnu 2010 v městě Zubří“ s firmou KMO Zubří, 
s. r. o., IČ: 48390852, Zubří, U Bečvy 300, PSČ 756 54, a 
pověřuje starostu města jejím podpisem.

rekonstrukce soc. zařízení MŠ Sídliště –
 výběr. řízení, smlouva

rM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce sociálních 

zařízení v MŠ Sídliště 6. května, Zubří“ s firmou Petr Holiš, 
IČ: 73093564, Zubří, Pod Čihadlem 613, PSČ 756 54, a po-
věřuje starostu města jejím podpisem.

Vodovod Hamerská - projektová dokumentace 
rM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování pro-
jektové dokumentace akce „Vodovod Zubří, ul. Hamerská“ 
s firmou Kaninga Real, s. r. o., IČ: 27948099, Praha 10, 
Hostivař, Berlínská 1488/3, PSČ 102 00, a pověřuje starostu 
města jejím podpisem. 

Nájem obytných místností - HC Zubří
rM schvaluje Smlouvu o nájmu obytných místností č. 249, 
č. 250, Hlavní 824, Zubří, s HANDBALL CLUB Zubří, ob-
čanské sdružení, IČ: 46531378, Zubří, Hlavní 492, PSČ 756 
54, na dobu určitou do 31. 12. 2011.

Nájem obytné místnosti - D. Vlková 
rM schvaluje Smlouvu o nájmu obytné místnosti č. 248, 
Hlavní 824, Zubří, s paní Danou Vlkovou, Zubří, Hlavní 
824, PSČ 756 54, na dobu určitou do 28. 02. 2014.

Dotace do 50.000,- Kč 
rM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace z roz-
počtu města Zubří na rok 2011 s jednotlivými subjekty za 
podmínek dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města 
podpisem příslušných smluv.

rozpočtové opatření rM - rO č. 2
rM schvaluje rozpočtové opatření RM - RO č. 2, kterým se 
provádí změna rozpočtu dle důvodové zprávy.

Vyřazení a likvidace majetku 
rM akceptuje návrh likvidační komise a schvaluje:
1. fyzickou likvidaci dle bodu 1 důvodové zprávy po úpravě 
- položka 20,
2. účetní odpis dle bodu 2 důvodové zprávy,
3. prodej dle bodu 1 důvodové zprávy - položka č. 20 (pří-
věsný vozík). 

Vnitřní předpis „Kontrolní systém města Zubří“
rM schvaluje vnitřní předpis č.: 001/2011 „Kontrolní sys-
tém města Zubří“ s účinností od 1. 7. 2011.

ředitelé škol - odměny 
rM schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací 
města Zubří (Základní škola Zubří, Mateřská škola Zubří, 
Sídliště 6. května 1109, Mateřská škola DUHA) dle důvo-
dové zprávy.

MŠ Duha – povolení výjimky počtu dětí ve třídě 
rM povoluje výjimku z nejvyššího počtu dětí v Mateřské 
škole DUHA, Zubří, Na Potoku 369, PSČ 756 54, a to z 24 
na 28 dětí pro každou třídu s tím, že budou dodrženy před-
poklady a podmínky stanovené zákonem č. 561/2004 Sb., 
školský zákon, v platném znění, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o 
předškolním vzdělávání, v platném znění.

usnesení 16. schůze 
rady města Zubří konané dne 27. 06. 2011

Pověření starosty k uzavírání smluv 
v souvislosti s autorským zákonem 

rM pověřuje starostu města Zubří uzavíráním a podepiso-
váním smluv s: 
a) OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudeb-
ním, o. s., IČ: 63839997, Praha 6, Čs.Armády 786/20, PSČ: 
160 56,
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blahopřejeme
Dne 13. července 2011 oslaví 60. narozeniny 

paní Jarka Pernicová
ze Zubří.

Kolik vody uteklo
za šedesát let,
přesto v Tobě zůstalo 
poupě, jež rozzáří svět.

Každé ráno rozkvétá,
když otvíráš oči,
večer s Tebou usíná
a kolébá Tvou duši. 

Ať to poupě překrásné 
zůstává v Tobě stále,
ke Tvé slavné šedesátce
přejeme chvíle krásné. 
Zdraví pevné jako skála, 
láska, aby Tě stále hřála,
Štěstí, ať Tě provází 
na Tvé pouti životní,
Ať jsi tu s námi další léta
jen Ty, naše milá teta. 

Vše nejlepší naší milé tetě Jarušce za celou rodinu přeje 
neteř Markéta.
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b) INTERGRAM - nezávislá společnost výkonných umělců 
a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, o. s., 
IČ: 00537772, Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 27, PSČ: 
110 00,
c) DILIA - divadelní, literární, audiovizuální agentura, o s., 
IČ: 65401875, Praha 9 - Vysočany, Krátkého 1, PSČ: 190 03, 
dle autorského zákona zejm. pro účely výkonu práv užít zá-
znamy výkonů výkonných umělců a záznamů, jejich provo-
zování, zveřejňování, rozmnožování apod.

MŠ DuHa – vybavení prostor - 
výběrové řízení, smlouva

rM akceptuje výsledek výběrového řízení na akci „Vyba-
vení nových prostor MŠ Duha Zubří“ a schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo s firmou Zdeněk Zátorský, IČ: 732 79 200, 
Zubří, Rožnovská 431, PSČ 756 54, a pověřuje starostu měs-
ta jejím podpisem.

ZŠ tGM – výměna výplní otvorů a zateplení -
výběrové řízení, smlouva

rM Zubří akceptuje výsledek výběrového řízení na akci 
„Výměna výplní otvorů, zateplení objektu ZŠ T. G. Masary-
ka v Zubří II“ a:
a) bere na vědomí rozhodnutí hodnotící komise o vyloučení 
firmy TESP Contrac,t s. r. o., IČ: 26850648, Vsetín, Svárov 
338, PSČ 755 01, pro nesplnění požadovaných kvalifikací,
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou BS Vsetín, 
s. r. o., IČ: 26374919, Vsetín, 4. května 870, PSČ 755 01, a 
pověřuje starostu města jejím podpisem,  
c) ukládá vedoucímu EO zahrnout do rozpočtového opatření 
ZM. 

 Prameniště Pod Obecníkem – 
projektová dokumentace

rM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování pro-
jektové dokumentace akce „Úprava veřejného prostranství 
Pod Obecníkem“ s firmou Ing. Josef Bolcek, B PROJEKT, 
IČ: 41023161, Rožnov p. Radh., Čechova 156, PSČ 756 61, 
a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Plyn. kotelna Sokolovna - 
dodatek náj. smlouvy Vae tHerM, spol. s r. o.

rM schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu tepelných 
zařízení č.1/2003 ze dne 5.12.2003 s firmou VAE THERM, 
spol. s r. o., IČ: 61973815, Rožnov pod Radhoštěm, Kulturní 
1785, PSČ 756 61, jehož předmětem je úprava článků I. a V., 
týkajících se rozšíření předmětu nájmu a výše nájemného.

Plyn. kotelna Sokolovna - 
dodatek kupní smlouvy Vae tHerM, spol. s r. o. 

RM schvaluje Dodatek č. 3 přílohy č. 2 a 3 Kupní smlou-
vy č.1/Z/2003 ze dne 5. 12. 2003, s firmou VAE THERM, 
spol. s r. o., IČ: 61973815, Rožnov pod Radhoštěm, Kulturní 
1785, PSČ 756 61, jehož předmětem je rozšíření odběrných 
míst – Sokolovna a stanovení měsíčních záloh za dodávku 
tepla od 01. 07. 2011 do 31. 12. 2011. 
Pronájem pozemků (K Prachovni) - smlouva Jos. Petřek
rM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemků: p. č. 
3592, orná půda, o výměře 3688 m2, p. č. 3594, orná půda, 
o výměře 1693 m2, a p. č. 3595, orná půda, o výměře 3227 
m2, s panem Josefem Petřekem, Zubří, Randusky 267, PSČ 
756 54, za dohodnutou cenu 861,- Kč/rok na dobu neurčitou, 
s účinností od 01. 07. 2011, a pověřuje starostu města jejím 
podpisem.

Pronájmu pozemků p. č. 3527 a p. č. 3528 - 
vyhlášení záměru

rM vyhlašuje záměr na pronájem pozemků: p. č. 3527, 
ostatní, o výměře 559 m2, a p. č. 3528, orná půda, o výměře 
2906 m2, k. úz. Zubří.

Hřiště u ZŠ – povrchy pod cvičícími prvky - výběrové 
řízení, smlouva

rM akceptuje výsledek výběrového řízení na akci „Po-
lyfunkční centrum sportovních a volnočasových aktivit v 
Zubří – zhotovení nových povrchů pod cvičícími prvky pro 
relaxační a pohybové aktivity“ a schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo s firmou VSDS, s. r. o., IČ: 28610156, Nový Jičín, 
Hostašovice 117, PSČ 741 01, a pověřuje starostu města je-
jím podpisem.
Pozemky Nad Fojstvím, rožnovská - záměr na prodej

rM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM 4/05 ze dne 24. 02. 
2011 o vyhlášení záměru na prodej pozemků p. č. 3973/100, 
orná půda, o výměře 1686 m2, p. č, 3973/101, orná půda, o 
výměře 988 m2 (Nad Fojstvím), p. č. 502/1, orná půda, o 
výměře cca 2505 m2 (Rožnovská), vše v k. úz. Zubří, zve-
řejněného na úřední desce od 08. 03. 2011 do 24. 03. 2011. 

usnesení 17. schůze 
rady města Zubří konané dne 11. 07. 2011

Dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku – 
paní Mochňacká

rM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu 
části pozemku p. č. 93, ostatní plocha, o výměře 9 m2, s paní 
Hanou Mochňackou, Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, PSČ 
695 01, jehož předmětem je změna adresy, a pověřuje staros-
tu města jeho podpisem.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 3757/1 
rM vyhlašuje záměr na pronájem pozemku p. č. 3757/1, 
ostatní plocha, o výměře 3.138 m2, k. úz. Zubří.

Den města 2011 – program a kalkulace výdajů
rM schvaluje program a rozpočet kulturní akce „Den měs-
ta“ dle podmínek uvedených v důvodové zprávě a pověřuje 
starostu města podpisem případných souvisejících smluv.

Projektová dokumentace – smlouva - Muzeum
rM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování pro-
jektové dokumentace akce „Rekonstrukce Muzea Zubří“ s 
Ing. Petr Přerovský, IČ: 62334271, Valašské Meziříčí, Tře-
bízského 770/12, PSČ 757 01, a pověřuje starostu města 
jejím podpisem.
Projektová dokumentace – smlouva - chodník ul. Horní
rM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování pro-
jektové dokumentace akce „Chodník na ul. Horní“ s Ing. 
Romanem Ulrichem, IČ: 70255547, Frenštát pod Radhoš-
těm, Dolní 434, PSČ 744 01, a pověřuje starostu města jejím 
podpisem.

Projektová dokumentace zateplení objektů 
(ZŠ – Hlavní) 

rM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování žá-
dosti o dotaci na akci „Zateplení základní školy Zubří“ včet-
ně zpracování projektové dokumentace ke stavbě s firmou 
IWWA, s. r. o., IČ: 27678202, Kroměříž, Kostelany 161, 
PSČ 767 01, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Koupaliště – žádost o dotaci - smlouva SeaDD
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rM schvaluje uzavření smlouvy na zpracování a podání žá-
dosti o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního 
programu Střední Morava, Prioritní osa 3 – Cestovní ruch, s 
firmou SEADD, s. r. o., IČ: 49435558, Praha 8, Prvního plu-
ku 621/8a, PSČ 186 00, hlavní provozovna Uherské Hradiš-
tě, Zerzavice 1056, PSČ 686 01, v souvislosti s rekonstrukcí 
koupaliště v Zubří a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Pořízení komunálního stroje - 
udělení plné moci zmocněnci (SeaDD)

rM schvaluje udělení plné moci zmocněnci SEADD, s. r. 
o., IČ: 49435558, Praha 8, Prvního pluku 621/8a, PSČ 186 
00, hlavní provozovna Uherské Hradiště, Zerzavice 1056, 
PSČ 686 01, k jednání v souvislosti se smlouvou 
na zpracování a podání žádosti o poskytnutí dotace z Ope-
račního programu Životní prostředí, Prioritní osa 2 – Zlepše-
ní kvality ovzduší a snižování emisí, pro účely pořízení ko-
munálního stroje a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Dotace do 50.000,- Kč: tJ Gumárny Zubří –
 oddíl alternativních sportů

rM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dřevní hmoty 
ve formě dodání hotového sortimentu do „Bikeparku Bře-
zovec“ na zhotovení nové překážky v bikeparku v Zubří ve 
prospěch TJ Gumárny Zubří, Sídlištní 744, 756 54 Zubří, za 
podmínek dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města 
podpisem příslušné smlouvy.

Dotace do 50.000,- Kč: 
rodinné a mateřské centrum rarášek – Zubří, o. s., 

rM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z roz-
počtu města Zubří na rok 2011 s „Rodinné a mateřské cent-
rum Rarášek – Zubří, o. s.,“ za podmínek dle důvodové zprá-
vy a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

rozpočtové opatření rM – rO č. 3
rM schvaluje rozpočtové opatření RM - RO č. 3, kterým se 
provádí změna rozpočtu dle důvodové zprávy.

Počet zaměstnanců města Zubří (30)
rM podle § 102 odst. 2, písm. j) zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích, v platném znění, stanovuje celkový počet zaměstnan-
ců města Zubří na 30 s účinností od 1. 8. 2011 v souvislosti 
s vytvořením pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěš-
ných prací k umístění uchazečů o zaměstnání ve spolupráci s 
„Úřad práce ČR – krajská pobočka ve Zlíně“.

usnesení 6. zasedání Zastupitelstva
města Zubří konaného dne 30. 06. 2011

ZM souhlasí s celoročním hospodařením města Zubří za rok 
2010 dle předloženého závěrečného účtu včetně Zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření města Zubří za rok 2010 
bez výhrad.
ZM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku města 
Zubří za rok 2010 dle návrhu uvedeného v závěrečném účtu.
ZM schvaluje opatření navržené v závěrečném účtu k od-
stranění méně závažné chyby, uvedené ve Zprávě o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Zubří za rok 2010.
ZM schvaluje:
a) poskytnutí věcných darů HANDBALL CLUB ZUBŘÍ v 
celkové hodnotě do 80.000,- Kč za umístění v extralize há-
zené (3. místo) dle důvodové zprávy 

b) rozpočtové opatření ZM – RO č. 2, kterým se 
provádí změna rozpočtu dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje rozpočtové opatření ZM – RO č. 3, kterým se 
provádí změna rozpočtu dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje koupi částí pozemků: p. č. 4136/1 a p. č. 4809, 
o celkové výměře cca 275 m2, k. úz. Zubří, od ing. Václava 
Zemana, Zubří, Drážky 944, PSČ 756 54, za celkovou cenu 
cca 51.700,- Kč a podmínek dle důvodové zprávy a pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
ZM vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p. č. 12, za-
hrada, o výměře cca 230 m2, k. úz. Zubří.
ZM ruší usnesení ZM 4/05 ze dne 24. 02. 2011 o vyhlášení 
záměru na prodej pozemků, p. č. 3973/100, o výměře 1686 
m2, p. č, 3973/101, o výměře 988 m2 (Nad Fojstvím), p. 
č. 502/1, o výměře cca 2505 m2 (Rožnovská), vše v k. úz. 
Zubří, zveřejněného na úřední desce od 08. 03. 2011 do 24. 
03. 2011.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na 
projekt „Mateřská škola Duha, stavební úpravy, nástavba 
a přístavba objektu č. p. 369“ s „Regionální rada regio-
nu soudržnosti Střední Morava“, Olomouc, Jeremenkova 
1211/40b, PSČ 779 00, a pověřuje starostu města jejím 
podpisem.
ZM vydává dle § 14 odst. 2 zákona č.565/1990Sb., o 
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a dle 
§ 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, kterou se mění 
a doplňují některé obecně závazné vyhlášky města Zubří 
o místních poplatcích, po úpravě.
ZM zřizuje 3 (tří) členný osadní výbor v lokalitě Nad Foj-
stvím v Zubří a schvaluje jeho složení:
Mgr. Pavlína Chovancová, Zubří, Nad Fojstvím 1320,
Ing. Libor Pánek, Zubří, Nad Fojstvím 1335,
Mgr. Karel Šíra, Zubří, Nad Fojstvím 1336.
ZM zvolilo předsedkyní osadního výboru v lokalitě Nad 
Fojstvím v Zubří paní Mgr. Pavlínu Chovancovou, Zubří, 
Nad Fojstvím 1320.
ZM schvaluje uzavření nového úplného znění Zakládací 
smlouvy „Hala Zubří, o. p. s.,“ dle předloženého návrhu ke 
dni 30. 06. 2011 a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Výzva občanům
Vážení občané, pro podporu dotace na rekonstrukci zu-
berského koupaliště Vás žádáme o zapůjčení fotografií, 
které zachycují využívání koupaliště v minulosti, ze-
jména pak jeho návštěvnost. Zapůjčené fotografie vám 
budou po zpracování nepoškozené vráceny. Fotografie 
můžete doručit na podatelnu MěÚ Zubří.

Pošta Zubří upozorňuje 
na změnu pracovní doby:

Po   8.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Út  8.00 – 11.30 12.30 – 16.00
St  8.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Čt  8.00 – 11.30 12.30 – 16.00
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Zprávy z mateřských škol
červen v MŠ DuHa

Letošní červen v naší mateřské škole byl opravdu nabitý. 
Začal oslavou Dne dětí, návštěvou filmového představení a 
návštěvou místního depozitáře, kde nás přivítal pan Kolá-
ček. Ten dětem vypravoval, jak se žilo v dobách minulých, 
co vše děti musely doma dělat a jak musely rodičům pomá-
hat. Hned další den jsme s dětmi jeli na Staré Zubří do hasi-
čárny. Tady na nás čekal pan Luděk Novák a začal se dětem 
věnovat. Povídal si s nimi, proč jsou hasiči důležití, kde 
všude pomáhají. Děti si mohly vyzkoušet, jak se s takovou 
hadicí hasí. 21. 6. nastal pro naše děti den D. Jeli jsme na 
výlet, na který jsme se všichni těšili. Autobus nás dovezl na 
Ranč Kostelany u Kroměříže. Výlet se vydařil a děti byly 
spokojené. V pátek 24. 6. jsme se v odpoledních hodinách 
setkali s rodiči a dětmi na Starém Zubří na hasičárně, kde 
jsme měli společné „Rozloučení se školním rokem“. Děti 
si zasoutěžily, zazpívaly a u ohně jim rodiče opekli buřtí-
ky. Závěr roku patřil našim předškolákům. Ve středu 30. 
6. nastal den, kdy byly děti pasovány na školáky. Hostem 
byl pan starosta Jiří Randus a Mgr. Marie Pyrchalová. Dě-
tem byla předána stuha, kniha na památku a kytička, kterou 
dětem darovala Jana Jaroňová (děkujeme). Příští den nám 
návštěva v MŠ Sídliště skončila. 
Děkujeme všem rodičům za jejich spolupráci a přejeme krás-
né, slunečné dny.  MŠ DuHa

PODĚKOVÁNí
„Naše milá paní učitelko Danuško, děkujeme Vám za 

všecko. Budeme na Vás vzpomínat a někdy se za námi 
přijďte podívat.“

Těmito slovy se děti ze Sluníčkové třídy na konci škol-
ního roku rozloučili s naší milou a hodnou paní učitelkou 
Danuškou Vaňkovou, která odchází z MŠ Sídliště. Za 
její lásku, vlídné slovo a stálý usměv na tváři jí ze srdce 
děkujeme a v nové MŠ Duha jí přejeme hodně zdraví, 
úspěchů, hodné děti a spokojené rodiče.

Irena Dukátová, děti ze Sluníčkové třídy 
a kolektiv MŠ Sídliště.

Cena Ď - manželé Dufkovi 
oceněni v Národním divadle

V úterý dne 21.6. 2011 od 15. 00 hodin se v historické bu-
dově Národního divadla v Praze konalo slavnostní udílení 
již 11. ročníku Ceny Ď. Protože jsem se mohla slavnostního 
ceremoniálu také účastnit, musím se touto cestou alespoň v 
krátkosti podělit o zážitky z předávání cen udělovaných me-
cenášům, dobrodincům a morálním vzorům z řad nominova-
ných osobností. 

Na Cenu Ď jsou nominovány osobnosti, které svou činnos-
tí významně přispívají k rozvoji kultury a sociální pomoci, 
které s nezištnou samozřejmostí a bezprostředností pomáha-
jí jiným lidem a podporují takové projekty, které by se bez 
získání finančních podpor a darů jen stěží uskutečňovaly, a 
to bez nároku na jakoukoliv odměnu za svou dobrovolnou 
činnost.

Nominace na cenu zasílají nadace, charitativní organizace, 
divadla, muzea, hrady a zámky, kulturní domy, domovy pro 
seniory, dětské domovy, sociální ústavy, spolky, pořadatelé 
kulturních a sportovních akcí, představitelé vědeckých pro-
jektů, školy. 

Autorem projektu „Cena Ď“ je pan Richard Langer, který 
spolu se svou dcerou slavnostní odpoledne také moderoval. 

O vítězích rozhodovalo Celostátní kolegium pro udílení 
cen Ď ve složení: PhDr. Ondřej Černý - ředitel Národního 
divadla, Mgr. Miroslav Bobek - ředitel ZOO Praha, MUDr. 
Vladimír Koza - ředitel Nadace pro transplantaci kostní dře-
ně, Běla Gran Jensen - prezidentka hnutí Na vlastních nohou 
Stonožka, PhDr. Eva Marešová, CSc. - ředitelka Gymnázia 
Thomase Manna, Tomio Okamura - podnikatel, Bc. Miroslav 
Matějka - ředitel společnosti České doteky hudby, Dita Kint-
šnerová - spolumajitelka Horního hradu.

Hosty, kteří přijali pozvání, byli mimo jiné i Mons. Domi-
nik Duka O.P., arcibiskup pražský, a první zástupce náčelníka 
Generálního štábu AČR brig. gen. Ing. Miroslav Žižka. 

Za skvělou práci a za podporu hnutí Na vlastních no-
hou - Stonožka byli letos přímo nominováni celostátním 
kolegiem také manželé Mgr. Helena a ing. lubomír Duf-
kovi, kteří Cenu Ď také získali a osobně z rukou paní běly 
Gran Jensen převzali !!!!!! Ještě jednou GratuluJi 
!!!!!

Dále v souvislosti s projekty hnutí Na vlastních nohou  - 
Stonožka byli oceněni plk. gšt. Rudolf Honzák a příslušníci 
5. kontingentu Armády České republiky, kteří obdrželi cenu 
„Morální vzor“ za vynikající spolupráci při realizaci společ-
ného projektu Stonožky a AČR v Afghánistánu.

Mgr. alena Dobšová
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Zuberští žáci na republikovém finále 
v Opavě získali StříbrO

V našem městě nemá snad nic větší tradici než sport. U 
žáků naší školy to platí dvojnásob. Vím, že jsou již prázd-
niny v plném proudu, ale úspěch družstva starších žáků v 
Opavě z posledního červnového víkendu stojí za napsání.

Republikového finále atletického čtyřboje 24. – 25. červ-
na v Opavě se účastnilo 9 základních škol reprezentujících 
jednotlivé kraje ČR. Jako čestný host přijela na finále 
olympijská medailistka v běhu na lyžích Květa Jeriová 
– Pecková. Svou roli favorita splnila pořádající škola ZŠ 
Englišova z Opavy a s převahou vyhrála. O další umístění 
si to rozdali žáci z Jemnice, Liberce a Zubří, a to v posled-
ní rozhodující disciplíně, v běhu na 1 000 m. Po velkém 
boji nakonec stříbrné medaile a pohár získali žáci ze Zubří, 
družstvo ZŠ Zubří ve složení Miroslav Pšenica, Ondřej Ca-
bák, Jakub Hrstka, Tomáš Majer a Kryštof Havel, kteří si 
výkonem 9 184 bodů zaslouženě odváželi z republikového 
finále 2. místo. V pořadí jednotlivců se ze 40 závodníků 
umístil Miroslav Pšenica na krásném 2. místě (ziskem 2 
551 bodů) a Jakub Hrstka ziskem 2 448 bodů na 5. místě. 
V hodu míčkem zvítězil Zubřan Ondřej Cabák výkonem 
85,24 m. Skokem 597 cm si Miroslav Pšenica vybojoval 2. 
místo  a Jakub Hrstka výkonem 594 cm 3. místo.

Těchto úspěchů by nemohlo být bez obětavé práce zuber-
ských tělocvikářů, a to především učitele a zároveň trenéra 
chlapců M. Šíry a učitelky Gabriely Cábové. Všem atletům 
děkujeme za super reprezentaci naší školy a města a přejeme 
hodně úspěchů v dalším závodění. 

Mgr. Gabriela Cábová 
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Tak jsme zase po roce
předvedli své vystoupení
a jedeme do Brna
na činohru „Zaslíbení“.

Jdeme pěkně po pořádku:
Vlakem přijeli jsme tam,
teď honem na City hotel
„šalinou“ ale kam ???

Dojeli jsme kolem páté,
ubytovali jsme se hned.
Teď se všichni honem chystat,
v šest už zas  musíme jet!

Jedem přece do divadla
na činohru „Zaslíbení“.
To divadlo je Mahenovo,
krásnější tam snad už není.

Seděli jsme v pěkné výšce,
bylo to fakt super.
Činohra náš pobavila,
a teď zas na hotel.

Další den jsme vstávali
asi v osm ráno, 
na čajíček jsme si zašli
za tou naší “MÁMOU“.

Zprávy ze školy

Za paní učitelkou Katkou,
taky paní “Tetou“.
Bylo nám tam s nimi dobře,
vždyť ony jen kvetou.

Opět cestujem „šalinou“
teď na Špilberk se podívat.
Zkusili jsme tam akustiku,
pak na nádvoří tanec dát.

Ve dvě jsme šli na exkurzi
generálku zhlédnout,
pak ještě do zákulisí
všechno si prohlédnout.

Večer v Městském divadle
zas Hello Dolly září,
je známá všude po světě,
rozesmát  se jí daří.

Ráno jsme se sbalili,
odevzdali klíče,
do Vaňkovky pak  jeli
utrácet „pro rodiče“.

Dojeli jsme živí, zdrav
z velkoměsta do Zubří,
zvládli jsme to na jedničku,
vždyť jsme kámoši dobří!

Dramaťák v brně

Za 29 účastníků terka Smočková

Kultura

Připravujeme:
Den 

města
Zubří
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Připravujeme
Den města Zubří

Příští rok bude pro město Zubří opět rokem oslav. 22. 
února 2002 bylo ono datum, které změnilo obec Zubří v 
město. 

Letos si statut města připomeneme 0. ročníkem akce 
Den města, a to v sobotu 17. září, na starém házenkář-
ském hřišti pod Petrohradem. 

Připravovaná akce by měla být přehlídkou dovedností 
a šikovností místních občanů. Samozřejmě, že začne-
me těmi nejmladšími, kdy program budou tvořit různá 
vystoupení dětí MŠ i ZŠ, souborů i sportovních klubů. 
Pro všechny děti bude připravena spousta her a zábavy. 
Program bude také věnován lidem, kteří se zabývají tra-
dičními řemesly a budou je i v rámci lidového jarmarku 
předvádět. 

V našem městě pracují mnohá sdružení, která se chtě-
jí prezentovat, a vy se díky tomu můžete těšit na místní 
myslivce i hasiče, kteří se zároveň postarají o občerstvení. 

Celodenní akce je propojena se zuberskou farností a 
sobotní den bude i dnem otevřených dveří v našem kos-
tele. V neděli 18. 9. pak bude sloužena mše za zuberské 
vyšívačky. 

Ale ještě zpět k sobotě, kde je připravený program až 
do večerních hodin. Na pódiu se představí různé kapely a 
soubory, jejichž žánrová rozmanitost by mohla uspokojit 
snad každého z vás. Přesný program se dozvíte v násle-
dujícím čísle ZN. 

Jako součást oslav byla vyhlášena pro mateřské školy 
základní školu výtvarná soutěž na téma „ Naše Zubří“. 

Na závěr ještě prosba o pomoc. Pokud máte ve svém 
okolí šikovného člověka, který se zabývá lidovým řemes-
lem nebo nějakým zajímavým koníčkem a byl by ochoten 
jej prezentovat, ozvěte se na tel. číslo 571 659 447 nebo 
602 483 785 – odbor kultury.  eliška Divínová 

Návštěva z Palárikova
V sobotu 25. června 2011 navštívila město Zubří de-

legace z naší partnerské obce Palárikovo, vedená jejich 
starostou panem Bernardem Rošteckým a předsedkyní 
Jednoty důchodců paní Gabrielou Šrámkovou. Autobus s 
našimi přáteli přijel v dopoledních hodinách ke sportovní 
hale, kde jsme je již očekávali spolu s panem starostou 

Jiřím Randusem. V TESCU jsme pro naše hosty sjednali 
výměnu EUR za naše koruny a odtud jsme pak společně 
odjeli do restaurace na Staré Zubří, kde byl zajištěn oběd. 
Zde všechny přítomné oficiálně přivítal starosta našeho 
města pan Jiří Randus a za Klub žen paní Jarka Svaková.

Odpoledne jsme podnikli krátkou prohlídku kaple sv. 
Ducha, kde pro všechny přítomné bylo jistě příjemným 
zážitkem pěvecké vystoupení Marušky Křenkové.

Velký dojem na naše hosty udělala i návštěva depozitá-
ře města Zubří, který se nachází v jeho dolní části. Zde si 
mohli návštěvníci prohlédnout ukázky zuberské výšivky, 
valašských krojů, památných fotografií, vybavení dřívěj-
ších domácností apod. Celou historii města Zubří, jeho 
památky i zvyky našich předků nám svým poutavým vy-
právěním přiblížil pan Jan Koláček. 

Pro nepříznivé počasí jsme museli zkrátit prohlídku 
místního hřbitova a kostela sv. Kateřiny. Vrátili jsme se 
zpět do restaurace na Staré Zubří, kde jsme zbytek odpo-
ledne strávili při zpěvu, tanci a v družné zábavě.

Poněvadž naši hosté měli před sebou ještě dlouhou ces-
tu domů, brzy po večeři jsme se s nimi rozloučili s přáním 
dalšího přátelského setkání, tentokrát v Palárikově.

Klub žen Zubří

Depozitář si se zájmem prohlédly také seniorky ze sloven-
ského Palárikova  Foto: Moravská tisková agentura

Za zuberskou výšivkou 
Několik set muzejních exponátů je vystaveno v zuber-

ském depozitáři. Vedle hodnotných sbírek z mineralogie 
a paleontologie, o něž se zasloužil Václav Němec ze Zub-
ří, je v depozitáři bohatě zastoupena i zuberská výšivka, 
která se těší stále většímu obdivu návštěvníků. „Zubřané 
svému městu věnovali také obrazy, kroje, kuchyňské ná-
dobí, nábytek a další předměty, které vypovídají o životě 
našich předků v minulém a předminulém století,“ dodala 
Marie Krupová, předsedkyně muzejní rady. 

Depozitář lze navštívit kterýkoliv prázdninový den v 
týdnu, a to vždy na základě telefonické nebo e-mailové 
objednávky (602 483 785, krupova@mesto-zubri.cz). 
Členové muzejní rady ochotně návštěvníky expozicí pro-
vedou a poskytnou také odborný výklad o 700leté historii 
Zubří.

libuše Miarková, Moravská tisková agentura
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Před námi je čas dovolených a my bychom Vám rádi 
nabídli nové bestsellery, které Vám mohou v těchto let-
ních dnech přijít vhod.

!!! Knihovna nebude mít o prázdninách zavřeno, 
máme pouze omezení v půjčovní době!!!

Přijďte si tedy vybrat nějaké to prázdninové čtení. Rádi 
Vás v knihovně uvidíme, rádi Vám se vším poradíme.

Zprávy z prázdninové knihovny

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

Prázdninové menu aneb žhavé novinky 
(ne)jen na dovolenou

to nejlepší z itálie …
Vášeň, krásná Itálie a skvostné jídlo. To všechno skvěle 

kombinuje nová kniha české novinářky Evy Rýznerové 
- Říkal jsi ti amo. Lehce autobiografický román popisu-
je příběh mladé ženy, která se jednoho krásného večera 
zamiluje do charismatického Itala Massima. Spolu s ním 
objevuje nejen všechny příchutě a pachutě lásky, ale také 
pozoruhodné chutě italské kuchyně!

Každý milovník kuchyně určitě ocení, že kromě samot-
ného příběhu v knize najde i spoustu receptů, odkouka-
ných přímo zpod rukou italské mamma!

Ochutnávka z Paříže…
Elizabeth Bard - Oběd v Paříži
Jakmile mladá Američanka vložila do úst první sous-

to šťavnatého bifteku provoněného pepřovou omáčkou, 
rozhodla se hodit všechno za hlavu a začít nový život v 
nejromantičtějším městě na světě, po boku „mimozemš-
ťana“ s podivným jménem. Elizabeth se přestěhuje do 
Gwendalovy pařížské garsonky v „drsné“ čtvrti a je vrže-
na do světa rušných tržnic pod širým nebem i elegantních 
bister. Učí se kuchat svou první rybu (s malou pomocí 
Jane Austenové) a tišit stesk po domově (za asistence 
čokoládového koláče). Zakouká se i do místního řezníka 
(jenž se nebezpečně podobá Mattu Dillonovi). Hrdinka 
zjišťuje, že čím hlouběji proniká do francouzské kuchyně, 
tím více před ní začíná sama Paříž odkrývat svá tajem-
ství. Dospívá k poznání, že se francouzská kultura podobá 

Změna výpůjční doby v  červenci a srpnu 2011

MíStNí KNiHOVNa : 
pondělí 8.00 – 12.00 h
úterý 13.00 – 17.00 h
středa 13.00  - 17.00 h
čtvrtek   z a v ř e n o
pátek 13,00 – 17.00 h

PObOčKa Na StaréM Zubří:
pondělí 15.00 – 17.00  

dobře dozrálému sýru – člověk vidí jen svrchní kůrku, do-
kud se neprořízne k lahodně pikantnímu vnitřku. Kniha je 
okořeněná recepty na vybrané lahůdky, jakými jsou letní 
ratatouille, kachní prsíčka s ostružinami, jehněčí na po-
meranči a badyánu, či čokoládové koláčky.

Cesta na Sever … 
 Jo Nesbo - Nemesis
Začal podzim. V jedné bankovní pobočce v centru 

Osla dostává vedoucí pětadvacet vteřin na to, aby otevřel 
bankomat, vybral z něj peníze a naházel je do připrave-
né kabely. Limit o šest vteřin překročí. Bankovní lupič 
ukáže do bezpečnostní kamery šest prstů, zastřelí jednu 
ze zaměstnankyň a beze stopy se vytratí. Případ dostá-
vá na starost Harry Hole, jeden z nejlepších kriminalistů 
osloské policie, ale zároveň velmi svérázný chlapík, osa-
mělý vlk s neuspořádaným osobním životem a alkoholik, 
kterému dělá problémy podvolit se jakékoli autoritě. Při 
vyšetřování mu sekunduje velmi zdatná policejní posila 
Beáta Lonnová, dcera známého zastřeleného kriminalisty, 
která zaujala místo Harryho zavražděné kolegyně Ellen 
Gjeltenové. Krátce po zahájení vyšetřování je ve svém 
bytě nalezena Harryho dávná láska Anna Bethsenová. 
Vše nasvědčuje tomu, že spáchala sebevraždu v ten večer, 
kdy u ní byl Harry na večeři. Téměř vše. Jenže Harry má 
naprosté „okno“ a z návštěvy si nic nepamatuje. Co se 
vlastně v Annině bytě odehrálo? Když vyšetřování uvízne 
na mrtvém bodě, rozhodne se Harry využít pomoci Rasko-
la, původem rumunského Roma, Annina příbuzného a 
legendárního bankovního lupiče, který se sám přihlásil 
policii a nechal se uvěznit. I z vězení však dokáže tahat za 
potřebné nitky. Harry uzavře s Raskolem dohodu: Raskol 
mu pomůže najít bankovního lupiče a Harry oplátkou za 
to odhalí Annina vraha. Kolotoč událostí se rozbíhá. A to 
podzim teprve začal...

Slunečné dny, krásné prázdniny a plno úžasných zážitků 
lenka Cabáková

knihovnice

týden pro zdraví v Permoníku
Ve dnech 18. - 25. 6. 2011 jsme strávili krásný týden v No-

vém Hrozenkově v hotelu Permoník. Pobyt byl určen pro 25 
členů SPCCH, o. s. Zubří, a 3 vedoucí.

různé
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Po příjezdu do hotelu jsme byli příjemně překvapeni krás-
ným prostředím, ubytováním, vybaveností hotelu (tělocvična, 
venkovní bazén) a milým uvítáním předsedkyní okresního vý-
boru Mgr. Martou Václavíkovou.

Rekondiční pobyt měl závazný cvičební program, který jsme 
doplňovali vycházkami do okolí, návštěvou Kohůtky, Portáše, 
Karolinky a Karlovského muzea. Příjemným zpestřením byl 
zájezd na Vsetín. V krytých lázních jsme si zacvičili, zaplavali 
a ve vířivkách i odpočinuli.

Každý účastník měl v hotelu zajištěnu jednu masáž a mož-
nost uhradit si další.

Rádi vzpomínáme na zodpovědný přístup zdravotní sestry 
paní Jiřiny Gregorkové k našim tělesným potížím. Vždy ochot-
ně a s úsměvem měřila krevní tlak a poradila. Velký ohlas měly 
přednášky na téma infarkt, mozková příhoda a její problémy. 
Vše nám bylo srozumitelně a s humorem podáno a vysvětleno.

O náš tělesný pohyb se starala cvičitelka Mgr. Jana Miku-
lenková. Každodenní ranní rozcvičky, rehabilitační a relaxační 
cvičení neměly chybu. Při hudbě, s jejím milým hlasovým pro-
jevem, který nám určoval jak cviky provádět, jsme si s chutí 
zacvičili i s gumami, owerbally a nafukovacími míčky. Rela-
xace při hudbě byla balzámem nejen pro tělo, ale i pro duši.

Nechceme opomenout ani paní Evu Porubovou, která se 
starala o organizaci ostatního volného času a naši spokojenost.

Rekondiční pobyt pro zdravotně postižené civilizačními 
chorobami byl uskutečněn s podporou   Sociálního fondu Zlín-
ského kraje. Poděkování patří paní Mgr. T. Nersesjan, radní 
Zlínského kraje pro sociální oblast, která  pomáhá řešit nejen 
složité situace zdravotně postižených a seniorů  v domovech 
a domácím prostředí, ale  podporuje  i neziskové organizace, 
které pořádají rekondiční pobyty pro osoby se zdravotním po-
stižením, nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. 

Poněvadž se sešel výborný kolektiv, některé večery jsme si 
užívali zpěvem při harmonice, na kterou nás doprovázel Ola 
Koleček. Pobyt jsme zakončili přátelským posezením, spoje-
ným s tombolou. Budeme se těšit na další taková setkání!

Účastníci pobytu.

Společné bydlení na sídlišti
Pokračování článku z minulého vydání ZN 

Posledním domem, který stavělo Stavební bytové družstvo 
Gumáren Zubří, byl dům pod číslem popisným 1106-1108. V 
tomto domě ve sklepních prostorách bylo počítáno i s umístě-
ním kanceláří pro SBD. (Před vybudováním tohoto domu za-
jišťovalo svůj chod SBD v domě 1051 – ve sklepních prosto-
rách). Dům byl kolaudován v roce 1979 a první nájemníci se 

Na základě zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, se pře-
vádějí byty do osobního vlastnictví jednotlivým nájemníkům 
a vznikají tzv. Společenství vlastníků bytových jednotek v do-
mech. Bytové družstvo zajišťuje činnosti spojené se správou a 
opravami. Od roku 2008 je předsedou představenstva pan Jiří 
Hübscher, který byl zvolen za zesnulého p. Mrkvánka. 

V roce 2002 bylo ukončeno zásobování sídliště teplem z Gu-
máren Zubří. Vznikla společnost TEPLO Zubří, s. r. o., která v 
místě stávající výměníkové stanice provedla výstavbu plynové 
kotelny včetně komínu, a tato kotelna slouží pro zásobování 
celého sídliště. V jednotlivých domech byly zřízeny domovní 
výměníkové stanice i s ohřevem teplé vody.

Chtěla bych poděkovat Všem, kteří iniciovali vznik tohoto 
článku a poskytli cenné informace.

laďka Horáková

stěhovali v průběhu tohoto roku. Samostatnou činnost Stavební 
bytové družstvo Gumáren Zubří ukončilo na základě sloučení 
se Stavebním bytovým družstvem Rožnov pod Radhoštěm v 
roce 1980. Toto sloučení bylo zapříčiněno i rozhodnutím vlá-
dy o sloučení malých SBD ve větší celky, které mohly lépe 
zajišťovat svou činnost po administrativní stránce a po stránce 
oprav a rekonstrukcí. Větší SBD měly zřízené své středisko 
údržby a údržbářské čety různých profesí. 

Jako poslední byl postaven družstevní bytovou výstavbou již 
sloučeného SBD dům s čísly popisnými 1110-1112, který byl 
kolaudován v roce 1989. 

Sídliště bylo rozšiřováno i o další bytovou výstavbu, kterou 
zajišťoval podnik Gumárny Zubří v rámci stabilizace pracov-
ních sil, a to panelovými domy č. 1100-1102 a 1103-1105 a 
tehdejší podnikovou ubytovnou, dnes bytový dům č. 1075 
nad fotbalovým hřištěm, a 2 x 4 bytovými jednotkami 1065 
a 1066, postavenými tehdejšími Státními lesy a Severomorav-
skými vodovody a kanalizacemi Vsetín pro své zaměstnance. 
V rámci občanské vybavenosti podnik Gumárny Zubří provedl 
výstavbu budovy mateřské školy a jeslí, v současnosti ve vlast-
nictví Města Zubří. 

V roce 1999 proběhlo vyčlenění převážné části domů ze 
SBD Rožnov a znovu vzniklo Bytové družstvo Zubří. Jeho 
předsedou se stal PhDr. Pavel Mrkvánek. Pod SBD Rožnov 
zůstaly domy 1047 a 804. Stávající BD zajišťuje správu a údrž-
bu bytového fondu. Na některých domech proběhla celková 
revitalizace domu – výměna oken, opravy střech, odvodnění a 
celkové zateplení. Vedení družstva úzce spolupracuje se zvo-
lenými samosprávami jednotlivých domů. Na samosprávách 
je ponecháváno rozhodnutí, jaké opravy budou na domě pro-
bíhat. 
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Setkání házenkářů HC Zubří a MtV 
rosdorf v Zubří 10. - 13. června 2011

Pravidelné návštěvy obyvatel partnerských měst Rosdorf 
(Německo) a Zubří (Česko) se staly dlouhodobou tradicí ve 
mnoha kulturních a sportovních úrovních. Tentokrát jsme 
hostili naše házenkářské kamarády z Rosdorfu. Jednalo se o 
setkání nové generace „starých pánů“ a nastupující generace 
těch nejmladších žáků (ročníky narození 1999 a 2000).

Cílem bylo hlavně navázání nových kontaktů a prohloubení 
už 40letého přátelství mezi házenkáři Zubří a Rosdorfu.

V Rosdorfu došlo v roce 2009 ke sloučení dvou klubů MTV 
Rosdorf a MTV Grone – nyní HG Rosdorf-Grone a ten se stará 
o výchovu mládeže s cílem dodávat hráče jak do MTV Ro-
sdorf hrající „Oberligu“, tj. 5. nejvyšší soutěž v Německu z asi 
12 soutěží, tak do Bundesligy. Jejich stránky jsou www.hgrg.
de.  Jedná se o něco podobného, jako je v Zubří projekt „Talent 
házená - šance pro všechny“.

Sport

Dalším cílem bylo sehrání přátelských utkání, kde zvláště u 
mládežníků nešlo o výsledek, ale o navázání nových kontaktů 
a uvědomění si, že přátele mohou mít třeba i v Německu. Na 
mnoha z nich bylo vidět prolomení komunikační bariéry, což je 
pro mladého člověka těžké, ale pro další život velice užitečné. 
V utkání „starých pánů - nové generace“ jsme měli možnost 
vidět v dresu Zubří jak některé  bývalé mistry ČR v házené, 
kteří již dosáhli věku „starých pánů“, tak mládežnické trenéry 
či aktivní členy klubu. Zubří vyhrálo 21:16, ale opět o výsledek 
nešlo. I když vyhrát chtěl i soupeř a hodně se snažil. Celé akce 
se zúčastnilo 36 občanů z Rosdorfu a 41 občanů města Zubří. 

Kromě házené byl připraven pro naše hosty určitě zajímavý 
program.

V pátek 10. 6. 2011 po příjezdu do Rožnova, ubytování a 
obědě následoval krátký odpočinek a odjezd do Zubří, kde 
proběhlo oficiální přivítání a exkurze v místní nové škole a při-
lehlém novém víceúčelovém sportovním areálu. Za perfektní 
překlad při provádění patří poděkování paní učitelce Marušce 
Krupové. Následovala procházka Zubřím a odjezd na večeři 
do hotelu. Večer byl ve znamení diskuze zejména na téma há-
zené a starostí kolem ní.

Sobota 11. 6. dopoledne – volný program s prohlídkou cent-
ra města, nákup suvenýrů. Odpoledne bylo vyhrazeno sportu a 
bylo se na co dívat (viz komentář výše).

Horní konec CuP
Poslední  červnovou sobotu se na hřišti u Horní školy 

uskutečnil 7. ročník fotbalového turnaje Horní konec CUP. 
Zúčastnila se ho čtyři družstva mužů, dvě družstva žen a dvě 
družstva dětí. I když nám počasí moc nepřálo, padaly dokon-
ce i kroupy, hráče to neodradilo. Vítězem se po velkém boji 
stal tým Raždíci, druhé bylo družstvo Jana Mičoly, třetí místo 
získali hasiči-SDH, čtvrtý skončil tým Horního konce. Z žen 
zvítězily svobodné dívky nad vdanými ženami a děti skončily 
nerozhodně. Rozdáním cen ale den pro nás neskončil, akce 
pokračovala diskotékou s hity 80. - 90. let. Poděkování patří 
nejen hráčům, ale i všem našim sponzorům a na další ročník se 
těší pořadatelé.   lenka Mizerová

Ke sportovnímu odpoledni bych dodal, že pro děti byla utká-
ní doplněna soutěžemi střelby 7m hodů. Oceněni byli všichni. 

Po házenkářských soutěžích následovalo exhibiční utkání 
ve futsale, kterého se zúčastnil i starosta města Zubří pan Jiří 
Randus. Večer pak proběhla společná večeře - grilování dopro-
vázené diskuzemi nejen o házené. Došlo k navázání nových 
kontaktů, protože většina dospělých se viděla poprvé. Došlo ke 
vzájemnému předání dalších upomínkových předmětů.

Neděle 12. 6. Dopoledne bylo relaxační – po dlouhé nároč-
né sobotě a večerním barbecue se naši přátelé připravovali na 
výlet na Pustevny, resp. horu Radhošť, asi nejznámější turistic-
kou destinaci tohoto regionu. Nahoru jsme vyjeli autobusem. 
Počasí nám zpočátku přálo, a tak jsme měli možnost vidět jak 
Pustevny, tak i z Radhoště krásná údolí a krajinu. U sochy Ra-
degasta se výprava rozdělila do 2 skupin. Jedna se vrátila k 
autobusu a ta druhá se vydala pěšky do Rožnova. Asi 3 km 
před cílem nás zastihla bouřka, a tak jsme zmokli. Ale i tak 
se 10km túra našim přátelům velmi líbila. Po večeři v hotelu 
následovalo krátké zhodnocení pobytu s pozváním HC Zubří 
do Rosdorfu v roce 2013 u příležitosti oslav 20 let oficiálního 
přátelství mezi městem Zubří a obcí Rosdorf.

Pondělí 13. 6. ráno došlo před Městským úřadem Zubří k 
oficiálnímu rozloučení.

Poděkování patří hlavním sponzorům tohoto setkání, bez 
nichž by vše asi nešlo zrealizovat, Městu Zubří a Česko - ně-
meckému fondu budoucnosti.

aleš Maceček a ivo Mičola – organizátoři setkání
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Pozvánky, inzerce

Ředitelka Mateřské školy DUHA, Na Potoku 369, 756 54 Zubří
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo:

pomocný kuchař/kuchařka
MŠ DUHA Zubří

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

• Odborná kvalifikace v oboru
• Pěkný vztah k dětem

• Komunikační schopnosti
• Občanská a morální bezúhonnost

K přihlášce doložte:
• Stručný životopis  

• Průběh dosavadních zaměstnání a délku praxe
  

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

ředitelka školy, Na Potoku 369, 756 54 Zubří

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

Po
zv

án
ka

Zuberské noviny - Vydává město Zubří • U Domoviny 234, 756 54 Zubří • tel.: 571 757 051 • fax: 571 757 050 internet www.mesto-zubri.cz 
redakce: Zuzana Krupová, e-mail: krupova@mesto-zubri.cz, tel.: 602 483 785 • 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 Odbor kultury MÚ Zubří (Klub Zubří) • 
uzávěrka 12. každého měsíce. Počítačová sazba a tisk GRAFIA NOVA s.r.o., Lesní 2331, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm • náklad 950 výtisků • cena 5 Kč

Po
zv

án
ka

Vážení zahrádkáři, pěstitelé ovoce,
Pálenice Zubří Vám i letos nabízí své služby.

V letošním roce 2011 Vám nabídneme kromě kvalitního 
vydestilování Vašeho kvasu také naředění na požadovanou 
lihovitost. Dále Vám nabízíme možnost stočení Vaši pálenky 
do lahví a uzavření  alkorkovým , nebo korkovým uzávěrem. 

Každou lahev opatříme etiketou.

Široký výběr lahví je pro Vás připraven v provozovně pálenice.
Poradíme jak ošetřovat a zacházet s kvasem tak, aby kvalita 

Vašeho produktu byla co nejvyšší.
Cena jednoho litru ovocného destilátu o obsahu 50% 

alkoholu bude 130kč. Tato cena obsahuje všechny daně a 
poplatky.

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv pálenice Zubří.

Kde nás najdete: 
Pálenice Zubří, Pod Lipůvkou 1068, Zubří, 756 54 

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


