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METLÁŘSKÝ JARMARK

Metláři, tradiční kácení máje, řemeslníci, stánkaři, kolotočáři a spousta
dětí nejen ve valašských krojích – to jsou atributy, bez kterých se žádný
Metlářský jarmark neobejde. V sobotu 24. května to před Klubem nebude vypadat jinak. Věřte či ne, letos už po dvacáté. A na své si přijdou
opravdu všichni. Pro starší generaci je připravená rozeznít své nástroje oblíbená Zubřanka, na kterou v rytmu swingu naváže čím dál lepší
Swing band Zubří.

Foto: Pavel Czinege
(pokračování na str. 12)
SDH Zubří Vás srdečně zve na společenskou akci

Vyhlášení výsledků soutěže obecních projektů:

„VĚDOMÁ MODERNIZACE BUDOV”

Při zahajování konference ZLÍNTHERM 2014 dne 27. 3. 2014 ocenil
hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák vítěze soutěže obecních projektů pod názvem „VĚDOMÁ MODERNIZACE BUDOV”.
Soutěž proběhla ve dvou kategoriích. 1. kategorie – Komplexní zateplení, 2. kategorie – Komplexní zateplení a instalace obnovitelného zdroje
tepla a teplé vody.
(pokračování na str. 4)

„Pálení čarodějnic“
3. května 2014 od 14 hodin pod Petrohradem.
Hry pro děti, soutěž o nejhezčí masku, vystoupení žáků ZŠ,
ukázka hasičského sportu a techniky.
V 18 hodin zapálení vatry při scénce,
kterou nám zahraje Divadelní SPONA.
DJ George Handle
Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.
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Společenská kronika občanů Zubří
Narození

Silvie Ulrychová
Dalibor Tkačík

Co srdce rozdá, neztrácí. Je to uloženo v srdcích druhých lidí.
Robin St. John

Dne 9. května 2014 vzpomeneme 1. smutné výročí tragického úmrtí našeho milovaného přítele,
kamaráda a bratra

Niklas Hrachovec

Jiřího Skýpaly,
Přejeme jubilantům do dalších let pevné zdraví,
hodně štěstí, spokojenosti a krásných chvil pohody.
Zdenka Czinegová
Anna Pavková
Josef Ulrych
Ludmila Juříčková
Jiřina Satinská
Jiřinka Mičkalová

75 let		
91 let
80 let		
91 let
91 let
93 let

Božena Tovaryšová
Jiří Budinský
František Zeman
Antonie Šuplerová
Růžena Kleinová
Jiřinka Ondřejová

94 let		
75 let
85 let		
90 let
75 let		
85 let

Blahopřání

který nedobrovolně odešel z tohoto světa vinou nedbalého člověka.
Jiříku, miloval jsi život, lidi okolo sebe, všem jsi pomáhal a pak
krutý osud nám Tě vzal. Dnes Tvé památce se klaníme, kytičkou
a svící tvůj hrob zdobíme.
družka Jarmila Kolečková,
kamarádi, přátelé a sestra Magda s rodinou
Už jen kytičku květů Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.

Dne 9. května 2014 uplyne 6 let, kdy nás opustil
pan

Milá maminko, krásných květů plnou náruč
k narozeninám Ti chceme dát,
moře lásky, moře zdraví, moře štěstí
a Božího požehnání k tomu přát

Josef Jurka.
Vzpomíná manželka a děti s rodinou.

Dne 3. dubna 2014 oslavila významné životní jubileum 93 let paní

MěÚ Zubří informuje

Jarmila Stančíková.
Všechno nejlepší, hodně zdraví a osobní pohody přejí syn Jaroslav
s rodinou, dcera Irena s rodinou a dcera Miluše s rodinou.

Úmrtí
Vincenc Dobeš		

Jiří Šimurda

Vzpomínáme
Vřelý dík za to, čím jste nám v životě byli,
za každý den, který jste pro nás žili.
Odešli jste cestou, kterou jde každý sám,
jen krásné vzpomínky zůstaly nám.

Dne 9. dubna 2014 jsme vzpomněli 8. výročí, co
nás opustila naše milovaná maminka, babička
a prababička, paní

Anna Hrstková,
a 7. června 2014 vzpomeneme 3. výročí, co nás
opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan

Josef Hrstka.
S láskou vzpomíná syn Jan s rodinou.
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Usnesení 85. schůze Rady města Zubří,
konané dne 10. 3. 2014
RM schvaluje vnitřní předpis č. 003/2014 „Ceník služeb a poplatků Místní
knihovny Zubří“ dle předloženého návrhu s účinností od 1. 4. 2014.
RM schvaluje změnu Přílohy č. 1 vnitřního předpisu č. 015/2013 „Zásady
a ceník nájmu sportovišť města Zubří a vybavení“ dle předloženého návrhu
s účinností od 1. 4. 2014.
RM schvaluje dramaturgický plán akcí na 2. čtvrtletí roku 2014 dle podmínek
uvedených v důvodové zprávě a pověřuje starostu města podpisem příslušných
smluv.
RM revokuje usnesení RM 82/1251.
RM vyhlašuje záměr na pronájem částí prostor v objektu Klub Zubří, Hamerská 10, Zubří, PSČ 756 54, místnost - přísálí Malého sálu, o ploše 18m2,
na období od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8 na ulici Rožnovská 419,
Zubří, s manžely Janou a Vladislavem Faitovými, na dobu určitou od 01. 04.
2014 do 31. 03. 2017 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 9 na ulici Rožnovská 419,
Zubří, s paní Marcelou Lesnou, na dobu určitou od 01. 04. 2014 do 31. 03.
2017 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 13 na ulici Rožnovská 419,
Zubří, s panem Jiřím Kolečkem, na dobu určitou od 01. 04. 2014 do 31. 03.
2017 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2014 pro:
a) „Kamarád Rožnov, o. p. s., IČ: 641 23031, Rožnov pod Radhoštěm, Volkova 523, PSČ 756 61“, ve výši 20 000 Kč,
b) „Podané ruce, sociální družstvo, IČ: 27855341, Zubří, Starozuberská
1449, PSČ 756 54,“ ve výši 30 000 Kč,
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c) „Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, IČ: 478 63 561, Valašské
Meziříčí, Žerotínova 319/21, PSČ 757 01“, ve výši 10 000 Kč,
d) „OFF ROAD Klub Zubří, občanské sdružení, IČ: 22735321, Zubří, Starozuberská 1445, PSČ 756 54“, ve výši 5 000 Kč,
e) „ZO AVZO Gumárny Zubří - střelecký klub, reg. číslo ZO: 80254, Zubří,
PSČ 756 54“, ve výši 5 000 Kč dle důvodové zprávy po úpravě a pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.
RM schvaluje rozpočtové opatření RM RO č. 2/2014, kterým se provádí změna rozpočtu dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 07. 2011
na akci „Energetické úspory pro ZŠ - kuchyně a fotbalové šatny Zubří -17. výzva“ s QUANTUM, a. s., IČ: 25307762, Vyškov, Brněnská 212, PSČ 682 01,
týkající se změny výše DPH za podmínek dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města jeho podpisem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích města
Zubří, p. č. 48/1 a p. č. 48/13 v k. ú. Zubří, se společností MEROS, spol. s r. o.,
IČ: 42866014, Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření Dohody o poskytování Hlasového řešení se společností Telefónica Czech republic, a. s., IČ: 60193336, Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města
jejím podpisem.

Usnesení 86. schůze Rady města Zubří,
konané dne 27. 3. 2014
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části prostor v objektu Klub
Zubří, Hamerská 10, Zubří, PSČ 756 54, (místnost přísálí Malého
sálu) s „Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí“,
IČ: 00851574, DIČ: CZ00851574, Valašské Meziříčí, Palackého 49,
PSČ 757 01, na dobu určitou s účinností od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014
za podmínek dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
RM schvaluje výjimku z uplatnění vnitřního předpisu č. 017/2013
„Zásady a ceník krátkodobých nájmů prostor Klubu Zubří a služeb
spojených s jejich užíváním“ vůči „Základní škola Zubří, okres
Vsetín“, IČ: 70874603, Zubří, Hlavní 70, PSČ 756 54, pro účely akce
„Benefice pro Stonožku“ za podmínek dle důvodové zprávy.
RM vyhlašuje záměr na pronájem nemovité věci - pozemku p. č.
1624, zahrada, o výměře 293 m 2, k. ú. Zubří.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu na ulici
Sídliště 6. května 1109, Zubří, s panem Jiřím Poláškem, na dobu
určitou od 01. 04. 2014 do 31. 03. 2017 a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy s Ing. Zdeňkou Pobořilovou,
daňovou poradkyní KOP ev. č. 2207, IČ: 25811193, Zubří, Sídliště 6.
května 1056, PSČ 75654, ke zpracování a podání daňového přiznání
k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2013
za město Zubří a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro hodnocení nabídek
v rámci výběrového řízení o výběru nejvhodnější nabídky mimo režim
zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Energetické
úspory - Klub Zubří“, o vyloučení uchazeče, jehož nabídka byla
komisí vyřazena: „Stipro, s. r. o., IČ: 268 26 984, Valašské Meziříčí,
Za Drahou 1424, PSČ 757 01“, z důvodů uvedených v důvodové
zprávě a pověřuje starostu města podpisem příslušného rozhodnutí.
RM schvaluje podání žádosti na Státní fond životního prostředí
ČR ve věci podlimitní veřejné zakázky „Prodloužení splaškové
kanalizace Zubří“ - Projekt v rámci Operačního programu Životní
prostředí, o změnu modelu provozování na model vlastnický s tím,
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že provozovatelem zhotoveného majetku města bude „Vodovody
a kanalizace Vsetín, a. s.“, IČ: 47674652, Vsetín, Jasenická 1106,
PSČ 755 01, dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města podpisem
příslušné žádosti a čestného prohlášení.
RM schvaluje změnu usnesení RM 83/1264 takto:
bod g) po opravě nadále zní takto:
g) „Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Zubří“, IČ:
62334786, Zubří, Drážky 889, PSČ 756 54, ve výši 6 000 Kč.
RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Zubří na rok 2014
pro „ Modelářský klub SMČR“, IČ: 62335294, Zubří, Hamerská 10,
PSČ 756 54, ve výši 20 000 Kč a pověřuje starostu města podpisem
příslušné smlouvy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci
stavby „Oprava MK Zubří – Porubky“, se společností „ALPINE Sau
Cz, s. r. o.“, IČ: 45192286, Jiráskova 613, Valašské Meziříčí, PSČ
757 43, týkající se změny předmětu a ceny díla, za podmínek dle
důvodové zprávy a pověřuje starostu města jeho podpisem.
RM revokuje usnesení RM 79/1186 ze dne 02. 12. 2013 ve věci uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se
zřízením stavby plynárenského zařízení STL plynovodu a 2 ks přípojek
na pozemku p. č. 1734/1 v k. ú. Zubří, ve spoluvlastnictví Města Zubří
(7/8), v délce plynovodu 77 m a přípojek 12 m, za úhradu 2 000 Kč,
se společností RWE GasNet, s. r. o., IČ: 27295567, Ústí nad Labem,
Klíšská 940, PSČ 401 17.
RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene v rámci stavby plynárenského zařízení STL plynovodu a 2 ks
přípojek na pozemku p. č. 1734/1 v k. ú. Zubří, jehož spoluvlastníkem
je Město Zubří, s RWE GasNet, s. r. o., IČ: 27295567, Ústí nad Labem,
Klíšská 940, PSČ 401 17, za podmínek dle důvodové zprávy a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro hodnocení nabídek
při posouzení nabídek v rámci výběrového řízení o výběru nejvhodnější
nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění, na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce: „Obnova prostranství - Klub Zubří“, o vyloučení uchazeče,
jehož nabídka byla komisí vyřazena: „DRAPLSTAV GROUP, s. r.
o., IČ: 01492853, Zborovice, U Hřiště 413, PSČ 758 32“, z důvodů
uvedených v důvodové zprávě a pověřuje starostu města podpisem
příslušného rozhodnutí

Usnesení 87. schůze Rady města Zubří,
konané dne 7. 4. 2014
RM schvaluje změnu Přílohy č. 1 vnitřního předpisu č. 017/2013 „Zásady
a ceník krátkodobých nájmů prostor klubu Zubří a služeb spojených s jejich
užíváním“ dle předloženého návrhu s účinností od 1. 5. 2014.
RM schvaluje Přílohu č. 1 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 9004 se
společností „Zásobování teplem, s. r. o.“, IČ: 60731800, Blansko, Svitavská
434/10, PSČ 678 01, s účinností od 01. 05. 2014, dle předloženého návrhu
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Zubří na rok 2014 pro:
a) „Futsalový oddíl Nadace Zubří“, č. k. 710914, Zubří, Záhumení 998, PSČ
756 54, ve výši 6 000 Kč,
b) „Tělovýchovná jednota Gumárny Zubří“, IČ: 44740832, Zubří, Sídlištní
744, PSČ 756 54, ve výši 30 000 Kč,
c) „lskérka, o. p. s“, IČ: 28647912, Rožnov pod Radhoštěm, Chodská 534,
PSČ 756 61, ve výši 5 000 Kč dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města
podpisem příslušných smluv.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů se společností „EKO-KOM, a. s.. IČ: 25134701, Praha 4, Na Pankráci
1685/17, PSČ 140 21“, za podmínek dle důvodové zprávy a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
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RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů se společností „EKO-KOM, a. s.“, IČ: 25134701, Praha 4, Na Pankráci
1685/17, PSČ 140 21, týkající se pověření společnosti „AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.“, IČ: 49353089, Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 102 00, plněním vybraných povinností ze smlouvy za podmínek dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města
jeho podpisem.
RM souhlasí s uspořádáním veřejné akce „Pálení čarodějnic“ pořádané Sborem dobrovolných hasičů, Zubří, Hlavní 771, PSČ 756 54, na pozemcích města Zubří v prostranství u Klidového centra dne 3. 5. 2014 od 14:00 hod. dle
důvodové zprávy za podmínky, že pořadatel zajistí dodržení platných právních
předpisů.

ZLÍNTHERM 2014
(pokračování z titulní strany)

Zprávy ze školky - MŠ Duha

PES ASISTENČNÍ
VODÍCÍ
CANISTERAPEUTICKÝ
Slyšela to celá ves,
že k nám v pátek přišel pes.
Jeho paní přišla s ním,
řekla, ať se nebojím.
Nevidomé vodí rád,
s každým je hned kamarád.

Umí podat spoustu věcí,
k tomu všemu tiše léčí.
Povely má v malíčku,
od nás dostal jedničku.
Piškoty měl za odměnu,
chutnaly nám víc než jemu

Jak se chovat ke psovi,
to už děti z MŠ DUHA ví!

„Sluníčkový den“ ve třídě Motýlků.

Za využití přírodních materiálů a úsporu energie vyšší než 67% byla udělena
zvláštní cena poroty modernizace mateřské školy v Pitíně, který získal i finanční podporu z OP ČR-SR. Soutěž byla realizována na podporu snížení energetické náročnosti v souladu s realizací projektu zavádění regionálních energetických koncepcí (CEP-REC).
Z 260 obecních projektů bylo vybráno 19 nejlepších, které dosáhli úspory
energie nad 50% oproti původnímu stavu a byly kvalitní i po stránce architektonické. Všech 19 vybraných projektů bylo vystaveno po celou dobu trvání
veletrhu stavebnictví na ochozu sportovní haly a v současnosti si projekty můžete prohlédnout ve 22. budově před dveřmi Energetické agentury Zlínského
kraje. Zubří získalo třetí místo v 1. kategorii – Komplexní zateplení za projekt
Zateplení Domu služeb v Zubří. Všechny výsledky si můžete přečíst a foto prohlédnout na http://www.eazk.cz/zlintherm-2014-vyhlaseni-vysledku-souteze-obecnich-projektu-vedoma-modernizace-budov/.
zdroj: www.eazk.cz
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V pátek 21. března jsme ve třídě Motýlků přivítali společně jaro „Sluníčkovým
dnem“. Maminky děti oblékly do žlutého oblečení a den mohl začít. Už od rána
se na děti usmívalo oknem sluníčko, které celý den krásně svítilo a hřálo. Ráno
si děti nejdříve nakreslily a vyrobily svoje sluníčko, po svačince jsme si společně povídali o sluníčku, zazpívali písničku „Volám tě, sluníčko“ a potom už hurá
ven za sluníčkem. Celý den se dětem líbil a plné dojmů, s úsměvem na rtech,
postupně odcházely domů spolu s rodiči.
Za třídu Motýlků Vlaďka Janošková
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MŠ Duha na výletě v Zašové

NOVINY
Keramika

- výroba velikonočních slepiček s keramičkou p. Cábovou.

SVČ Rožnov pod Radhoštěm

- výroba velikonočních věnečků
V současné době probíhá v naší MŠ rekonstrukce školní zahrady, proto jsme
Dne 4. 4. 2014 se děti ze Starého Zubří vydaly na výlet do Zašové, kde navštívily místní kravín. Dozvěděly se spoustu nových informací, jako např. jak se
zpracovává mléko, jak se starat o krávy a vůbec celý chod kravínu Zašová. Malá
telátka si také mohly děti pohladit, z čehož měly asi největší radost. Byly zvídavé, vše je zajímalo a celý poznávací výlet si maximálně užily. Po celé prohlídce
dostaly domácí jogurt, který jim velmi chutnal, a plní zážitků a dojmů jsme
odjeli vlakem zpátky do Mateřské školky „Duha“.

Za MŠ Duha vypracovala Kateřina Pernicová

Zprávy ze školky - MŠ Sídliště

Akce v březnu u Sluníček
Děkujeme paní Vičanové a ostatním zaměstnancům Osevy za názornou ukázku a prohlídku skleníku. Děti měly možnost samy si vyzkoušet sazení semínek.
Za odměnu si každý domů odnesl sladkost a v květináči svůj barevný petrklíč.
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

www.mesto-zubri.cz

s dětmi zavítali do lesa pod Hůrkou. Všichni jsme byli smutní, jak je les poničený, všude plno odpadků, střepy ze skla… Když jsme navštívili les podruhé,
byl však uklizený a v pořádku. Za to musíme moc PODĚKOVAT paní učitelce
O. Kovářové, která se o úklid lesa zasloužila. Jsme moc rádi, že můžeme opět
s dětmi trávit čas venku v přírodě.
Za MŠ Sídliště Irena Dukátová a Mgr. Petra Holišová
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Březen měsíc knihy
Zprávy ze školy

Karneval ve školní družině

Měsíc březen je nejen krásný měsíc díky přicházejícímu jaru, ale má tradici
jako Měsíc knihy. Proto jsme se domluvili s paní knihovnicí Lenkou a ta pro
nás připravila hezké povídání o knihách, ve kterých vystupují zvířátka z lesa.
Právě jsme s dětmi ve školce probírali probouzející se zimní spáče a četba
z knihy Medvídek Pú s následným povídáním bylo to pravé. Vždyť kniha je přítel, který nikdy nezklame. Brzy se za našimi kamarády zase vrátíme, vždyť před
spinkáním tak rádi posloucháme hlavně pohádky, to protože tam vždy zvítězí
dobro nad zlem...

Za třídu Včeličky MŠ Sídliště uč. Šmejkalová Irena

Jakub Janda v mateřské škole
V pondělí 24. 3. 2014 navštívil naši mateřskou školu vítěz Turné čtyř můstků
a zároveň Čech, který jako první vyhrál Světový pohár, skokan na lyžích, pan
Jakub Janda.
Dětem nejprve ukázal video ukázku, na které skáče na lyžích. To proto, aby
dětem přiblížil, co skákání na lyžích vlastně vůbec je. Dále už popisoval výbavu skokana, ukázal dětem lyže, přilbu, brýle, kombinézu…, děti si vše mohly
vyzkoušet a osahat. Dále dětem přiblížil, jak vypadá život skokana, a vyprávěl
zážitky ze závodů na olympiádě v Soči. Pro děti to byl neskutečný zážitek a těší
se, že nás snad Jakub poctí svou návštěvou i někdy příště.

26. 2. 2014 si děti ze školní družiny opět mohly navléknout své originální kostýmy a zúčastnit se karnevalu, který se konal v tělocvičně budovy 1. stupně ZŠ.
Děti si mohly zahrát různé závodivé hry, zatančit si a užít si karnevalový rej
v rytmu samby a jiných veselých písniček. Byly také vybrány nejlepší masky,
což v záplavě princezen, čarodějnic, akčních hrdinů a jiných pohádkových postaviček nebylo vůbec lehké.
O dobrou zábavu nebyla nouze, a tak se těšíme na další akce s našimi dětmi.
kolektiv vychovatelek ŠD

Skřivánek 2014

Na přelomu března a dubna se naše škola rozezněla tóny různobarevnými.
Skoro se vznesla, jak žactvo zpěvné o překot zdolávalo melodické tobogány,
přemety a vruty. Ty s nejlibozvučnějším hlasem už známe.
S.B.

Všichni vítězové prvňáků

Tímto bychom chtěly Jakubovi poděkovat za krásnou besedu, kterou si pro děti
připravil, a popřát mu mnoho sil, zdraví a úspěchů v další sezóně. Děkujeme.

Kolektiv učitelek MŠ Zubří Sídliště

www.mesto-zubri.cz
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Sólisté:
zlato v hrdle – Iva Divínová, 1.A, Adéla Mitášová, 3.A,Tereza Čermáková, 4.B,
stříbro – Bára Dořičáková, 1.B, Barča Porubová, 1.C, Adéla Skýpalová, 2.B,
Dalibor Novák, 3.B, Lenka Ondřejová, 2.B, Jana Smilková, 4.B, Iva Kruntorádová, 4.B,
bronz – Domča Cabáková, 1.B, Tereza Mizerová, 2.A, Nikol Pavlištíková, 2.B,
Klára Petřeková, 3.A, Anita Poláčková, 5.A, Adolf Bandy, 5.B.
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2. a 3. ročníky sólisté a skupinky

Bylo to kouzelné úterý; ráno začali naši badatelé u černé a bílé, aby našli během dopoledne barevnou cestu jeden k druhému.
S. Bludná

P.S.: Objevem převelikým pro všechny bylo, že není všechno jen temné nebo
čisté  …, ale pohybujeme se ve škále šedé…od světlejší k tmavší…a zpátky.

Někteří zpěváci z nejstarší kategorie

Skupinky:
zlato – Ema Charvátová, Vendulka Zemanová, Filip Dimitriadis a Eliška Hrachovcová, 1.C, Nikola Vašková, Míša Pištěková, Bára Ondřejová a Justýna Mikulenková, 3.A, Vendula Novotná, Štěpánka Štejfová a Kája Podmolová, 4.B,
Ellen Randusová, Verča Matznerová a Barča Machová, 4.B,
stříbro – Adam Dořičák a Dany Rada, 1.B, Adéla Mitášová a Klára Petřeková,
3.A, Hanka Mikulenková a Eliška Jurajdová, 5.A,
bronz – Andrea Tovaryšová a Nikolka Mazánková, 1.A, Nela Fiedlerová
a Saša Nečyporuková, 1.C, Adéla Skýpalová, Nela Mičolová a Nikol Pavlištíková, 2.B, Romana Žárská, Eliška Pařenicová a Zuzka Šimurdová, 4.B, Kuba
Staňo, Dominik Mareda, Tom Randýsek a Ondra Krupa, 4.A,
Zvláštní cena poroty – Danek Fojtášek, 1.C, Míša Dořičáková, 1.B.

Benefice pro Stonožku

Černobílý apríl
aneb červenání se nezakazuje

1. duben oslavili studenti na staré škole tím, že vzdali se barev jasných a zářivých, ponechavše si pouze černou a bílou. S nimi si pohráli, přiřadili jim vlastnosti a situace. Pak sehráli scénky ďábelské, které vzápětí přetvořili v andělsky
čisté. Po úkolu nejnáročnějším, kdy podrobili pečlivému zkoumání barevnost
svých dušiček, museli ti nejmenší na vzduch. Tam pozorovali barvy přírody
a hledali, komu sluší prostá černá a komu zase bílá. Podařilo se jim rozklíčit
cestu k pokladu, který si ale nemohli ponechat…součástí nálezu byl vzkaz, že
svůj podíl má každý věnovat milému člověku, který mu barvou i myšlením
ladí.

www.mesto-zubri.cz

7. benefice je za námi a podle ohlasů soudíme, že se vám líbila. Jsme rádi, že
jsme vás mohli potěšit. Moc děkujeme za vaše příspěvky „do kasičky“ i za nákup našich výrobků. Díky vaší ochotě a štědrosti jsme mohli našemu Damiánkovi předat na léčbu 18 110 Kč.
Ještě jednou vám moc děkujeme.
Žáci 9.B
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Stonožka opět pomáhala
Je to již pár let, kdy jsem ukončila své pedagogické působení na zuberské škole. Se zájmem teď sleduji, čím škola žije, a těším se spolu se žáky i vyučujícími
z každého jejich úspěchu. Akcí, na kterou se každoročně těším, je benefice pro
Stonožku.
Ta letošní, která se uskutečnila v pátek 28. března v Klubu, byla v pořadí již sedmá. Jak úvodem zmínil ředitel školy Mgr. Stanislav Petružela, byla to benefice
výjimečná. Výjimečná tím, že výtěžek tentokrát neputoval daleko za hranice
pomáhat chudým a válkou zbídačeným dětem, nýbrž zůstal doma v Zubří, aby
pomohl malému, zdravotně handicapovanému Damiánkovi Fabiánovi, který
byl se svou maminkou přítomen a více než dvouhodinový program sledoval.
Když půvabné moderátorky
přivítaly přítomné hosty,
paní Bělu Jensen – prezidentku hnutí Na vlastních
nohou, zástupce Armády
ČR, Ministerstva vnitra ČR,
představitele města Zubří,
zástupce Gumáren Zubří
a ostatní návštěvníky, mohlo
začít velkolepé představení.
Na pódiu se vystřídalo přibližně 120 účinkujících žáků školy, ke kterým se
přidali roztomilí Bumbrlíci a také někteří bývalí zuberští žáci. Bylo se opravdu
na co dívat, co obdivovat. Vtipné divadelní scénky střídala perfektní hudební,
taneční a pěvecká vystoupení, nechyběla ani působivá ukázka estetické gymnastiky v provedení zuberských gymnastek či obdivuhodný sportovní výkon
chlapců na jednokole a s diabolem. Opět jsme byli svědky všestranného talentu našich dětí, elánu a chuti, s jakou se prezentovali ve svých vystoupeních, ale
také jejich ochoty pomáhat potřebným, což prokázali už mnohokrát. Byli jste
všichni úžasní. Doprovodnou akcí byl ve vestibulu Klubu tradiční prodej žákovských výrobků a nově také výstava vojenské výstroje a výzbroje připravená
vojáky naší armády.
Paní Běla Jensen v rozhovoru pro TV Beskyd, která připravila a odvysílala reportáž z vystoupení, ocenila práci a aktivity zuberských žáků a učitelů a zdůraznila, že zuberská škola se dlouhodobě řadí mezi špičkové stonožkové školy.
Z představení jsem odcházela nadšená, s krásným pocitem a pýchou na zuberské děti a zuberskou školu. Patří vám všem, kteří jste se podíleli na benefici
a kteří se aktivně zapojujete do stonožkových akcí, velký dík a přání dalších
úspěchů, štěstí a vytrvalosti. Už teď se těším na 8. benefici pro Stonožku. Věřím, že nezklamete.
Damiánkovi pak přeji, aby léčba, na kterou mu zuberští kamarádi přispěli,
byla úspěšná a pomohla ke zlepšení jeho zdraví.

Ještě jednou díky za Vaši ochotu, snahu, píli, odhodlání, tvrdý trénink,
odvahu vystoupit na pódiu… Děkujeme moc za pomoc, je to krásné,
když i děti pomáhají dětem.
Děkuji paní učitelce Heleně Dufkové za organizaci celé akce a všem,
kteří se podíleli na této benefici.
Děkuji Brannému klubu Airsoft Military z Valašského Meziříčí za ukázky vojenské výstroje a výzbroje. Všichni kluci byli jistě nadšení.
Moc děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli ať už do kasičky dobrovolného vstupného, či si zakoupili výrobky žáků. Vybrala se krásná částka
18 110 Kč.
Když nám přišla pozvánka na tuto akci, byli jsme zrovna v Sanatoriích
Klimkovice, kde byl Damiánek na léčebném pobytu pohybové terapie
KLIM-THERAPY. Toto speciální rehabilitační cvičení Damiánkovi
opravdu pomáhá, zase se více zpevnil a dokonce začal sám chodit s chodítkem. Máme z toho obrovskou radost.
V květnu máme domluvený termín nástupu do rehabilitačního centra
Adeli v Piešťanech. Zde se za čtrnáctidenní pobyt platí částka okolo
120 000,- Kč, takže vybrané peníze nám pomohou s úhradou.
Nesmírně si toho ceníme a děkujeme za veškerou Vaši jednorázovou či
opakovanou podporu a pomoc.
rodiče Fabiánovi

Zdeňka Janošková

Benefice pro stonožku - poděkování
Velice mile nás překvapila pozvánka na 7. benefici pro Stonožku. Tím
spíše, že se žáci ZŠ Zubří společně s paní učitelkou Helenou Dufkovou
a panem ředitelem Stanislavem Petruželou rozhodli věnovat výtěžek
z dobrovolného vstupného a prodeje žákovských výrobků právě našemu Damiánkovi.
Společně s Damiánkem jsem se zúčastnila dopoledního i odpoledního
vystoupení a musím říct, že jsem netušila, kolik nadaných a šikovných
dětí tady v Zubří máme. Už od malých předškoláků Bumbrlíků, jejichž
vystoupení bylo velice roztomilé, přes menší školáky z prvního stupně
až ke školákům z druhého stupně. Děkujeme všem žákům – za krásné
pěvecké výkony sólových zpěváků a hudební vystoupení skupin, za zábavné scénky a představení, za sportovní výkony, za taneční vystoupení, za vtipné komentování, za práci všech v zákulisí… Děkujeme dětem
za výrobu a prodej hezkých předmětů. Kdo si koupil, jistě nelituje a má
krásný originál, který zdobí jeho domácnost.

www.mesto-zubri.cz
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15. dubna nás ve škole navštívil Damiánek Fabián se svou maminkou, aby poděkovali žákům 9.B za uspořádání benefice a peněžní dar. Damiánek se moc
bavil, všechny zdravil a volal na ně „teto“ (i na chlapce, což vedlo k výbuchům
veselí). Předvedl se nám, jak se umí krásně pohybovat v chodítku. Všem nám
udělal velkou radost. Moc děkujeme
HD
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PĚKNÉ VÝSLEDKY MLADÝCH
ZUBERSKÝCH HÁZENKÁŘŮ, TENTOKRÁT
VE VOLEJBALE A BASKETBALE
… A HOLKY V ZUBŘÍ UMÍ TAKÉ HRÁT
FOTBAL….

Ve finále krajského kola porazili naši žáci družstvo z Kroměříže 42:17 (23:7).
Celému družstvu děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a města Zubří.
Reprezentující hráči: Palát Dušan, Poláček Tony, Mizera Šimon, Mizera Bohdan, Cáb Jakub, Mikulenka David, Mořkovský Lukáš, Koleček Josef, Křiva
Lukáš, Sedláček Vašek.
Nejlepším hráčem krajského kola byl vyhlášen Šimon Mizera.

Zuberská děvčata umí hrát také fotbal

Krajské kolo starších žáků ve volejbale

V Bojkovicích 7. dubna 2014 proběhlo krajské kolo základních škol ve volejbale starších žáků.
Naši základní školu reprezentovali žáci ze sportovních tříd a ukázali, že jsou
šikovní nejen v házené. …Po těžkých bojích nakonec vybojovali pěkné třetí
místo.
Sestava: Blinka Marek, Polášek Jiří, Padalík Jakub, Vičan Daniel, Janíček
Martin, Rada Matěj, Juříček Matyáš, Drápela Vojtěch
Výsledky:
		
		

ZŠ Zubří - ZŠ Bojkovice		
ZŠ Zubří – ZŠ Zlín			
ZŠ Zubří – ZŠ Bystřice p./H.		

0:2
0:2
2:0

Krajské kolo mladších žáků v basketbale

V úterý 8. dubna 2014 se naše děvčata vůbec poprvé účastnila fotbalového
turnaje, který pod názvem Školský pohár organizuje firma Coca Cola. Naše
škola byla organizátorem 2. regionálního kola, které jsme pořádali na fotbalovém stadionu v Rožnově pod Radhoštěm. Celého turnaje se účastnily 4
školy – ZŠ Zubří, ZŠ TGM Horní Bečva, ZŠ Vyhlídka Valašské Meziříčí a ZŠ
Komenského Frýdlant nad Ostravicí. Naše fotbalistky začaly turnaj a v prvním
zápase nastoupily proti ZŠ Vyhlídka. Od začátku zápasu měla zuberská děvčata hru na své straně. Po krásné akci a přesné přihrávce Michaely Poláškové
skórovala jediná střelkyně zápasu Natálie Romanová a zápas skončil 1:0 pro
Zubří. V dalších dvou zápasech se děvčata snažila, a i když měla více šancí,
na vítězství s Horní Bečvou a Frýdlantem to nestačilo. Za bojovnost a sportovní nasazení si ale děvčata zaslouží velkou pochvalu. Premiéra v Coca Cola
Cupu se určitě Zubřankám povedla.
Družstvo hrálo ve složení: Kateřina Pšenicová (kapitánka), Iveta Mikulenková, Martina Kovářová, Dominika Chudáčková, Daniela Martinková, Adéla Ulrychová, Michaela Šustáčková (9.A), Natálie Romanová, Michaela Polášková,
Michaela Juříčková, Barbora Cábová, Adéla Lojkásková, Eliška Konvičná, Valentina Havlová (8.A), Zuzana Pavlíčková (8.B).
(GC)

Kultura

Vlasta Redl

Dne 10. dubna 2014 se konalo v Kroměříži krajské kolo základních škol v basketbale mladších žáků. Naše družstvo složené rovněž z házenkářů sportovních
tříd s přehledem zvítězilo.

www.mesto-zubri.cz

Dva bardi tuzemské hudební scény – za Čechy Luboš Pospíšil, za Moravu
Vlasta Redl, oba za doprovodu svých jedinečných hudebníků, se vydali na společné „československé“ turné a při svých hudebních toulkách zabloudili také
k nám do Zubří. Jejich společný hudební maraton naplánovaný na neděli 30.
března 2014 v Klubu Zubří nepostrádal muzikantskou ekvilibristiku, souznění, nadčasový poetický základ v textech písní, humor a vtip, ani trochu té
radosti pro mužské oko a ucho – nekorunovanou královnu českých bubenic
Páju Táboříkovou.
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Zuberský klub poskytl muzikantům takové akustické i divácké zázemí, že
z nich radost z hraní doslova tryskala proudem. A vždy, když už se zdálo, že
hranice všudypřítomného muzikantského umu není kam posouvat, přišlo
na řadu další překvapení.

Nicméně posléze už jsme se ocitli tam, kam jsme se všichni těšili – v prostředí
pohoří Karakorum v Pákistánu a Libor byl tak hodný, že nás upozornil takřka
vždy, když se na panoramatu hor objevila jednička, dvojka, ale i trojka nebo
čtverka hory s názvem GASHERBRUM (téma původně plánované přednášky). Jeho strhující vyprávění proložené promítáním fotografií, videozáznamů
i spotů, které zdánlivě s tématem přednášky nijak nesouvisely, nás dovedlo až
na samotný vrchol údajně nejnebezpečnější hory světa. Libor se na něj podíval
jako teprve druhý Čech. A ač se během přednášky výborně bavím, současně
musím smeknout pomyslný klobouk nad houževnatostí, vytrvalostí, fyzickou
kondicí, ale především psychickou odolností všech lidí, kteří se opakovaně
do těchto nadmořských výšek vrací. Dostáváme se do míst někde mezi nebem
a zemí, tam, kde se hranice mezi životem a smrtí skoro ztrácí, do míst, kde
každé rozhodnutí může být tím posledním. Chvilku přemýšlím, proč se tam
po těch šílených zkušenostech Libor znovu vrací? Asi je to prosté. Když se to
podaří, musí to být nadpozemsky krásné!

Lenka Přečková
Lenka Přečková, foto: Aleš Měrka,( zdroj: www.zubran.cz)

Křeslo pro hosta
– mezi nebem a zemí s Liborem Uhrem
Horolezec a extrémní sportovec Libor Uher toho dokázal již mnoho.
Zdolal tři „osmitisícovky“, mezi nimi i obávanou K2. Je provozovatelem
horoškoly, ředitelem závodu Beskydská sedmička a také členem Czech
Adidas Terrex adventure race teamu. V extrémních sportech sbíral vavříny
v Čechách, ale i v zahraničí. Nikoho z nás, ač už jisté zkušenosti s touto personou máme, ale nenapadlo, jak skvělý je to bavič. Jeho zuberská přednáška, která se uskutečnila ve čtvrtek 3. 4. 2014, byla plná překvapení i vtipu.
Rychle jsem zapomněla na to, že jsme ji museli o hodinu odložit a obvolávat
všechny pravidelné návštěvníky Křesla pro hosta, i na to, že i přesto na sebe
nechal Libor několik desítek natěšených návštěvníků čekat. Už svou omluvu
pozdního příjezdu pronesl s tak roztomilou rozpačitostí, že mu člověk prostě
musel odpustit. V okamžiku, kdy se začal omlouvat podruhé, trochu mi zatrnulo. Do háje, Libor nemá domluvenou prezentaci o dvojvýstupech na Gasherbrum I a II. „Tak já Vám promítnu K2, nevadí?“ Pravda, pár lidí, co už
přednášku o K2 viděli před cca 6 lety, jsem v sále zahlédla. Snad nás neukamenují, pomyslela jsem si. Mí nejbližší sousedé se mě neváhali v těchto těžkých
chvílích zeptat, jestli jsem objednala skutečně přednášku o velehorách nebo
komické číslo, a to zhruba v okamžiku, kdy celý úvod Libor zakončil větou:
„Stejně hovno poznáte, co je to za horu.“ Ty brďo, říkám si, jak tohle rozdýchají naši pravidelní abiturienti a absolventi slavné zuberské Akademie 3. věku?

Jarní koncert
aneb zuberský vyšívač může být i přespolní
V sobotu 12. dubna se foyer Klubu podobal přinejmenším Národnímu divadlu. Způsobili to slavnostně vyladění a vyzdobení návštěvníci. V očekávání
zážitku cizokrajné vůně málem netrpělivostí zavařili tiskárnu lístků. Na programu bylo vystoupení japonského klavíristy Hidehita Takeuchiho. Uvítal posluchače, pochválil svou profesorku vyšívání Marušku Pyrchalovou a celý sál
hned pochopil, proč mu jehla s nití tak umí zahrát v rukou.
Jeho jemné prsty vyšívaly melodie Mozarta a Schumanna, jež měkce pohladily
(d)uši dětem i dospělým. Ti děkovali potleskem nejen skladbám, ale i každé
vtipné větě pana Takeuchiho. Potěšil všechny do té míry, že stojící aplaudující
dav se uklidnil až ve chvíli, kdy byl stržen ukolébavkou Dobrú noc, má milá.
Zpívající byli přítomni kouzlu - Japonsko se přiblížilo Moravě tak blízko, až se
mapy stávaly bezcennými☺.

S.Bludná, foto: Aleš Měrka (zdroj: www.zubran.cz)

P.S.: Od našeho milého hosta se můžeme naučit lecčemu…třeba tomu, že ceremoniál lze udělat i z přijímání květin…

www.mesto-zubri.cz
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Kulturní pozvánky

A světlo je vosk? (17. 4. – 11. 5. 2014)
První výstava loňského roku „Vyšívání jehlou a dlátem“ poprvé odtajnila jeden ze skrytých zuberských zázraků - precizní velkoformátové
dřevořezby Ládi Bělunka inspirované Alfonsem Muchou. Letošní první
výstava pak odtajní další velké překvapení – veřejnosti dosud nepředstavené enkaustiky Jarky Juříčkové, ale také, a to vůbec poprvé v historii Zubří, se interiér Petrohradu ocitne ve hře světel a zvuků v prostoru.
O tento malý zázrak se postará videomappingová plastika Miroslava
Hory.
Taky jste se v úvodu tohoto článku setkali s tak trochu záhadnými a neznámými pojmy, pod kterými si neumíte nic moc reálného představit? O vysvětlení jsem požádala samotné autory.
Jaroslava Juříčková představuje svou část expozice následovně: „Všechny
vystavované obrazy jsou malovány horkým voskem. Jedná se o speciální
výtvarnou techniku enkaustik (z řeckého slova vypálím), při které se používá horký pigmentovaný včelí vosk. Pomocí žehličky se nanáší na hladké
povrchy - v mém případě na malířské plátno - a vytváří kouzelné efekty. Ty
pak pomocí speciálního pera dokresluji. Námětem mých obrazu je příroda,
člověk, můj vlastní prožitek, portréty lidí.“ Kromě těchto obrazů výstava
nabídne i poklady z keramické pece. „Keramika mě nadchla už na střední
škole. Vrátila jsem se k ní až po roce 2000 ve své práci na ZŠ Zubří. Nejzábavnější je, že z „bláta“ mohou vzniknout úžasné předměty. Mám ráda
proměnu hlíny, tvarování a dekorování hotového výrobku a pocit očekávání
při otevírání keramické pece.“
Naproti tomuto tradičnímu a krásnému materiálu stojí umění vytvořené technologií nové doby. Grafik, zabývající se laserovými technologiemi a interak-

tivními audiovizuálními projekty ve veřejném prostoru, Miroslav Hora píše
o své prezentaci na výstavě: „V rámci výstavy „A světlo je vosk?“ představím svou
poslední videomappingovou plastiku Osvícení. Technika videomappingu
překračuje tradiční plochý formát videoprojekce. Pracuje s obrazem promítaným na fyzický objekt v prostoru a pomocí práce se světlem tak oživuje
objekt i jeho okolí. Hra světlem mění perspektivu, stínování, vkládá do prostoru nehmotné objekty a spolu s hudbou a zvukovými efekty splývá v prostorovou iluzi, čímž vytváří nový druh vjemu rigidní hmoty v prostoru.“
Čím více se o připravované výstavě dovídám, tím více ve mně roste touha
to konečně vidět. A jak jste na tom vy? Dnes, když čtete tyto řádky, už stačí
udělat jediné. Vypravit se na Petrohrad. Otevřeno je kromě pondělí každý
den, vždy od 14 do 17 hodin, a to až do 10. května 2014.

Lenka Přečková

Divadelní SPONA ze Zubří
uvádí původní zuberskou hudební komedii z roku 1935
podle J. Koláčka Zárubského

LÁSKA NA HORÁCH

V sobotu 26. 4. 2014 od 19:00 hodin v Klubu Zubří
Vstupné dobrovolné.
Hudební doprovod – CM BESKYD

Křeslo pro hosta
Senioři a bezpečnost v dopravě
Květnové Křeslo pro hosta je připraveno pro zástupce České policie, kteří už
v Zubří na podzim „zabodovali“ s přednáškou (Ne)bezpečný věk. Tentokrát si
vezmou na pomoc BESIP, známou organizaci zabývající se bezpečností silničního provozu, a místním seniorům povypráví a opět i promítnou další užitečné
informace.

Populární formou se zde seznámíte s okruhy problémů seniorů v dopravním
prostředí, včetně témat – starší chodec, starší řidič, rizika dopravních nehod
v závislosti na věku řidiče, starší cestující v prostředí osobní hromadné dopravy, konstrukce vozidel a starší řidič.
Křeslo pro hosta se uskuteční ve čtvrtek 7. 5. 2014 od 18.00 hodin v Klubu
Zubří.

www.mesto-zubri.cz
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V zuberském klubu bude Pavel Kříž vyučovat
tanci Chantal Poullain

Spolková činnost

Karneval
V sobotu 15. března uspořádal výbor ČČK Zubří II - horní karneval v bývalé
Horní škole. Odpoledne od 14.30 h byl sál plný dětí. Byly pro ně přichystány
soutěže a každé dítě bylo odměněno. Tombola byla díky sponzorům bohatá.
Kvečeru se sál vyprázdnil a po 19. h začali chodit dospělí. Ráz letošního karnevalu byl v barvách ČERNÁ a BÍLÁ. K tanci a poslechu hrál náš „dvorní“ DJ
pan Radek Nohavica a jako vždy nezklamal! Večer byla opět bohatá tombola.
Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem sponzorům za peněžní i věcné
dary. MOC DĚKUJEME!!!
Na květen jsme si ponechali jeden z vrcholů letošní divadelní předplatitelské
sezóny, a sice světově proslulý divadelní hit 6 tanečních hodin v 6 týdnech.
V inscenaci Divadla Ungelt si Madame Lily Harrison v podání Chantal Poullain najme Michaela Minettiho (Pavel Kříž), aby ji naučil swing, tango,
valčík, foxtrot, ča-ču a moderní tanec. V Režii Zdeňka Duška a taneční choreografii Alice Stodůlkové se dostanete nejen do víru tance, ale také do příběhu o lidské opuštěnosti a nikdy neumírající naději. Všechny předplatitele tak
v pátek 16. května 2014 od 18 hodin čekají další 2 a ½ hodiny skvělého divadla.
Lenka Přečková

METLÁŘSKÝ JARMARK (pokračování z titulní strany)

Velký prostor letos dostane nastupující generace zuberských muzikantů,
od Malého Beskydu, CM Kotula pod vedením Drahomíry Klimkové a na slávu
a čest svých rodičů naváže čtyřčlenná country-folková formace Avoris Elubic
(„malá Syrová cibule“). Dá se předpokládat, že Máj tradičně vinou Beskyďáků
padne za bujarého veselí a jásotu Vás všech k zemi a že si Vaše srdce získají
folklórní vystoupení dětí ze Zubří i odjinud. Podvečer bude patřit „kytarovkám“ v podání NAVALENTYMU, nově jen v dvoučlenném složení, čímž se
pomalu přibližujeme mladé generaci, kterou v závěru bezpochyby uspokojí
diskotéka pod širým nebem v podání DJ Alexe Railiho. Toho si jistě všichni
dobře pamatují z letních Hvězd VeSmíru.
Lenka Přečková

ZPĚVÁČEK 2014
To, že děti z Beskyďáčků rády zpívají, je všeobecně známo. Každé úterý od 15 hodin pilně nacvičují taneční kroky a učí se nové říkanky a písničky. A tak si dvě děvčátka Sárinka Holišová a Emilka Turner řekla, že zkusí štěstí v pěvecké soutěži.
Soutěž Zpěváček pořádá
Folklórní sdružení ČR, Valašské folklórní sdružení a Středisko volného času. Zpěváčci
soutěží v kroji svého regionu
a zpívají dvě písničky. Jednu
s hudebním doprovodem
a druhou bez něj.
Dne 15. března se konal 14.
ročník této celostátní soutěže ve zpěvu lidových písní.
Po krátkém rozezpívání a posledních úpravách si holčičky
vylosovaly pořadové číslo
a čekaly, až na ně přijde řada.
Po tom, co obě zazpívaly svoje
písničky, se porota poradila a vyhlásila vítěze. Sárinka a Emilka se sice neumístily na předních místech, ale dostaly na památku hezký diplom.
Oběma holčičkám se na tváři objevil úsměv. Radost z toho, že to dokázaly.
Zkusily si, jaké to je zpívat před publikem, naživo, z plných plic a od srdíčka.
Jejich rodiče můžou být na obě děvčátka právem pyšní!
autor, foto: Zuzka Ondřejová
TÍMTO MNOHOKRÁT DĚKUJEME ZUZCE ONDŘEJOVÉ,
ŽE VĚNOVALA SVŮJ VOLNÝ ČAS PŘÍPRAVĚ NAŠICH CÉREK
DO TÉTO PĚVECKÉ SOUTĚŽE.
BESKYĎÁCI
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Vyzpívala si postup do Valašských Klobouk
Již po druhé se Ivanka Divínová (žákyně 1.A ZŠ Zubří), zúčastnila oblastního
kola pěvecké soutěže Zpěváček (letos 15. 3.), kterou pořádá Středisko Volného času v Rožnov p. R. společně s Valašským folklórním sdružením. V minulém roce nasbírala zkušenosti, které letos zúročila. V kategorii 6-9 let se
umístila jako druhá, což jí zajistilo postup do regionálního kola ve Valašských
Kloboukách.

V době nedostatku hrabošů loví i drobné pěvce, brouky, kobylky, někdy po dešti sbírá i na povrch vylezlé žížaly.
Poštolky se u nás se vyskytují po celý rok. Naši - hlavně mladí - ptáci ale táhnou
až do severní a západní Afriky. Na podzim a v zimě se u nás zase vyskytují i ptáci z hnízdišť v Německu, Polsku, Švédsku či Finsku.
Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť, Zdroj fotografie: www.wikipedie.cz

Ostatní

Připomenutí

Sem postupují pouze dvě děti v dané kategorii. Ivanka vystupovala za soubor
Podskaláček z Rožnova p. R., (kam dochází již 3. rokem) pod vedením Věry
Stachové a Jany Vařejčkové, která ji zároveň vyučuje hře na klavír. Oběma dámám děkujeme za to, že se takto malým dětem věnují a vedou je k lásce k folklóru a muzice vůbec. Hodně štěstí „ v Klobúkách“ 27. dubna přeje
O+E+A

Příroda

Sokol s pronikavým hlasem

(Některé druhy ptáků na území města Zubří a v jeho nejbližším okolí, 14. část)
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) se z krajiny s dutými stromy a skalami
přestěhovala do prostředí vytvořeného člověkem. Tento zástupce sokolovitých
dravců s nápadným hlasovým projevem má rezavě červený hřbet. Sameček,
který je o čtvrtinu menší než samice,
má šedou hlavu a černý vous. Hlava
i ocas samice poštolky jsou hnědé.
Její pronikavé „kliklikli“ můžeme slyšet i v zástavbě, kde hnízdí v různých
výklencích, na římsách a balkonech,
ve věžích kostelů. Nestaví si vlastní
hnízdo. Využívá i starých hnízd jiných
ptáků. V původním materiálu pouze,
pokud to jde, vytlačí jamku.
Ve městech je letící poštolka často zaměňována se zavalitějšími hrdličkami
nebo holuby. Ti ale létají pravidelnými
údery křídel, na rozdíl od poštolky, která po několika mávnutích křídly dělá
přestávku. Za letu lze také poštolku obecnou zaměnit s podobnou siluetou
krahujce obecného. Poštolka má ale výrazněji zašpičatělá křídla a delší ocas.
Krahujec loví kořist za letu nízko nad zemí. Naopak poštolka často „visí“ nad
terénem. Pak následuje střemhlavý útok na kořist, kterou jsou převážně drobní
hlodavci, hlavně hraboš polní. Pouze asi každý desátý pokus však bývá úspěšný.

www.mesto-zubri.cz

Připomínáme všem spolužačkám, spolužákům, rodákům
a vrstevníkům, že další společné setkání narozených
v roce 1942 se uskuteční
v sobotu dne 7. června 2014 v Motorestu Zubří
u dálnice se začátkem ve 14.00 hodin.
Účast na tomto setkání potvrďte, prosím, na některou z následujících adres nejpozději do 20. května 2014.
Srdečně zdraví a na setkání se za organizátory těší:
František Fiedler, U Trati 481, 756 54 Zubří, mobil
737 585 055, e-mail: fiedlerfrantisek@seznam.cz
Václav Zeman, Drážky 944, 756 54 Zubří,
mobil 604 905 372, e-mail: av.zeman@seznam.cz.

Charitní pečovatelská služba v Zubří
Že je pečovatelská služba víc než jen dovoz obědů, se mohli lidé ze Zubří v uplynulých letech již přesvědčit. Pečovatelky Lucka a Dana se rozhodly podělit se
o své zkušenosti a objasnit, s čím konkrétně může pečovatelská služba pomáhat.
Lucka vysvětluje: „Staráme se o seniory a o lidi s tělesným postižením v jejich
domácnostech tak, aby co nejdéle mohli zůstat doma.“ Pro objasnění dodává,
že ne každý chce jít do domova pro seniory. „Mnohdy tím ulehčíme rodině při
péči o jejich blízké.“
„Pomáháme lidem například ráno se vstáváním, hygienou a chystáním jídla,“
říká Lucka. „Dále provádíme úklidy domácností, chodíme na nákupy, vyzvedáváme recepty u lékařů a vyřizujeme úřední záležitosti například na poště.“
A dodává: „Když si lidé přejí, můžeme je doprovodit k lékaři, na poštu, na úřad
nebo třeba do obchodu. Naší snahou je podpořit jejich soběstačnost a udržet
kvalitu jejich života.“
„K lidem jezdíváme ráno od půl 7 do večera do 19 hodin,“ říká Lucka. „Charita
jezdí k lidem dopoledne i přes víkend a v nutných případech ráno o státních
svátcích.“
„Být pečovatelkou je však mnohem víc,“ podotýká Dana. „Jako církevní nezisková organizace jsme povinni řídit se zákonem a vést dokumentaci. Zaručujeme každému člověku přístup „šitý na míru.“
Už rok sídlíme v nové budově Charity v Rožnově vedle kostela. V lednu loňského roku jsme v něm navíc otevřeli novou službu pro seniory a pro lidi
se zdravotním postižením. Zlatka říká: „Lidé tu mohou přes den strávit
čas – povídáme si, společně tvoříme různé výrobky, zpíváme, cvičíme, chodíme
na procházky, na výlety, odpočíváme, a když si lidé přejí, tak zajdeme klidně
i do kavárny. Mohou se tu i osprchovat v bezbariérové koupelně. Snažíme se
jim přizpůsobit tak, jak jsou zvyklí z domova.“
„Nejdůležitější je, že dáváme lidem pocit, že jejich život ještě neskončil, neustále se mohou aktivně podílet na běžném životě,“ dodává pracovnice Maruška. „Lidé tu uzavřeli nová přátelství, úžasně pookřáli.“
Kontakt: 571 654 954, 739 524 318
pečovatelky z Charity
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Inzerce

Sport

Zuberské juniorky na mistrovství republiky
stříbrné, postupují na MS do Moskvy

HLEDÁME
Obchodní zástupce
do týmu
Nabízíme
• Profesionální a příjemné
pracovní prostředí
• Zaškolení a další rozvoj
• Práci s lidmi
• Týdenní provizi
• Otevřenost a férovost

(placená inzerce)
Koupím pozemek nebo RD v Zubří. Prosím nabídněte.
Mobil 604 376 240.

PALIVOVÉ DŘEVO
DŘEVOSKLAD VIDČE

V sobotu 29. března se ve Vyškově uskutečnil první jarní závod v estetické skupinové gymnastice ESG Cup I. Tento závod byl zároveň Mistrovstvím ČR 2014
v ESG pro juniorskou a seniorskou kategorii, ve kterém se bojovalo o postup
na Mistrovství světa 2014 do Moskvy.
Na letošní jarní sezónu se ze zuberského oddílu moderní gymnastiky připravovala 3 závodní družstva – kategorie 8 let a mladší, 10 – 12 let a družstvo juniorek.
Pro družstvo juniorek to byl první závod
sezóny, a zároveň
ten nejdůležitější.
Na mistrovství ČR
2014 se v této kategorii
předvedla
celkem 4 juniorská
družstva z oddílů TJ
Sokol Praha Žižkov,
TJ Sokol Velký Týnec, TGK Zlín a TJ
Gumárny Zubří. První jarní závod byl plný zdravé nervozity, protože zuberská děvčata měla velmi
těžkou pozici. Obhajoba titulu Mistryň ČR je vždy velmi obtížná. V trochu jiném složení se naše nejzkušenější závodnice s touto sportovní výzvou skvěle
popraly. Zubřanky opět předvedly společnou skladbu plnou výrazových prvků
podtržených rockovou hudbou skupiny Apocalyptica.
Juniorky TJ Gumárny Zubří získaly nakonec 2. místo a staly se tak vícemistryněmi pro rok 2014. Vybojovaly zasloužený postup na Mistrovství světa
do Moskvy, které se uskuteční 23. – 25. 5. 2014. Družstvo pod vedením trenérek Hany Šírové a Jany Šírové – Daniela Martinková, Dominika Chudáčková,
Valentina Havlová, Barbora Cábová, Klára Chlápková, Sára Bambuchová,
Karolína Davidová, Tereza Hrachovcová.
Sobotního závodu ve Vyškově se také účastnila družstva kategorie 8 let a mladší
a 10 - 12 let, která si ze svého prvního závodu sezóny také přivezla poháry. Družstvo 8 let a mladší ve složení Tereza Mizerová, Adéla Fiedlerová, Michaela Šimurdová, Táťána Nečyporuková, Alžběta Petřeková, Eva Holubová, Markéta Křivová
a Pavlína Žemlová pod vedením trenérky Adély Zedníčkové si přivezlo 2. místo.
Družstvo 10 – 12 let si se skladbou s rychlou rytmickou hudbou odvezlo
z Vyškova 3. místo a bronzové medaile. Pod vedením trenérky Hany Šírové
nastoupila děvčata Eliška Jurajdová, Kateřina Vrátilová, Terezie Románková,
Hana Fryšová, Anna Pernicová, Denisa Vaculínová, Denisa Mikulenková, Eva
Stružková, Klára Mikulenková.

Mgr. Gabriela Cábová (předsedkyně oddílu)

Nabízíme tvrdé i měkké dřevo,
štípané metry,
polínka dle požadovaných rozměrů.
AKČNÍ CENA na polínka!!!
Dopravu dřeva možno zajistit.
Telefon 603 80 20 81
www.drevokotle.cz
(placená inzerce)
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Jarní závody v běhu odstartovaly

Na fotce je Jakub Smílek

S příchodem měsíce dubna se začínají rozbíhat
jarní běhy. Prvním závodem, kterého se zúčastnilo jednadvacet členů zuberského lyžařského
oddílu, byl Běh Papratnou ve Frenštátě pod Radhoštěm. Tento závod proběhl 6. dubna a je zařazen do Frenštátského běžeckého poháru. Pohár
bude pokračovat dalšími sedmi závody v okolí
Frenštátu. Nejlépe z našich dopadli Iva Kaštovská
a Jakub Smílek, kteří ve své kategorii nenašli přemožitele. Dvě třetí místa vybojovaly Hoferková
Renata a Barošová Markéta.
Podrobné výsledky a fotografie ze závodu najdete
na oddílových webových stránkách.
Lyžařský oddíl, http://lyzari.sweb.cz

8 – 10 let:
1. místo: TJ Sokol Praha Žižkov I.,
2. místo: TJ Sokol Velký Týnec,
3. místo: SK MG Zlín,
4. místo: GK Sokol Opava
10 – 12 let:
1. místo: TJ Sokol Velký Týnec,
2. místo: SK MG Mantila Brno,
3. místo: TJ Gumárny Zubří
4. místo: SK MG Zlín
12 – 14 let:
1. místo: SK MG Mantila Brno,

2. místo TJ Sokol Velký Týnec,
3. místo: GK Sokol Opava
Juniorky:
1. místo: TJ Sokol Praha Žižkov I.,
2. místo: TJ Gumárny Zubří,
3. místo: TJ Sokol Velký Týnec,
4. místo: TGK Zlín
Seniorky:
1. místo: TJ Sokol Velký Týnec,
2. místo: SK MG Mantila Brno,
3. místo: Lupina ÖTB Linz
Show - 1. místo: TGK Zlín

V oblastním přeboru JMSO zuberská děvčata kategorií 8 let a ml. a 10 – 12 let
získala 2. místa a krásné stříbrné medaile.

Společná fotografie zuberských nadějí (kategorie 8 let a ml., 10 – 12 let, juniorky)

Zuberská hala zářila gymnastikou
13. ročník O pohár starosty města Zubří
v estetické skupinové gymnastice
ESG Cup II. 2014 a oblastní přebor
jihomoravské soutěžní oblasti
Kdo navštívil v sobotu 12. dubna 2014 zuberskou halu, mohl být možná mile
překvapen, místo házené na palubovce zazářil něžný ženský sport gymnastika.
Domácí oddíl moderní gymnastiky TJ Gumárny Zubří pořádal spolu s Městem
Zubří a Zlínským krajem již 13. ročník „O pohár starosty města Zubří“, který byl zároveň druhým závodem pohárové soutěže ESG Cup 2014 v estetické
skupinové gymnastice a oblastním přeborem jihomoravské soutěžní oblasti
dětských kategorií. A i když bylo venku krásné jarní počasí, do haly zavítalo
velké množství diváků, kteří byli určitě odměněni krásným sportovním zážitkem. Závodilo se v 7 kategoriích: 8 let a ml., 8 – 10 let, 10 – 12 let, 12 – 14
let, juniorky, seniorky a show. Do Zubří se sjelo více než 200 závodnic z těchto
oddílů: SK MG Zlín, TGK Zlín, GK Sokol Opava, TJ Sokol Praha Žižkov I., TJ
Sokol Velký Týnec, SK MG Mantila Brno, rakouský oddíl Lupina ÖTB Linz
a domácí TJ Gumárny Zubří.
Zuberská děvčata soutěžila v kategoriích 8 let a mladší, 10 – 12 let a juniorky.
O pohár starosty města Zubří a ESG Cup II. 2014 - výsledky
8 let a mladší:
1. místo: TJ Sokol Praha Žižkov I.,
2. místo: SK MG Zlín I.,
3. místo: TJ Gumárny Zubří,

4. místo: TGK Zlín,
5. místo: GK Sokol Opava,
6. místo: SK MG Zlín II.

www.mesto-zubri.cz

Pro domácí oddíl byl tento závod velmi úspěšný. Na vynikajících sportovních úspěších se
podílely tyto závodnice:
Kategorie 8 let a ml.: Táňa Nečyporuková, Pavlína Žemlová,
Michaela Šimurdová, Adéla
Fiedlerová, Tereza Mizerová,
Eva Holubová, Alžběta Petřeková, Markéta Křivová (treSpolečné foto juniorského družstva spolu s paní nérka: Adéla Zedníčková).
Kategorie 10 – 12 let: Hana FryT. Valentovou Nersesjan, radní Zlínského kraje
šová, Eva Stružková, Terezie
Románková, Klára Mikulenková, Kateřina Vrátilová, Denisa Vaculínová, Bára
Kachtíková, Eliška Jurajdová, Denisa Mikulenková (trenérka: Hana Šírová).
Kategorie juniorek: Daniela Martinková, Klára Chlápková, Sára Bambuchová, Karolína Davidová, Tereza Hrachovcová, Barbora Cábová, Valentina Havlová, Dominika Chudáčková (trenérky: Jana Šírová, Hana Šírová).
Medaile a poháry předávali závodnicím starosta města p. Jiří Randus a radní Zlínského kraje paní Mgr. Taťána Valentová Nersesjan, která také převzala záštitu nad
družstvem juniorek a jejich účastí na mistrovství světa v ESG 2014 v ruské Moskvě.
Tento krásný předvelikonoční závod by se nemohl uskutečnit bez pomoci
obětavých rodičů závodnic a všech členů oddílu. Proto děkuji všem, kteří se
jakoukoli měrou podíleli na organizaci závodu, děkuji závodnicím za krásnou
reprezentaci oddílu a všem trenérkám děkuji za jejich práci.
Poděkování patří také všem sponzorům 13. ročníku závodu O pohár starosty
města Zubří, a to: Městu Zubří, Zlínskému kraji, Argentinum Petra Brokešová, LB Silver Ladislav Brokeš, MB Piercing Marek Brokeš, Pribina TPK p.
Jiří Janošek, Květiny Lucida, pánům Radovanu Kachtíkovi a Aleši Mikulenkovi za ovoce pro závodnice.
za oddíl MG Zubří Gabriela Cábová
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PROGRAM NA květen
Klub

Středa 7. 5. 2014 od 18:00 hodin
KŘESLO PRO HOSTA
Senioři a bezpečnost v dopravě
Přednáška zástupců Policie ČR a BESIPu.
Vstupné: 30 Kč.
Pátek 16. 5. 2014 od 18:00 hodin
Divadlo UNGELT
6 tanečních hodin v 6 týdnech
Hrají a tančí: Chantal Poullain a Pavel Kříž, vítěz StarDance 2010. Režie: Zdeněk Dušek..
VYPRODÁNO V RÁMCI DIVADELNÍHO PŘEDPLATNÉHO!
Sobota 24. 5. 2014 od 9:00 hodin
METLÁŘSKÝ JARMARK
s tradičním kácením máje
Řemeslníci, stánkový prodej, spousta jídla a pití, kolotoče, atrakce, řemeslníci a bohatý
kulturní program.

Kino

Středa 21. 5. 2014 od 18:30 hodin
PŘÍBĚH KMOTRA
Kriminální triller natočený na motivy skutečných událostí podle knižní předlohy bestselleru Jaroslava Kmenty – Kmotr Mrázek.
Režie: Petr Nikolaev. Hrají: Ondřej Vetchý, Lukáš Vaculík, Pavel Nečas, Kryštof Hádek, Kristýna Frejová, Vica Kerekes, Jiří Dvořák, Vladimír Brabec, Jan Vondráček, Andrej Hryc, Zuzana Čapková, Filip Kaňkovský a další.
Vstupné: 70 Kč. Délka filmu: 99 minut.
Úterý 13. 5. 2014 od 9:30 hodin
O STATEČNÉ PRINCEZNĚ
Pásmo pohádek pro děti z MŠ, ale i děti předškolního věku v doprovodu rodičů.
Vstupné: 12 Kč. Délka filmu: 68 minut.
Středa 28. 5. 2014 od 18:00 hodin
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2
Po katastrofální potravinové bouři v prvním filmu byl vynálezce Flint a jeho přátelé nuceni opustit město. Tentokrát Flint ke svému úžasu zjistí, že jeho zařízení stále pracuje
a vytváří neuvěřitelné tvory…
Animovaná rodinná komedie - mluveno česky.
Režie: Cody Cameron, Kris Pearn.
Vstupné: 70 Kč. Délka filmu: 96 minut.
Připravujeme
14. 6. 2014, Polyfunkční centrum volnočasových aktivit
ČOKOLÁDOVÁ TREPKA
Velký dětský sportovní den
Letos na téma: ATLETIKA, královna sportu. Mezi hosty přivítáme mimo jiné českou
reprezentantku Denisu Rosolovou.
12. 6. 2014 od 18:00 hodin, Klub Zubří
KŘESLO PRO HOSTA
Kristina Höschlová - Lékaři bez hranic
Vstupné: 30 Kč.

Sport v únoru
Sportovní hala
Sobota 3. 5.
18:00 hod. HC Gumárny Zubří – KH Kopřivnice – utkání házenkářské nadstavby TPE
Neděle 4. 5.
8:00 hod. HC Zubří C – TJ Bystřice p. H. – utkání 7. kola zlínské ligy mladšího žactva II
9:15 hod. HC Zubří A – TJ Bystřice p. H. – utkání 16. kola zlínské ligy starších žáků
10:30 hod. HC Zubří A – HC Zlín C – utkání 7. kola zlínské ligy mladšího žactva I
13:00 hod. HC Zubří – KH Kopřivnice – 21. kolo 1. ligy mladších dorostenců v házené
15:00 hod. HC Zubří – KH Kopřivnice – 21. kolo 1. ligy starších dorostenců v házené
17:00 hod. HC Zubří B – TJ Rožnov p. R. – 21. kolo 2. ligy mužů SM v házené

2014

Sobota 10. 5.
9:00 hod. Turnaj čtyř měst – házenkářský turnaj žáků
Sobota 17. 5.
8:00 hod. Hot Dance 2014 – taneční soutěž
Neděle 18. 5.
8:00 hod. HC Zubří C – SHK Kunovice – utkání 9. kola zlínské ligy mladšího žactva II
9:15 hod. HC Zubří A – HC Zlín A – utkání 9. kola zlínské ligy mladšího žactva I
10:30 hod. HC Zubří B – HC Zlín A – utkání 18. kola zlínské ligy starších žáků
18:00 hod. HC Gumárny Zubří – HCB OKD Karviná – utkání házenkářské nadstavby TPE
Hřiště Lesany
Neděle 4. 5.
12:00 hod. TJ Lesana Zubří – TJ Rožnov p. R. B – utkání 7. kola zlínské ligy mladšího žactva II
13:15 hod. TJ Lesana Zubří – DHK Litovel – utkání 16. kola zlínské ligy starších žaček
15:00 hod. TJ Lesana Zubří – TJ Veselá – 9. kolo zlínské ligy mužů v házené
Neděle 18 .5.
12:00 hod. TJ Lesana Zubří – TJ S. Luhačovice – utkání 9. kola zlínské ligy mladšího žactva II
13:15 hod. TJ Lesana Zubří – HC Zlín “A“ – 18. kolo zlínské ligy starších žaček v házené
15:00 hod. TJ Lesana Zubří – HC Zlín B – 11. kolo zlínské ligy mužů v házené
Fotbalové hřiště
čtvrtek 1. 5.
15:00 hod. FC Zubří “A“ – FC Els. Brumov “B“ – 14. kolo mužů sk. A ve fotbale
Sobota 3. 5.
16:30 hod. FC Zubří B – Jiskra Krhová B – 20. kolo 4. třídy skupiny B ve fotbale
Neděle 4. 5.
16:30 hod. FC Zubří “A“ – Spartak Valašské Klobouky – 20. kolo mužů sk. A ve fotbale
Sobota 10. 5.
16:30 hod. FC Zubří B – Sokol Choryně B – 21. kolo 4. třídy skupiny B ve fotbale
Neděle 11. 5.
10:00 hod. Fotbalový turnaj – 12. kolo – Okresní přebor mladší přípravka sk. B
14:30 hod. Zubří – Poličná – 14. kolo – Okresní přebor starší přípravka sk. B
16:30 hod. FC Zubří “A“ – FC Dolní Bečva – 21. kolo mužů sk. A ve fotbale
Sobota 17. 5.
16:30 hod. FC Zubří B – Sokol Valašská Bystřice B – 22. kolo 4. třídy skupiny B
Neděle 18. 5.
16:30 hod. FC Zubří “A“ – Vidče – 22. kolo mužů sk. A ve fotbale
Sobota 24. 5.
16:30 hod. FC Zubří B – Velká Lhota – 12. kolo 4. třídy skupiny B
Neděle 25. 5.
14:30 hod. Zubří – Valašské Meziříčí – 16. kolo – Okresní přebor starší přípravka sk. B
16:30 hod. FC Zubří “A“ – TJ Kelč – 23. kolo mužů sk. A ve fotbale
Sobota 31. 5.
16:30 hod. FC Zubří B – Sokol Jarcová – 13. kolo 4. třídy skupiny B
PLÁN TURISTICKÝCH AKCÍ květen 2014
i pro příznivce turistiky
So 3. května Zubří - Val. Meziříčí - Mořkov
40. výročí turistického pochodu ,,OKOLO MOŘKOVA“
17 km
vlak: Zubří nádr. 6.46 - Val. Meziříčí
vlak: Val. Meziříčí 7.13 - Mořkov
So 10. května AUTOTURISTIKA: Zubří - Velké Karlovice - Podťaté,
Světlá - Ztracenec
15 km
odjezd z parkoviště u T ESCA v 7.00 hod.
So 17. května AUTOTURISTIKA: Zubří - Štramberk, Štramberská Trúba,
rozhledna na Bílé hoře, arboretum.
12 km
odjezd z parkoviště u TESCA v 8.00 hod.
Čt 22. května Zubří - Rožnov - Soláň - Tanečnice - Provázkovy chlévy
- Val. Bystřice, U Machýčků
15 km
vlak: Zubří nádr. 7.29 - Rožnov p/R
aut.: Rožnov 8.15 - Soláň

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