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Zuberské gymnastky opět na mistrovství
světa, tentokrát v metropoli Ruska

V Zubří proběhla
ČOKOLÁDOVÁ TREPKA

Ve dnech 23. – 25. května 2014 proběhlo v ruské metropoli Moskvě mistrovství světa v estetické skupinové gymnastice juniorských a seniorských
družstev. Světového šampionátu se účastnilo 24 juniorských a 29 seniorských
družstev z 16 zemí celého světa (Rakousko, Bělorusko, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Španělsko, Itálie, Kanada, Čína, Mexiko, Rusko, Faerské o., Finsko, Estonsko, Japonsko a Česká republika – 3 družstva juniorek a 3 družstva seniorek).

(pokračování na straně 15)

Velkolepá oslava sportu, pohybu a krásy těla i ducha oděná do atmosféry starověkých olympijských her – takový byl letošní dětský sportovní den v Zubří.
Hned úvodní slavnostní ceremoniál dával tušit, že návštěvníky čeká něco mimořádného. Na velký trůn byla čtyřmi statnými mládenci donesena a usazena královna sportu – ATLETIKA. Představovala ji česká reprezentantka
v atletice, vícebojařka a sprinterka Denisa Rosolová.
(více na straně 12)

Partnerství ZUBŘÍ – ROSDORF

Územní plán Zubří
Ve dnech 5. června 2014 (čtvrtek) až 10. června 2014 (úterý) byli našimi hosty
v Zubří přátelé z Rosdorfu. I tentokrát to bylo setkání více než přátelské.
(pokračování na straně 6)

Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek 10. 7. 2014 od 10:00 hod. se bude konat v Kulturním domě Zubří (Klub) veřejné projednání návrhu Územního
plánu Zubří. 
(více na straně 5)
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Narození

Jiří Rapant
Beáta Krupová
Karolína Melichaříková
David Plucnar
Martin Jochec
Adam Hlaváč
Natalie Figurová

Tereza Raždíková
Viktorie Radová
Kristýna Kubincová
Miroslav Štroblík
Lilly Anabel Pelikánová
Anastázie Němcová
Kryštof Kyselý
Petr Holiš

„Je červen a růže zavoněly ze zahrádky.
Šťastni a s kytičkami na kopec chodívali jsme
jako do pohádky.
Ty krásné vzpomínky žijí v nás
a růže, maminko, trháme letos zas.
Jen dveře doma jsou zavřené,
u kterých marně čekáme a klepeme.
S kytičkou spěcháme do míst,
kde tichým spánkem spíš,
slovíčka lásky šeptáme
a ty už je neslyšíš.
Dne 9. června 2014 by se dožila 84 let naše milovaná maminka,
babička a prababička, paní

Andělka Holišová.

S láskou a úctou vzpomínají dcery Ludmila a Marie s rodinou.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

ZLATÉ SVATBY

Život se nezastaví, jde stále dál,
osud již nevrátí, co jednou vzal.
Však vzpomínky na Tebe zůstanou v nás.
Dne 18. června 2014 uplynulo 17 let, kdy nás
navždy opustil pan

Josef Ondřej.

S láskou vzpomínají manželka, dcera a syn
s rodinami. Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.
Bohuslav a Anna Krupovi

Kdo ztratil na světě to nejdražší,
jen ten ví,
kolik žalu a bolesti v srdci zůstává…
Dne 24. června 2014 si s bolestí v srdci připomeneme 2. smutné výročí úmrtí naší milované
manželky, maminky a babičky, paní

Marie Zemanové.

S láskou a úctou vzpomínají manžel a děti s rodinami.
František a Milada Krupovi

Přejeme jubilantům do dalších let pevné zdraví,
hodně štěstí, spokojenosti a krásných chvil pohody.
Ludvík Mikulenka 85 let
Františka Křenková 75 let

Jaroslav Němec
Rudolf Fabian

Úmrtí
Jiřinka Mičkalová
Jaroslav Svak

Ladislav Lajgot
Josef Mikulenka

Vzpomínáme
Dne 18. června 2014 vzpomeneme nedožitých
90 let naší maminky

Ludmily Holišové.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

75 let
91 let

Možná byl čas již odejít,
snad to tak bylo v osudu psáno …
Zbyly jen sny, jež mohly se ještě snít …
V půjčovně času však již měli vyprodáno.
Vzpomínka je trvalejší
nežli květy nejkrásnější.
Květy uschnou, opadnou,
vzpomínky však zůstanou.
Dne 26. června 2014 si připomeneme 2. smutné výročí, co od nás
navždy odešla naše milovaná manželka, maminka, paní

Růžena Garšicová.

S láskou a úctou stále vzpomínají manžel Vladimír a dcera Blanka.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

I když jsem srdce nemocné měl,
přece jsem Vám je celé dal,
a tolik pro Vás vykonat ještě chtěl,
žel, snahu mou osud mi vzal.
Dne 4. července 2014 vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka, pana

Lubomíra Balhárka.

S láskou vzpomíná dcera Lenka s rodinou.
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Tatínku, odešels.
Jen vzpomínky nám zůstaly
na doby kdysi šťastné.
Jsou v našich srdcích ukryté,
jsou hluboko a krásné........
Dne 17. července 2014 vzpomeneme
10. smutné výročí úmrtí našeho drahého tatínka, dědečka a bratra

Zdeňka Frňky.

S láskou vzpomínají syn a dcera s rodinami a sestra s rodinou.

MěÚ Zubří informuje

Hlavní 771, PSČ 756 54, v prostorách Sokolovny (Zubří, Hlavní 459) a na pozemcích města Zubří v blízkosti Sokolovny a Sportovní haly Zubří (Zubří,
Hlavní 492) dne 19. července 2014, dle důvodové zprávy, za podmínky, že
pořadatel zajistí dodržení platných právních předpisů.
RM schvaluje výjimku z uplatnění vnitřního předpisu č. 015/2013 „Zásady
a ceník krátkodobých nájmů sportovišť Města Zubří a vybavení“ vůči „Sbor
dobrovolných hasičů Zubří“, IČ: 44740522, Zubří, Hlavní 771, PSČ 756 54,
pro účely akce „Oslavy 120. výročí založení SDH Zubří“ pořádané 19. července 2014.
RM schvaluje užití znaku města Zubří Sborem dobrovolných hasičů Zubří,
IČ: 44740522, Zubří, Hlavní 771, PSČ 756 54, pro účely akce „Oslavy 120.
výročí založení SDH Zubří“ pořádané 19. července 2014.
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku - Spektrum Rožnovska - s městem Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00304271, Rožnov
pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, PSČ 756 61, dle předloženého
návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Z usnesení 89. schůze Rady města Zubří,
konané dne 12. 5. 2014

Z usnesení 90. schůze Rady města Zubří,
konané dne 26. 05. 2014

RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s paní Růženou Kleinovou, dle přeloženého návrhu, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodnoticího
kritéria - nejvyšší nabídková cena, ve výběrovém řízení mimo režim zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby:
„Prodej dřeva z lesů Města Zubří, prodej cca 400 m3 dříví z nahodilých těžeb
- 2“ a schvaluje uzavření kupní smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a to: „OPERA SILVATICA, s. r. o., IČ: 24287890,
Vlašim, V Sadě 1505, PSČ 258 01“, v souladu s nabídkou uchazeče, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje rozpočtové opatření RM RO č. 3/2014, kterým se provádí změna rozpočtu dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření ZM RO č. 4/2014, kterým
se provede změna rozpočtu dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši 60 000 Kč příjemci „Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm“, IČ: 00098604,
Rožnov pod Radhoštěm, Palackého 147, PSČ 756 61, pro účel obnovy národní kulturní památky Libušín, areál Pustevny.
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodnotícího
kritéria - nejnižší nabídková cena, ve výběrovém řízení mimo režim zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady a postupy při zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu“,
na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky:
„Nákup příslušenství ke komunálnímu stroji STIGA Belos TransPro 54“
a schvaluje uzavření kupní smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a to: Daniš Daveztechnik, s. r. o., IČ: 28644875, Přerov,
Hulínská 265/30, PSČ 750 02, v souladu s nabídkou uchazeče, dle důvodové
zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku Města Zubří p. č. 5442/3, k. úz. Zubří s „Gumárny Zubří, akciová společnost“,
IČ: 00012122, Zubří, Hamerská 9, PSČ 756 54, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM doporučuje ZM schválit zařazení správního území města Zubří do území
působnosti Integrované strategie území (ISÚ) Místní akční skupiny Rožnovsko (MASR) na období 2014 - 2020, realizované sdružením „Místní akční
skupina Rožnovsko“, IČ: 27034925, Zašová 36, PSČ 756 51.
RM souhlasí s uspořádáním veřejné akce „Oslavy 120. výročí založení SDH
Zubří“, pořádané Sborem dobrovolných hasičů Zubří, IČ: 44740522, Zubří,

RM schvaluje dramaturgický plán kulturních, sportovních a společenských
akcí na 3. čtvrtletí roku 2014, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města
podpisem příslušných smluv.
RM schvaluje vnitřní předpis č. 004/2014 „Systém náležité péče hospodářského subjektu - města Zubří, uvádějícího dřevo na trh“ dle předloženého návrhu, s účinností od 01. 06. 2014.
RM doporučuje ZM vyhlásit záměr na prodej nemovité věci - části pozemku
p. č. 5452/1, ostatní plocha o výměře 2 m2, k. úz. Zubří (Rožnovská).
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4 na ulici Hlavní 62, Zubří,
s panem Adamem Švecem na dobu určitou od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2017
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 10 na ulici Rožnovská 419,
Zubří, s panem Karlem Hronešem na dobu určitou od 01. 06. 2014 do 31. 05.
2017 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje navrácení kaucí, které byly vybrány před 01. 01. 2014 v souvislosti s nájmy bytů, ve výši zůstatků.
RM schvaluje neuplatnění indexu inflace u „Smluv o nájmu nebytových prostor a pozemků“ uzavřených před 01. 01. 2014, za podmínek dle důvodové
zprávy.
RM uděluje na základě smluvního ujednání o zastoupení speciální plnou moc
Ing. Antonínu Holišovi, aby zastupoval město Zubří při zjišťování průběhu
hranic pozemků, konaném dle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), v platném znění, dne 17. 6. 2014,
a pověřuje starostu města podpisem příslušné plné moci.
RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2014 pro
„Myslivecké sdružení Březovec Zubří, o. s.“, IČ: 487 72 941, Zubří, Březovec
217, PSČ 756 54, ve výši 6 000 Kč, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu
města podpisem příslušné smlouvy.
RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2014 pro
„Charita Valašské Meziříčí“, IČ: 47997885, Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila
1345, PSČ 757 01, ve výši 5 000 Kč, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu
města podpisem příslušné smlouvy.
RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2014 pro
„Tělovýchovná jednota Lesana Staré Zubří“, IČ: 641 24 029, Zubří, Starozuberská 341, PSČ 756 54, ve výši 5 000 Kč, dle důvodové zprávy, a pověřuje
starostu města podpisem příslušné smlouvy.
RM schvaluje výjimku z uplatnění vnitřního předpisu č . 015/2013 „Zásady
a ceník krátkodobých nájmů sportovišť Města Zubří a vybavení“ vůči „Zlínský
krajský svaz házené, U Stadionu 4286 , Zlín, PSČ 760 01“, pro účely akce Festival miniházené 2014 pořádané dne 7. 6. 2014.
RM schvaluje Vnitřní předpis č.005/2014 „Provozní řád - pravidla pro užívání Klidového centra Zubří“ s účinností od 15. 6. 2014, po úpravě.
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RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvě o právu provést stavbu v rámci umístění a vedení
nadzemní kabelové přípojky NN v délce cca 65 m přes pozemky par. č. 1923/1
a 1923/6, 1924, 1955/4 a 1972/2 v k. úz. Zubří, ve vlastnictví města Zubří,
s ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích města
Zubří parc. č. 5403/1 a 5452/1 v k. úz. Zubří (přípojka plynu, vjezd a vstup) se
společností „Ema invest group, s. r. o.“, IČ: 27767744, Frýdek-Místek, Sadová 612, PSČ 738 01, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle
hodnoticího kritéria - nejnižší nabídková cena - ve výběrovém řízení mimo
režim zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady a postupy při zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu“, na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Parkoviště za Klubem v Zubří“
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána
jako nejvýhodnější, a to: SATES MORAVA, spol. s r. o., IČ: 60775530, Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1386, PSČ 757 01, v souladu s nabídkou
uchazeče, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady a postupy při zadávaní veřejných zakázek
malého rozsahu“, na stavební práce „Příroda je náš kamarád na zahradě ji
chceme poznávat II“, se zhotovitelem BS Vsetín, s. r. o., IČ: 47973749, Vsetín,
4. května 870, PSČ 755 01, týkající se méněprací, víceprací a změny termínu
dokončení díla, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města
jeho podpisem.
RM revokuje usnesení RM 88/1340 ze dne 28. 4. 2014 o schválení smlouvy
o spolufinancování - poskytnutí příspěvku na inženýrské sítě v lokalitě Traktorka II. s Liborem Majerem a Helenou Majerovou.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolufinancování - poskytnutí příspěvku
na inženýrské sítě v lokalitě Traktorka II. s Liborem Majerem a Helenou Majerovou, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
RM doporučuje ZM schválit nabytí nemovitých věcí (spoluvlastnického podílu 1/2) - pozemků: p. č. 3569/1 , p. č. 3573/1, v k. úz. Zubří, z dědictví ze závěti
po panu Zdeňku Hrachovcovi, Zubří, Sídliště 6. května 1100, PSČ 756 54,
zemřelém 26. 2. 2014.

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Zubří
konaného dne 21. 5. 2014
ZM schvaluje program 20. zasedání ZM podle předloženého návrhu po úpravách - bod č. 6 - Komplexní pozemkové úpravy se stahuje a mění se pořadí
bodů programu.
ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení: Předseda: Ing. Vladimír Krupa
Členové: Ing. Petr Smoček, Josef Svák
ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 19. zasedání ZM ze dne 26. 2.
2014 bez připomínek.
ZM schvaluje nabytí nemovitých věcí darováním, a to pozemku p. č. 1719/1,
ostatní plocha, o výměře 507 m2, a části pozemku p. č. 1567, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 202 m2, vše k. úz. Zubří, od pana Ladislava Svaka, a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
ZM revokuje usnesení ZM 12/06 ze dne 10. 10. 2012 o uzavření smlouvy
o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní na prodej plynárenského zařízení
v lokalitě Staré Zubří - Vlkoprdy v k. úz. Zubří se společností SMP NET, s. r.
o., IČ: 27768961, Ostrava - Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ
702 00.
ZM revokuje usnesení ZM 19/05 ze dne 21. 9. 2009 o schválení výše úhrady
příspěvku na inženýrské sítě v lokalitě Traktorka II.
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ZM schvaluje závěrečné vyúčtování výstavby inženýrských sítí v lokalitě Traktorka I. dle varianty č. 2 důvodové zprávy zahrnující také vyúčtování příspěvku
od manželů Heleny a Libora Majerových, lokality Traktorka II.
ZM schvaluje změnu vnitřního předpisu „Zásady spolufinancování stavebních obvodů - dopravní a technická infrastruktura (příspěvek na inženýrské
sítě)“ schváleného usnesením ZM 10/11 dne 6. 6. 2012, dle důvodové zprávy.
ZM vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města Zubří za rok 2013
bez výhrad a schvaluje závěrečný účet města Zubří za rok 2013, včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření města Zubří za rok 2013.
ZM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku města Zubří, za rok 2013
dle návrhu uvedeného v závěrečném účtu.
ZM schvaluje účetní závěrku města Zubří, IČ 00304492, Zubří, U Domoviny
234, PSČ 756 54, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2013.
ZM schvaluje rozpočtové opatření ZM RO č. 4/2014, kterým se provede změna rozpočtu dle důvodové zprávy.
ZM volí dle ust. § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon
o soudech a soudcích), v platném znění, jako přísedícího Okresního soudu
ve Vsetíně, Vsetín, Horní náměstí 5, PSČ 755 39, pro volební období 2014 2018 pana Zdeňka Zátorského.
ZM schvaluje zařazení správního území města Zubří do území působnosti
Integrované strategie území (ISŮ) Místní akční skupiny Rožnovsko (MASR)
na období 2014 - 2020 , realizované sdružením „Místní akční skupina Rožnovsko“, IČ: 27034925, Zašová 36, PSČ 756 51.

Stavební úpravy Klubu a jeho okolí
– upozornění občanům

V rámci schváleného rozpočtu Města Zubří pro letošní rok byla vyčleněna
významná částka investičních prostředků v celkové výši téměř 14 mil. Kč
na projekty úpravy Klubu Zubří a jeho okolí. Konkrétně na zateplení budovy,
předlažbu původního chodníkového tělesa před Klubem, výsadbu zeleně kolem památníku a vybudování parkoviště s celkovou kapacitou 97 parkovacích
míst na zelené ploše, kde bývá pořádán Metlářský jarmark.
Na rekonstrukci Klubu Zubří byl získán příslib dotace ve výši 85 % z evropských fondů a 5 % ze SR z uznatelných nákladů, když celková předpokládaná
hodnota díla byla cca 6 mil. Kč. Výběrovým řízením se podařilo snížit náklady
na realizaci stavby na cca 5,2 mil. Kč. Předmětem rekonstrukce bude zejména
dokončení výměny otvorových výplní, zateplení obvodového pláště, stropu
a výměna střešní krytiny. Bezpochyby neméně důležitou je i rekonstrukce stávající přípojky splaškové kanalizace.

Historické foto
V rámci úprav prostranství před Klubem dojde k dokončení předlažby chodníkových těles vč. výsadby nové zeleně a odstranění stávající zeleně s výjimkou
vzrostlých jehličnanů. Na zmlazení zeleně byla taktéž získána dotace ve výši
70 % z evropských fondů a 5 % ze SR z uznatelných nákladů. Celková hodnoty
díla je cca 800 tis. Kč. V průběhu výstavby bohužel nebude možné parkovat podél chodníkového tělesa, stejně tak jako na betonových panelech za klubem, kde
bude probíhat výstavba parkoviště s celkovou kapacitou 97 parkovacích míst.
Hodnota díla parkoviště se předpokládá ve výši cca 4,3 mil. Kč, čemuž nasvědčuje předběžný výsledek výběrového řízení v rámci veřejné zakázky. Byť na ten-
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to projekt nebyl nalezen dotační titul, jeho realizace přispěje ve významné míře
k řešení dnes neúnosné situace s parkováním.
Celkově by tedy veřejnou soutěží mělo oproti rozpočtu dojít k úspoře přesahující 3 mil. Kč.
Pokud jde o zmíněné omezení parkování v dané lokalitě, pak s ním budou muset občané počítat od měsíce června do konce měsíce září tohoto roku. Město se za toto omezení omlouvá, nicméně stavební úpravy
jsou nezbytné a bylo dosaženo alespoň toho, že se celá lokalita bude
„stavět“ ve stejném termínu.
Cenou za tuto nepříjemnost bude markantní zkulturnění bezesporu jednoho
z nejdisponovanějších míst ve městě, na které přitom cca z jedné třetiny přispějí evropské fondy.
Ing. Milan Palacký, vedoucí EO MěÚ Zubří

Územní plán Zubří

(pokračování z titulní strany)
Oznámení o výše uvedeném veřejném projednání je zveřejněno na úředních
deskách MěÚ Rožnov p. R. a MěÚ Zubří veřejnou vyhláškou, ve které jsou
uvedeny další informace o konání tohoto veřejného projednání.
Do návrhu územního plánu včetně posouzení vlivů je možné nahlédnout na Odboru výstavby a územního plánování MěÚ Rožnov p. R. nebo na Odboru výstavby MěÚ Zubří. Návrh územního plánu je také přístupný na webových stránkách
http://www.roznov.cz/dokumenty-projednavane/ds-1174/p1=5494.

4.
Dotčené pozemky: parc. č. 92, 93, 161/1, 162, 163,
			
167, 168/1, 168/2
5.
Vlastník a provozovatel: Město Zubří
			
U Domoviny 234, 756 54 Zubří
			
tel.: 571 757 051
			podatelna@mesto-zubri.cz
Článek II.
Obecná ustanovení, vymezení
1. Provozní období: celoročně s výjimkou nevhodných klimatických podmínek (sníh, náledí, silný déšť).
2. Klidové centrum se skládá z chodníků s lavičkami a odpadkovými koši,
dětských prvků, jezírka s fontánou, veřejného osvětlení a zeleně.
3. Klidové centrum je určeno dětem i dospělým. Z důvodu bezpečnosti smí
děti využívat dětské prvky klidového centra pouze pod dozorem dospělé
osoby. Herní prvky mohou užívat pouze děti ve věku od 3 do 12 let. Je
zakázáno používání dětských prvků dospělými osobami.
4. Provozovatel může rozhodnout o dlouhodobějším uzavření centra
v případě, že jeho provoz bude ohrožovat bezpečnost návštěvníků, nebo
v případě dlouhodobých oprav a dále v případě organizace kulturních
akcí, kdy bude centrum využito pro tyto veřejné akce.
5. Veškeré závady a připomínky týkající se provozu klidového centra mohou návštěvníci sdělit pracovníkům Odboru výstavby MěÚ Zubří osobně nebo telefonicky na tel. č. 571 757 061.
Článek III.
Jezírko s fontánou

Zpracování nového územního plánu pro naše město v celkové hodnotě
790.130 Kč bude v rámci projektu „Územní plán Zubří“ podpořeno z Integrovaného operačního programu poskytnutím dotace ve výši 666.060 Kč.
Finanční prostředky dotace budou poskytnuty z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 566.151 Kč a ze státního rozpočtu ve výši 99.909 Kč.

Za Odbor výstavby MěÚ Pavel Paseka

Výtah u Domu služeb

V loňském roce byla zahájena a v letošním roce ukončena stavba výtahu u objektu Domu služeb. Výtah byl budován jak pro přístup osob se zdravotním postižením, tak i pro všechny návštěvníky provozoven umístěných v 1. nadzemním podlaží objektu. Věříme, že výtah bude návštěvníky Domu služeb řádně
užíván a přispěje ke zlepšení komfortu služeb poskytovaných v tomto objektu.

Odbor výstavby
MĚSTO ZUBŘÍ – okres Vsetín
Vnitřní předpis

PROVOZNÍ ŘÁD
PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ KLIDOVÉHO CENTRA
ZUBŘÍ
Článek I.
Působnost
1.
2.
3.

Místo:		
Okres: 		
Katastrální území:

Zubří
Vsetín
Zubří

www.mesto-zubri.cz

1. Jezírko s fontánou je součástí klidového centra.
2. V jezírku je zakázáno:
a) koupat se,
b) vylévat či jakkoli odebírat vodu z jezírka,
c) vhazovat do jezírka jakékoliv předměty (kameny, větve, atd.),
d) nalévat do jezírka jakékoliv tekutiny, které by ho mohly znečistit
a znehodnotit vodu,
e) manipulovat s fontánou nebo jejími zařízeními,
f) koupání psů a ostatních domácích zvířat.
Článek IV.
Bezpečnost
1. Návštěvníci mohou využívat herní prvky a pohybovat se na klidovém
centru jen na vlastní nebezpečí.
2. Návštěvníci jsou povinni chovat se tak, aby neohrožovali sebe ani ostatní.
3. Návštěvníci nesmí na klidové centrum přinášet skleněné a ostré předměty (např. láhve, nože, nůžky, injekční stříkačky a pod) a zbraně.
4. V
 prostoru klidového centra je zakázána manipulace s otevřeným ohněm.
5. Do prostoru klidového centra je zakázáno vjíždět na kolech (pro odložení jízdních kol slouží stojany, které jsou v prostoru centra umístěny),
motocykly a automobily, na kolečkových bruslích a skateboardu a dále
na koních.
Článek V.
Hygiena
1. Do prostoru klidového centra je zákaz vstupu podnapilých osob a osob
pod vlivem návykových a omamných látek.
2. V prostoru klidového centra je zakázána konzumace alkoholu a užívání
drog a je zde zakázáno kouření.
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Článek VI.
Čistota a údržba

1. Návštěvníci jsou povinni udržovat v prostorách klidového centra čistotu
a pořádek. Odpadky se musí odhazovat do k tomu určených nádob. Je zakázáno prostory klidového centra jakkoliv znečisťovat, ničit či poškozovat.
2. Provozovatel klidového centra zajistí pravidelný úklid a údržbu zeleně
a přilehlých ploch a dále pravidelnou kontrolu stavu dětských prvků.
Článek VII.
Důležitá telefonní čísla
Evropské číslo tísňového volání
Záchranná služba
Policie
Hasiči
Provozovatel-město Zubří

112
155
158
150
571 757 051

Článek VIII.
Všeobecná a závěrečná ustanovení
1. Za provoz klidového centra odpovídá Město Zubří, U Domoviny 234,
Zubří.
2. Tento vnitřní předpis – PROVOZNÍ ŘÁD - PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ KLIDOVÉHO CENTRA ZUBŘÍ schválila Rada města Zubří
na své 90. schůzi dne 26. 5. 2014 usnesením RM 90/1371 s účinností
od 15 .6. 2014.
Jiří Randus, starosta
Mgr. Alena Dobšová, místostarostka

Pan Harald Grahovac také informoval o výsledcích květnových voleb starosty
Rosdorfu (25. 5. 2014), když byl většinou 3311 hlasů starostou zvolen pan
Sören Steinberg (SPD), paní Anja Köchermann (CDU) získala 1937 hlasů.
Uvedení nového starosty do úřadu se uskuteční v listopadu 2014.
Z MěÚ Zubří se všichni účastníci
sledováni i TV Beskyd přesunuli
k nově vybudovanému Klidovému centru Zubří, kde byla zasazena lípa – strom přátelství mezi
Zubřím a Rosdorfem.
Poté ještě, po krátké procházce
Zubřím, proběhla návštěva mateřské školy na sídlišti, kde hosty
informovala o právě probíhající
realizaci úprav zahrady v rámci
veřejné zakázky „Příroda je náš
kamarád, na zahradě ji chceme
poznávat“ paní ředitelka Hana
Kučerková.
V podvečer pak ještě někteří stihli mši svatou v kostele sv. Kateřiny, kterou zpěvem doprovázela „malá“ Schola pod vedením Marie Křenkové.
Hlavním bodem soboty 7. 6. bylo večerní slavnostní setkání všech hostů
z Rosdrofu a jejich hostitelů i všech zvaných Zubřanů, kteří se v historii partnerství Zubří – Rosdorf od počátků až do současnosti zasadili o jeho bezkonkurenční fungování. Ne všichni se mohli tohoto mimořádného setkání zúčastnit, ale i tak byli prostřednictvím vzpomínek mezi přítomnými.
V neděli 8. 6. byla na programu odpolední návštěva lázeňského města Luhačovice, v pondělí 9. 6. pak téměř celodenní návštěva krajského města Zlína
s výkladem o jeho převážně „baťovské“ historii a architektuře.

Partnerství

Partnerství ZUBŘÍ – ROSDORF

(pokračování z titulní strany)
Malá delegace z Rosdorfu ve složení: pan Harald Grahovac s manželkou, předseda Spolku partnerství Rosdorf – Zubří pan Werner Wiedekamp, házenkář
pan Manfred Hampe, tajemník úřadu pan Klaus Hampe a dále v neposlední
(!) řadě pan Štěpán Doležel s manželkou byla přijata rodinami přátel, které už
tradičně a zcela samozřejmě zajistily i ubytování se sobě vlastní pohostinností
– kromě starosty Jiřího Randuse jako obvykle ubytování a vše potřebné zajistili
Mgr. Jana Mikulenková, rodina Jaroslavy (Jarky) Randusové, Jana a Jaroslav
(Slávek) Mikulenkovi, rodina pana Víta Opálky. Program sestavili a připravili
společně pan Štěpán Doležel a zuberský starosta Jiří Randus.
V pátek 6. 6. dopoledne proběhlo v rámci přátelského posezení na MěÚ Zubří
jednání o aktuálních otázkách veřejné správy, byly sdělovány zkušenosti z oblasti samosprávy a diskutovalo se o chystaných a připravovaných záležitostech
partnerské spolupráce pro nejbližší období. Tohoto setkání se účastnili i ředitel
Základní školy Zubří Mgr. Stanislav Petružela a paní Mgr. Lenka Molišová,
učitelka němčiny a angličtiny, protože v polovině září 2014 vycestuje do Rosdorfu skupina (asi 13) žáků základní školy. Také se připravuje návštěva malé
delegace rosdorfských hasičů v Zubří u příležitosti oslav 120. výročí založení
SDH Zubří pořádaných 19. července 2014. Již nyní se zmiňovaly akce pro rok
2015, a to návštěva v Zubří u příležitosti oslav 70. výročí založení Valašského
souboru písní a tanců Beskyd, návštěva chrámového sboru - Scholy v Rosdorfu, návštěva v Zubří u příležitosti oslav 60. výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů Staré Zubří.

www.mesto-zubri.cz
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Společná pondělní večeře završila pobyt v Zubří, který, i když byl tentokrát
o jeden den delší, než bývá obvyklé, mohl být větší příležitostí pro pohodové,
přátelským ovzduším naplněné setkávání lidí, kteří si rozumí i bez znalostí
všech „nástrah“ německého jazyka. Taky to je určitě znakem mimořádnosti
tohoto partnerství, jak je vnímáno nejen samotnými aktéry, ale také okolím ze
strany jiných města a obcí v rámci České republiky i Evropské unie.
Velký dík všem spolutvůrcům a spoluzúčastněným!!!!

Mgr. Alena Dobšová, místostarostka

Zprávy ze školky - MŠ Duha

Výlet do Kopřivnice

Ve středu 21. 5. 2014 se vydala třída „Motýlků“ z Mateřské školy DUHA na výlet do Kopřivnice. Brzy ráno jsme se všichni sešli na vlakovém nádraží v Zubří
a cesta mohla začít. Jeli jsme vlakem, z čehož byly všechny děti nadšené. Dostali jsme od pana průvodčího dětské jízdenky, které si každý schoval do svého
batohu. Jakmile jsme byli na místě, šli jsme se podívat na místní dětské hřiště,
které bylo opravdu nádherné, a děti si to moc užily. Náš hlavní program byla
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však návštěva „Technického muzea Tatra“, které je nejucelenější sbírkou věnovanou Kopřivnické vozovce, později proslavené jako fenomenální automobilka TATRA. Tato návštěva byla zajímavá obzvláště pro kluky, kteří nevěděli,
na co se dříve podívat. Po náročném, avšak obohacujícím programu jsme se
odebrali na předem domluvený oběd, který jsme s chutí všichni snědli. Dětem
jsme poté koupili pohledy, aby měly na tento výlet vzpomínku, a na úplný závěr
jsme si dali zmrzlinu a spokojení odcházeli na vlakové nádraží, odkud nás vlak
odvezl znovu domů do Zubří, kde už na nadšené děti čekali jejich rodiče.

osvěžující sladká odměna, která v tropickém odpoledni každému vykouzlila
úsměv na tváři. Všem zúčastněným děkujeme za příjemně strávené odpoledne
a těšíme se na další!

Aneta Polášková, MŠ DUHA

Zprávy ze školky - MŠ Sídliště

Akce ve Sluníčkách – květen 2014

Děkujeme panu řediteli Mgr. S. Petruželovi za prohlídku ZŠ 2. stupně a za milý
přístup k dětem.

MŠ Duha Zubří

Besídka pro rodiče

Ve čtvrtek 12. června 2014 proběhla každoroční besídka našich dětí z Mateřské školy Duha. Letos poprvé jsme rodiče pozvali do Kulturního domu na Starém Zubří. Svým vystoupením děti potěšily nejenom maminky, ale i tatínky,
sourozence, babičky a dědečky.
Nejprve se představily děti ze třídy
Broučků, poté vystoupily děti ze
třídy Světlušek a následně se ukázala třída plná předškoláků, našich
Motýlků! I když pro některé byla
tato besídka premiérou, všechny
děti ji zvládly na výbornou a rodičům ukázaly, že se ve školce vedle
hraní také učí, a to nejen veselé
písničky a básničky. Třešničkou
na dortu bylo závěrečné vystoupení našich malých gymnastek, které
muselo všem „učarovat“. Musíme
také s radostí oznámit, že dorazilo
skvělé publikum, které dětem fandilo a potleskem vždy ocenilo! Odměnou pro
děti za vyvedené představení nebyla „jen“ pusa a pohlazení od rodičů, ale také

www.mesto-zubri.cz

Děkujeme panu MUDr. R. Pospíšilovi a jeho zdravotní sestřičce Vičanové
za návštěvu a povídání o své profesi.
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Děkujeme manželům Petřekovým za pomoc při organizování akce „Hledání
pokladu pro maminky“ v Březovci.

Děkujeme panu Vlkovi za názornou ukázku spojenou s poučným výkladem
„jak si vyrobit zuberskou metlu“.

o všem, co se jim ten den přihodilo. Naučili jsme se písničky, básničky pro
maminky a dětmi oblíbené divadlo - hudební pohádku - Šípková Růženka.To
vše děti předvedly na oslavě Dne matek Červeného kříže. Odměnou nám byl
potlesk, dárečky, pusa od mámy, dobroty od šikovné paní Jarušky. Však si to
naše maminky, babičky za všechnu lásku a starosti zasloužily.

Děkujeme panu Bradáčovi za pěkné povídání o životě kolem rybníka.

Jedna to je málo, dvě to už je víc, tři pusy od mámy stojí za tisíc...

Za MŠ Sídliště Šmejkalová Irena uč.

Zprávy ze školy

Hudební olympiáda 2014

Za MŠ Sídliště Zubří Irena Dukátová a Mgr. Petra Holišová

Svátek matek

Na svátek maminek, babiček se naše třída Včeličky připravovala opravdu svědomitě. Sázeli jsme už v březnu semínka s kytičkami, aby stihly vyrůst a některé i kvést, starší děti s láskou namalovaly portréty maminek. Daly si záležet,
maminky se na nich opravdu poznaly. Povídali jsme si, koho mají děti rády,
vyrobily přáníčka se srdíčkem.
Se skřítky Korálníčky navlékaly náramky, dozvěděly jsme se, že jsou šťastné,
když jim doma rodiče nebo babičky čtou před spaním pohádky a povídají si
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Muzikanti a hudební znalci u nás koncem května ožívají, protože se těší, že
změří síly v oblasti hudební teorie a filozofie. V náročném dvoukolovém klání nejprve doma přemýšleli, co spojuje muzikanty z různých oblastí, pátrali
ve známých hudebních rodinách, srovnávali rozdílné verze jedné písně a snažili se zorientovat v bicích nástrojích z různých koutů světa…Ti nejšikovnější
postoupili dál a pak v průběhu jedné hodiny museli poznávat nástroje, hudební styly a jména barokních skladatelů. Zlatým hřebem jejich práce byla tvorba
písně na známou melodii s použitím daných roztodivných slov…
Nejlépe se vedlo Štěpánce Štejfové ze 4.B, Báře Petřekové z 5.B a Zuzce
Stavinohové ze 4.B.
Gratulujeme!					
S. Bludná

P.S.: Já jdu na zahradu a mám s sebou rýč, mám s sebou rýč,
utekl jsem před svou starou ženou pryč,
utekl jsem před svou starou ženou pryč.
Protože je květen, všechno udělám, všechno udělám,
dokonce housenku vykopám, dokonce housenku vykopám.
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Ale že je zvláštní vykopávek čas, vykopávek čas,
maličkou perličku vykopal jsem zas, maličkou perličku vykopal jsem zas.

NOVINY
Malí zeměpisci v Praze

(melodie - Kočka leze dírou, autorka Zuzka Šimurdová, 4.B)

Kuličkiáda 2014

aneb Kdo zasypal důlky v zahradách?
Vypadalo to první červnovou středu na jedno krásné odpoledne v řadě deštivých, bohužel jen do odstartování celé akce. Leč 17 našich statečných účastníků se nenechalo vodou zastrašit ani pozastavit. Pobíhali tak bleskurychle mezi
stanovišti, že bouřka už si netroufla vystrčit drápek a zůstala zalezlá. Bojovníci
o titul „Král kuliček“ házeli na cíl, cvrnkali a šťouchali kuličky do důlků, tlačili
obří kouli temnou norou a dokonce šikovnýma nožkama přebírali „hrách“!
Ve stínu velkých sportovních triumfů posledních měsíců zůstal opomenut vynikající výsledek našich malých školních zeměpisných nadšenců, kteří se společně se staršími spolužáky II. stupně zúčastnili celostátní zeměpisné soutěže
EUROREBUS.
Základní kolo již 19. ročníku Eurorebusu probíhalo tradičně korespondenční formou, kdy žáci sami vyhledávají řešení a po internetu odpovídají na dané
zeměpisné otázky. Nejlepší z nich jsou coby jednotlivci či reprezentanti třídních kolektivů poté zváni do krajských kol, které se pro Zlínský kraj konalo
ve velkém sále otrokovické Besedy, kde se sešlo přes 1 000 zástupců mnoha
základních škol Zlínského kraje. Naši školu reprezentovalo 12 žáků II. stupně a 3 žáci stupně I. a právě posledně jmenovaným ve složení Klára Petřeková
ze 3.B, Tomáš Randýsek z 4.A a Barbora Petřeková z 5.B se podařil husarský
kousek, kdy ve své kategorii obsadili 2. místo. Tímto si zajistili účast v celonárodním kole, které proběhlo v pátek 6. června v kongresovém sále TOP Hotelu
Praha na Chodově.
Do hodiny bylo po boji a přeborníci si mohli přebrat své výhry:
Zlatoušci – M
 onika Masaříková, 1.B; Bára Porubová, 1.C, a Iva Kruntorádová, 4.B.
Stříbrník – Leoš Kruntorád, 1.B.
Bronzálek – Matěj Polehňák, 1.A.
Bramboříci – Martin Šváb, 1.A, a Julinka Mendelová, 1.B.

Děkujeme Verči, Elišce, Terči, Báře a Tomovi ze 6.A, Míši a paní Charvátové.
Bez vás by to nešlo.
S. Bludná
P.S.: Možná se někomu z účastníků nebo přihlížejících podařilo odhalit půvab
koulení a nahradí krtčí hromádky jamkami…

www.mesto-zubri.cz

Byť jsme do Prahy odjížděli s určitým očekáváním, nakonec se nám nepodařilo umístit se na předních příčkách. Naše malé zklamání ale nakonec převážila motivace do let příštích. A pro dokreslení obtížnosti a nároků kladených
na naše malé žáčky, přikládáme dvě náhodně vybrané testové otázky:
Která z českých vodních nádrží je plošně největší?
a)
Nechranice
b)
Nové Mlýny
c)
Slapy
d)
Lipno
Který z následujících států můžeme označit jako vnitrozemský?
a)
Ukrajina
b)
Bělorusko
c)
Estonsko
d)
Rumunsko
Byť se vám odpovědi můžou jevit jako snadné, tak vězte, že žáci prvního stupně
vyjma vlastivědy nemají žádné jiné zeměpisné znalosti.
Mgr. Tomáš Randýsek
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MOUDRÁ SOVIČKA

ka“, svítilo na ukazateli skóre 17:11 v náš prospěch. Se závěrečným hvizdem
vylétly ruce našich hráčů radostně vzhůru a my jsme opět po dvou letech zažili
pocity vítězů. Nejlepší odměnou byly na krku se houpající zlaté medaile a dlouhodobý potlesk uznalého publika. Jako třešničkou na dortu bylo vyhlášení nejlepšího hráče turnaje, kterým se stal náš Dušan Palát.
Na závěr lze konstatovat, že v součtu posledních deseti ročníků této legendární
soutěže se v počtu získaných medailových umístění řadíme na první místo celé
České republiky, což jen dokládá dlouhodobou koncepční a trpělivou práci zuberských mládežnických trenérů a učitelů naší základní školy.

Za kolektiv trenérů a učitelů Mgr. Tomáš Randýsek

Atletický čtyřboj

22. 5. 2014 se vybraní zástupci (vždy 1 za každý ročník 2. stupně), konkrétně
Lukáš Bill (9.B), Karolína Martikánová (8.B), Martin Hrbata (7.B) a Michael
Pernica (6.B), zúčastnili v Rožnově pod Radhoštěm všeobecné vědomostní
soutěže „Moudrá sovička“, kterou každoročně pořádá rožnovské Středisko
volného času.
Zmiňovaný tým žáků skvěle zvládl test ze všeobecných znalostí, dále prokázal výborné schopnosti v testech z matematiky a českého jazyka. V disciplíně
„Hod na cíl“ přispěl zuberské skupině k dalšímu bodovému zisku hlavně Michael Pernica a celkovou logiku a zručnost předvedl tým při stavbě co nejvyšší
věže z kostek.
Odhodlání účastníků zdolat v soutěži své konkurenty slavilo úspěch. Ve finálním součtu bodů náš tým opravdu zaslouženě obsadil krásné 1. místo.
Skupině žáků 2. stupně blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci ZŠ
Zubří!
Za ZŠ Zubří Mgr. Alena Cábová

Po dvou letech opět zlatí!

Po našich úspěších ve volejbalu, basketbalu a atletice v letošním školním roce
dosáhla naše škola dalšího velkého vítězství.
Ve dnech 21. 05. - 23. 05. 2014 proběhl ve Velké Bystřici již 43. ročník tradičního házenkářského turnaje o „Novinářský kalamář“. Tato soutěž, kterou vyhlašuje Český svaz házené, je určena žákům 6. až 8. tříd ročníku 2000 – 2002 a je
považována za neoficiální mistrovství ČR základních škol v házené. I v letošním
roce, jako v letech předešlých, se této soutěže coby vítěz Zlínského kraje účastnila i naše škola pod vedením trenérů Mgr. Jiřího Miky a Mgr. Tomáše Randýska.
Družstva byla rozlosována do dvou skupin po čtyřech týmech. V prvním zápase jsme se utkali s domácím týmem Velké Bystřice a poměrem branek 16:7
jsme utkání bezpečně dovedli do vítězného konce, abychom v druhém utkání po dramatické koncovce naopak prohráli s týmem ze ZŠ Frýdku-Místku
16:19. V posledním zápase naší skupiny jsme porazili nenápadný, ale pohledně hrající tým ZŠ Újezd u Brna 18:8. Toto vítězství nám zajistilo postup z druhého místa do pátečního semifinále, ve kterém nás čekal vítěz skupiny B ZŠ
Nové Veselí. Ve vyrovnaném souboji, kdy rozhodovalo nasazení a bojovnost
jak v obraně v čele s brankářem Šimonem Mizerou, tak trpělivé proměňování
šancí v útočné fázi, jsme vyhráli o dvě branky 15:13 a postoupili do hlavního
finále. Soupeřem nám byl trošku překvapivě celek ze ZŠ Kostelec na Hané,
který porazil hlavního favorita celého mistrovství ZŠ Frýdek-Místek. Naši hráči vyburcováni bouřící halou a vidinou zlatých medailí začali od první minuty
postupně navyšovat náskok, který se na konci prvního poločasu ustálil na poměru branek 10:3.
S blížícím se závěrem finálového utkání, kdy se na hřiště dostala i naše „lavič-
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V úterý 27. května 2014 na atletickém stadionu ve Valašském Meziříčí proběhlo okresní kolo atletického čtyřboje družstev žáků II. stupně základních škol.
Této soutěže se účastnila 4 družstva našich žáků. A jak to v letošním roce je už
možná zvykem, počasí královně sportu atletice opět nepřálo. Celé dopoledne
bylo zataženo a v závěru při dlouhých tratích začalo bouřit a dost pršet.
Družstvo mladších žákyň - Bambuchová Sára, Holčáková Kateřina, Fryšová
Lenka (7.A), Palátová Tereza a Benová Eliška (6.A) - se ziskem 5 254 bodů
umístilo na 4. místě z celkem 12 škol okresu.
Družstvo mladších žáků - Kala Marián (6.A), Mizera Bohdan, Mizera Šimon
(7.A), Cáb Jakub, Koleček Josef (8.A) - ziskem 5 376 bodů obsadilo 3. místo
z celkem 11 škol okresu.
Družstvo starších žákyň - Chudáčková Dominika, Mikulenková Iveta (9.A),
Havlová Valentina, Cábová Barbora, Konvičná Eliška (8.A) získalo 6 691
bodů a 3. místo.
Družstvo starších žáků - Blinka Marek, Janíček Martin, Juříček Matyáš,
Bondyuk Ivan (9.A), Dobeš Vladimír (9.B) - ziskem 7 450 bodů vybojovalo
2. místem postup do krajského kola, které se uskutečnilo také ve Valašském
Meziříčí ve čtvrtek 29. května. Tam se družstvo ve stejném složení umístilo
na 5. místě mezi školami Zlínského kraje.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem atletům za jejich reprezentaci naší školy.
Chtěla bych také vyzdvihnout děvčata gymnastky, která se v noci vrátila ze světového šampionátu v Moskvě, kde reprezentovala školu i město, a i přes velkou
únavu předvedla nádherné výkony. Ještě jednou všem sportovcům za jejich
úspěšnou reprezentaci velké díky.
(GC)

Kultura
PODĚKOVÁNÍ
Zuberský soubor Divadelní SPONA srdečně děkuje divákům za projevenou přízeň. Představení Láska na horách bude možná odehráno
ještě v září v Rožnově (včas vše oznámíme). Poté bude mít SPONA delší
divadelní prázdniny.
Mgr. Kateřina Gazdová a Renata Petřeková

Kristina Höschlová uzavřela letošní cyklus
přednášek Křesla pro hosta

Ve čtvrtek 12. 6. se v Klubu Zubří představila návštěvníkům přednáškového
cyklu Křeslo pro hosta lékařka, záchranářka, horolezkyně, cestovatelka a muzikantka v jedné osobě, Kristina Höschlová. Provedla nás svou lékařskou
praxí, zkušenostmi a takřka všemi místy světa, na které ji dosud osud zavál.
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Návštěvníci se zatajeným dechem poslouchali její vyprávění a prohlíželi si fotografie z velehor, šedohnědého Afghánistánu, švýcarských a francouzských
Alp, africké buše, nemocnic, vrtulníků, Podještědí i našeho Valašska. Na závěr se jedna z návštěvnic Kristiny zeptala, zda si může dovolit tázat se na její
věk: „Vypadáte jako taková mladinká křehká dívka, ani se mi nechce věřit, že
už toho máte tolik za sebou.“ Kristina jen s úsměvem řekla, že je jí 35 a že už
teď tedy asi nebude muset nic dalšího dělat. Ale to by nebyla ona, čekají ji další
kurzy, cesty, mise a nikdy nekončící boj o život pacientů.

Foto: Pavel Czinege

Kristininým povídáním jsme ukončili letošní přednáškový cyklus KŘESLO
PRO HOSTA, který volně navázal na úspěšnou Akademii 3. věku. Na tomto
místě se sluší trochu rekapitulovat. Vedle pravidelných návštěvníků, kterých
bylo 31, se na 9 přednáškách vystřídalo dalších 146 návštěvníků. Z hlediska
návštěvnosti jednoznačně vévodila cestovatelská témata. Absolutního vrcholu
dosáhl Libor Uher, a to nejen na K2, ale i ve sčítání návštěvníků jednotlivých
besed. Z ostatních témat se s největší odezvou setkala přednáška Jany Mikulenkové, která dosáhla na pomyslnou bednu a obsadila celkové 3. místo.
Uskutečněné přednášky dle návštěvnosti:
1.
K2 s Liborem Uhrem (69)
2.
Diagnóza Dakar s Jaroslavem Jindrou (62)
3.
Zdravé stárnutí s Janou Mikulenkovou (55)
4.
Austrálie s manžely Márovými (49)
5.	Lékařem od Mt. Everestu po Africkou divočinu s Kristinou
Höschlovou (45)
6.
Biologické hodiny s Radkou Dvořákovou (44)
7.
Postřený stůl Rožnovanů s Milenou Habustovou (38)
8.
Nebezpečný věk s Policií ČR (32)
9.
Bezpečnost v dopravě seniorů s Policií ČR a Besipem (31)
V závěru bych ráda poděkovala všem pravidelným i občasným návštěvníkům
i přednášejícím. Přednášky se vždy nesou v příjemné, přátelské a pohodové atmosféře, a to především díky vám. Od září se můžete těšit na další pokračování.

Lenka Přečková

shrbeným postojem a rozechvělými prsty a zmiňovaný šarm se znovuobjeví až
při závěrečné děkovačce. V jedné kritice se o ní v roli Lily Harrisonové píše:
„Ze svých nečeských přízvuků a hlubokého hlasu vykouzlí Chantal Poullain
občas intonace tak nečekané a vtipné, že odbourá nejen publikum, ale skoro
i partnera na scéně.“ A my můžeme jen dodat, že vroucnost a upřímný smích
našeho publika odboural tentokrát i ji samotnou. Pavel Kříž vcelku přirozeně
a autenticky reaguje na svou spoluhráčku. A ačkoliv jej asi většina z nás stále
vidí jako nevinného Štěpána Šafránka, zde rozehrává etudy plné sentimentu,
hysterických výstupů i něhy a porozumění.
Veleúspěšný americký bulvár „6 tanečních hodin v 6 týdnech“ uváděný v divadlech po celém světě tak dobyl srdce diváků i v našem Zubří. Nezbývá než
dodat - Děkujeme, bylo to krásné! A já děkuji také vám všem, kteří jste zaplnili
sál klubu do posledního místečka. Děkuji vám za to, že vytváříte atmosféru,
v níž se herci cítí tak dobře. Opět máme vyřídit srdečné díky a hlubokou poklonu za to, jací jste.
Lenka Přečková

Metlářský jarmark

V sobotu 24. května se na prostorách kolem Klubu Zubří uskutečnil dvacátý
ročník Metlářského jarmarku. Mnozí se nad tímto číslem pozastavovali, ale
je tomu skutečně tak. Metlářský jarmark spojený s kácením máje se stal neodmyslitelnou tradicí květnového programu v Zubří. Pořadatelé se se snažili
připravit bohatý doprovodný program, který v rytmu swingu zahájil Swing
Band Zubří. Zahrála dechová hudba Zubřanka a v rámci folklorní přehlídky
se představily dětské soubory Beskyďáčci a Malý Beskyd ze Zubří, Malůšata
(Liptál), Malý Sedmikvítek (Frenštát pod Radhoštěm), DFS Ostravička (Frýdek-Místek), Valašenka (Vidče), Kyjovjánek (Kyjov). Po kácení májky, které
bylo doprovázeno humornou scénkou Beskyďáků, se o hudební zábavu postarali Ávorys Elubic, skupina Navalentym a „znovuvzkříšení“ FARAONI. Večer
hrál k tanci a poslechu DJ Alex Raili. Snad všichni, od těch nejmenších až po ty
„nejdospělejší“, našli svou oblíbenou notu, na kterou si mohli zatančit a zazpívat.

Noblesní divadlo s Pavlem Křížem
a Chantal Poullain v Klubu Zubří

Chantal Poullain jako osamělá vdova po baptistickém knězi, které je už přes
sedmdesát, „básník“ Pavel Kříž tak trochu nečekaně v roli čtyřicetiletého
hysterického, impulsivního a homosexuálního učitele tance, skvěle napsané
dialogy, vkusný humor a jistá dávka sentimentu – to jsou ingredience, které
dle autorské předlohy Richarda Alfíeriho úžasně namíchal režisér Zdeněk Dušek (to je stejný pán, který režíroval i loňské Nájemníky herců ze Slováckého
divadla). Podtrženo, sečteno, naši předplatitelé viděli v pátek 16. května 2014
skvělých 6 tanečních hodin v 6 týdnech.
Přirozený šarm, energie a půvab Chantal Poullain se ve hře jakoby trochu vytratí, Chantal se převtělí do staré ženy s dobře udržovanou tváří padesátnice,
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Od brzkého rána se to kolem
Klubu hemžilo prodejci, které
neodradila ani vydatná dešťová
přeháňka. Stánky plné různého
zboží se tentokrát do vyhrazených
prostor téměř nevešly. Nechyběli
zruční řemeslníci, a jaký by to byl
Metlářský jarmark bez metláře!
Jirka Ondřej – držitel titulu „Nositel tradice lidových řemesel“ –
měl po celý den plné ruce práce.
Ani letos nechybělo na jarmarku
občerstvení, které se neobejde
bez guláše od Beskyďáků. Hasiči
se skvěle starali o to, aby nikdo
netrpěl žízní.
Nezbývá, než společně se těšit na další, v pořadí již 21. ročník Metlářského
jarmarku.
Dana Pekarová

V Zubří proběhla ČOKOLÁDOVÁ TREPKA

(pokračování z titulní strany)
Jedna z nejkrásnějších atletek světa zapálila oheň her i srdíčka dětí a jejich
rodičů. Bohové z Olympu připravili pro organizátory i návštěvníky několik těžkých zkoušek. Odměnou za odvahu, neutuchající boj a snahu překonat nástrahy počasí nám byl ve finále krásný den plný velkých sportovních
okamžiků, dětské radosti i fair play.

Sportovní zápolení v areálu krásného zuberského sportovního stánku pak nabrala na obrátkách.

Projekt „Polyfunkční centrum sportovních a volnočasových aktivit Zubří“,
který byl realizován v roce 2010, byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to v rámci podpory z Regionálního operačního programu Střední Morava. Více se o tomto projektu můžete dozvědět
na webových stránkách ROP Střední Morava www.rr-strednimorava.cz.
Děti předváděly skvělé, vyhecované výkony, ale také ukázaly obrovský smysl pro fair play. Paní Alena Machalová do diskuse na sociálních sítí napsala:
„Moc všem děkujeme za krásné odpoledne. Určitě vám to dalo kupu práce,
ale obrovskou odměnou musela být ta spousta nadšených dětí (i dospělých).
Takovou hezkou třešinkou na dortu byly v mých očích dvě holčičky, které se při
běhu na 50 m držely spolu pevně za ručky a tím tomu všemu daly smysl. Ono
není podstatné vyhrát....“ A o tom to vlastně celé bylo – o radosti z pohybu.

Výsledky Čokoládové trepky 2014

Po úvodním ceremoniálu nás počasí poprvé zahnalo do tělocvičny ZŠ Zubří.
Krátkou dešťovou pauzu nám pomohla vyplnit sama královna svou autogramiádou. Když počasí dovolilo pokračovat v programu, vydala se Denisa Rosolová se všemi zuberskými dětmi oběhnout zahřívací kolečko. Možná sama
netušila, jak jí místní atletické naděje dají zabrat. Ředitel školy Stanislav Petružela po skončení celé akce o tomto okamžiku až s dojetím vyprávěl: „Bylo
to nádherné vidět Denisu běžet za zády s tolika dětmi ze Zubří. To byl pro mě
absolutní vrchol dnešního dne.“
Naštěstí počasí dovolilo včas nastartovat soutěže Čokoládové trepky – stěžejního sportovního klání ve 4 atletických disciplínách. Denisa Rosolová ještě
ochotně navštívila všechny soutěžící skupiny na svých stanovištích a ukázala dětem, jak to má správně vypadat. Poprvé v životě si zaházela zuberskou
metlou. Vyhecovala soutěžící kluky ke skvělým výkonům na 50 m a ve skoku
dalekém z místa ukázala obrovskou sílu svého odrazu. Vyprávěla nám, s jakým obdivem vždy na podobných akcích vzhlížela ke svému vzoru, Romanu
Šebrlemu. „Mám ohromnou radost, že teď mohu být dětem vzorem já a že jim
můžu ukázat cestu ke sportu.“ I samozřejmost, s jakou přijala naše pozvání,
vysvětlila tím, že velmi ráda spolupracuje na akcích pro děti, které je odvádějí
od tabletů, telefonů a počítačů zpátky ven, na hřiště, k pohybu a ke sportu.

www.mesto-zubri.cz
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Dívky 2000 - 2002
1.
Vanda Štůsková
2.
Eliška Benová
3.
Tereza Kamencová
Dívky 2003 - 2005
1.
Natálie Paťavová
2.
Leona Jurajdová
3.
Eliška Jurajdová
Dívky 2006 - 2007
1.
Adéla Fiedlerová
2.
Markéta Křivová
3.
Tereza Krupová
Dívky 2008
1.
Štěpánka Cibulcová
2.
Natálie Benová
3.
Eva Mertová
Dívky 2009
1.
Beata Mičolová
2.
Tamara Vagáčová
3.
Klára Nová
Dívky 2010 - 2012
1.
Jolana Orságová
2.
Amálie Cibulcová
3.
Kristýna Švecová

Kluci 1999 - 2002
1.
Vladimír Merta
2.
Kryštof Šípek
3.
Jakub Krupa
Kluci 2003 - 2004
1.
Štěpán Janošek
2.
Ondřej Krupa
3.
Alexandr Paťava
Kluci 2005 - 2006
1.
Ondřej Václavík
2.
Filippos Dimitriadis
3.
Tomáš Leška
Kluci 2007
1.
Jakub Šípek
2.
David Gašpar
3.
Adam Merta
Kluci 2008 - 2009
1.
Josef Randus
2.
Marián Pavlica
3.
Lukáš Slanina
Kluci 2010 - 2011
1.
Jakub Randus
2.
Václav Vanduch
3.
David Podmol

Ostatní přehledné výsledky a výkony vašich dětí najdete na
http://sport.mesto-zubri.cz.
Kromě zápolení v Čokoládové trepce měly děti průběžně možnost vydat se
po stopách historie sportu až do vzdálené antiky, období, kdy se rodil ve starém Řecku sport. Zde mohli vyzkoušet několik sportovních disciplín po boku

2014

červen

ZUBERSKÉ

NOVINY

sličných řeckých bohyň s vavřínovými věnci na hlavách. Takto oděné učitelky
obou zuberských mateřských školek celý den dětem pomáhaly plnit nelehké
úkoly a s citem v srdci a úsměvem na tváři dělaly den ještě krásnějším.
Antické hry však nebývaly pouze o sportu. I my jsme se chtěli dotknout dalších
ideálů, které souvisí s duchem člověka, jeho rozumem a obecným kulturním
principem. Tyto hodnoty zhmotnila například výstavka výtvarných prací
dětí ZŠ Zubří, kterou jsme díky nepřízni počasí instalovali do velkého stanu
s posezením. Děti v průběhu posledního měsíce malovaly svou představu „královny sportu – atletiky“, a nutno říci, že jejich fantasie neznala hranic. Po celý
den se děti mohly nechat ozdobit malováním na obličej nebo tetováním. Celý
den zpříjemňovala skvělá muzika, o kterou se postarala místní kapela Faraoni
s posilou v podobě zpěvačky Anety Kovářové.

klasické dechové hudby. Odpoledne s dechovkou se před pár lety stalo v
Zubří oblíbenou společenskou a kulturní akcí, kterou v centru Zubří pod
lipami pořádala místní Dechová hudba Zubřanka. V tomto roce se Jarek
Mužík, kapelník Zubřanky, stává hlavním dramaturgem celého odpoledne a Město Zubří přebírá úlohu hlavního pořadatele.
Orientační program akce:
14:00 hodin
15:30 hodin
17:00 hodin
18:30 hodin

Dechová hudba ZUBŘANKA
Blinklight swing orchestra Horní Bečva
Záhořané (Prostřední Bečva)
Lidečanka

Vstup volný!

Lenka Přečková

Hrajeme a zpíváme pro Libušín,
aneb benefiční DEN MĚSTA

Program oživila také recesistická módní show „Sport včera a dnes“, kterou
připravila Vendula Smočková spolu s dalšími dobrovolníky, a exhibice Libora
Pánka, který prezentoval u nás ne příliš známé bojové umění IADO. Pohádka
o vodě v podání divadelních ochotníků DIV.OCH předznamenala další intenzívní přeháňku. Zbytek pohádky a vyhlášení výsledků již proběhlo v tělocvičně
ZŠ Zubří. A ačkoliv by se mohlo zdát, že vyhlášením vše skončilo, není to pravda. Všechny děti a jejich rodiče jsou srdečně zváni do Klubu Zubří na Pohádku
o Héraklovi (čt. 19. 6. 2014 od 17 hodin) v podání divadla Tramtárie z Olomouce a do kina na Autopohádky (pá. 27. 6. 2014 od 17.30 hodin).
K celému sportovnímu dni ještě máme co říct. Sledujte prosím http://
sport.mesto-zubri.cz. Budeme zde zveřejňovat nejen výsledky, poděkování, články, informace pro rodiče a fotoreportáže, ale také odkaz na sestřih
celého krásného sobotního dne. Děkujeme všem, kteří jste se nezalekli počasí a přišli si to za námi užít. Ať žije KRÁLOVNA SPORTU – ATLETIKA!

Na konci srpna pro vás připravujeme DEN MĚSTA v netradičním
pojetí. Celý den bude koncipován
jako regionální přehlídka kapel
a muzikantů, kteří zahrají ve prospěch sbírky Valašského muzea
v přírodě s cílem obnovit architektonickou ozdobu Pusteven –
LIBUŠÍN. Doufám, že vaše účast
bude hojná a že se nám podaří
spojit ušlechtilou myšlenku s ne-

zapomenutelnými kulturními zážitky.
Již nyní se můžete těšit například na Tomáše Kočka a jeho orchestr, na skvělou „bečvanskou“ folk-rockovou formaci Z horní dolní a dál na jih, nastupu-

Lenka Přečková

Kulturní pozvánky

Odpoledne s dechovkou

Po květnovém jarmarku, který je pro všechny, a po červnovém Dětském
sportovním dni, který vítá především rodiny s malými dětmi, se 26. července po delší odmlce vrátíme k akci, která rozradostní všechny milovníky

jící zuberské „folkaře“ Ávorys Elubic nebo na Zbyňka Ternera & Astmatic.
Vše propukne v sobotu 30. srpna 2014 v klidovém centru Zubří v odpoledních
hodinách.

Spolková činnost

Zahrádkářský zájezd

Tak jako každoročně uspořádal 10. května 2014 výbor ZO ČZS v Zubří pro své
členy zájezd. Protože už byl nejvyšší čas pro přípravu našich zahrad a zahrádek
na novou sezónu, rozhodli jsme se výlet spojit s návštěvou tradiční celostátní
zahradní výstavy Floria Kroměříž. Letos už 38. ročník se konal od 5. do 11.
května.

www.mesto-zubri.cz
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Výstaviště Floria se nám představilo více jak 20 000 metry čtverečními výstavní
plochy, která byla věnována prodeji trvalek, balkónových, okrasných či ovocných rostlin a různých potřeb pro dům, zahradu a volný čas. Zvlášť působivé
bylo aranžmá řezaných jarních cibulovin, především lilií a tulipánů, v jedné výstavní hale. I zde jsme si mohli zakoupit řadu novinek těchto rostlin. Výstaviště
je doplněno 6 okrasnými zahradami od japonské po stepní, a tak jsme mohli
čerpat inspiraci pro úpravu našich zahrad. Téměř celé výstaviště je zastřešeno,
takže návštěvníky nemůže zaskočit ani špatné počasí, ale nás se to naštěstí netýkalo – počasí bylo skvělé.

promíšených mechem, lišejníky, jehličím a kořínky. Snad pro vzhled hnízda,
které je kryté a připomíná kulatou budku, získal budníček své jméno.

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť
Zdroj fotografie: www.wikipedie.cz

Ostatní

Nevšední příklad občanské pomoci

Příroda

Budníček menší
(Některé druhy ptáků na území
města Zubří a v jeho nejbližším
okolí, 16. část)
Shora olivově hnědý, na bocích
světle žlutavý. Světlý nadoční proužek a krátký šídlovitý žlutohnědý
zobák. To je nenápadný budníček
menší (Phylloscpus collybita).
Váží asi 7 gramů (jako vrchovatá kávová lžička hrubé mouky).
Na větvích se pohybuje v podřepu, velmi neklidně, také se třepotá u konce
větví a přeletuje mezi korunami stromů. Na svou přítomnost upozorní spíše
výrazným zpěvem: jeho výrazné stále se opakující ciplp-calp můžeme slyšet
od března do září, než zase odletí někam do jižní Francie nebo severní Afriky.
Výjimečně v naší zemi i přezimuje - v nížinách podél vodních toků, kde nalezne
snadněji potravu. V jeho potravě, kterou sbírá převážně v korunách stromů,
totiž převažuje hmyz a jeho larvy a vajíčka. V létě a na podzim požírá i bobule
a jiné plody.
Prostředím budníčka menšího jsou lesy, listnaté i jehličnaté, především však
jejich okraje a rozhraní jednotlivých porostů: vysokého lesa a mlazin, pasek,
světlin. Taky parky, staré zahrady, sady i hřbitovy se starými stromy a křovinami.
Hnízdo si staví na zemi nebo jen nízko nad zemí v listnatém náletu, výmladcích
nebo křoví, v ostružiní, v hromadě listí a roští, v suché trávě. Hnízdo budníčka
je kulovitá stavba s vletovým otvorem z boku, postavená z větviček, listí, stébel,

www.mesto-zubri.cz
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Doc. PhDr. Zdeněk Novotný, CSc., docent Univerzity Palackého,
člen Zastupitelstva města Zubří, s manželkou Olgou

Inzerce

Kačka a Marťa z MEDUŇKY
Vás zvou do prodejny udělat radost sobě, dětem i svým blízkým.
Čeká na Vás: Velký výběr všech čajů dětských, bylinkových na
každou nemoc ...
● Zdravé sladkosti i pro nejmenší
● Česká čokoláda
● Kvalitní obiloviny, luštěniny, sirupy, oleje, mouky..
● Kávovinové produkty
● Přírodní kosmetika, pohankové výrobky ze Zubří
● Svíčky z palmového oleje
● DAVÍDKOVO KOŘENÍ BEZ SOLI A GLUTAMÁTU
● Bezlepkové výrobky i pro vegany
● Dárkové zboží, poukazy, balíčky...
● Novinka - lednice na sýry a tofu...
● Na objednávku úterý, čtvrtek bezlepkové pečivo i zákusky

po - pá
8.30 -17 hod.
Majitelky obchůdku
se těší na Vaši
návštěvu

(placená inzerce)

V odpoledních hodinách jsme se přesunuli do vinného sklípku pana Nikodéma Míši v Polešovicích. Po ochutnávce bílých i červených vín jsme mohli
konstatovat, že loňská úroda a cukernatost hroznů se projevila velmi kladně
na kvalitě moravských vín. V dobré náladě, kdy víno probudilo i naši zpěvnost,
jsme se ve zdraví vrátili domů.
Náš dík patří i bezpečné dopravě našeho řidiče pana Antonína Petrle z ČSAD
Rožnov.
R.J.

Velice děkujeme touto cestou panu Jaroslavu Barošovi, řidiči ČSAD Vsetín
a členu Mysliveckého sdružení v Zubří, že nám zcela nezištně a ochotně
ve svém volném čase s pomocí svého honicího psa Gastona našel ztraceného
domácího mazlíčka, který patří našemu blízkému nemocnému člověku a kterého jsme měli na opatrování.
Svého výborně vycvičeného a disciplinovaného psa musel přivézt a odvézt autem a do pátrání, které trvalo
téměř dvě hodiny, se zapojila i jeho
paní, Marie Barošová, takže nakonec vše šťastně dopadlo. Finanční
kompenzaci pan Baroš odmítl se
slovy: „Jsem rád, že jsem vám mohl
pomoci,“ a nepřijal ani nabídku jakékoli jiné odměny.
Poděkování patří také panu Milanu Zemanovi, členu Zastupitelstva
města Zubří a představiteli místního mysliveckého sdružení, který pomoc zprostředkoval.
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Prodám krásnou fontánu z mědi, nutno vidět. Vhodná na zahradu. Zubří,
tel. 776583 637.

PALIVOVÉ DŘEVO - DŘEVOSKLAD VIDČE

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.drevodokotle.cz

Sport

Zuberské gymnastky opět na mistrovství světa,
tentokrát v metropoli Ruska

(pokračování z titulní strany)
Po loňské premiérové účasti na mistrovství světa se také juniorky ze Zubří opět
vydaly na největší závod sezóny s nemalým cílem.
V tak velké konkurenci zlepšit své umístění (20. místo) z loňského mistrovství
a alespoň trošku poznat nádherné město Moskvu, jakým bezesporu je. Družstvo ve složení Daniela Martinková, Dominika Chudáčková, Klára Chlápková,
Tereza Hrachovcová, Karolína Davidová, Valentina Havlová, Barbora Cábová
a Sára Bambuchová pod vedením trenérek Hany Šírové a Jany Šírové si postup
na MS vybojovalo na domácím šampionátu a jako vícemistryně ČR postoupily
do Moskvy.
Po příjezdu a ubytování v krásném hotelu
Salut na Leninském
prospektu následovala
půldenní
prohlídka
historického
centra
Moskvy a odpočinek.
Páteční oficiální trénink probíhal již před
všemi rozhodčími stejně jako celé mistrovství
v krásné a prostorné
hale basketbalového
týmu Dynamo Moskva. Závod rozhodovalo
12
mezinárodních
rozhodčích pro juniorskou kategorii a 12 pro
seniorskou kategorii.
Česko mělo zastoupení po jedné rozhodčí
v obou kategoriích.
Sobotní den byl závodní. Po slavnostním
nástupu začal samotný závod. Juniorky ze
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Zubří měly startovní číslo 4, kategorie juniorek se střídala s kategorií seniorek.
Kdo sledoval závod on-line na webových stránkách ruského svazu ESG, mohl
držet Zubřankám pěsti v přímém přenosu. Holky šly na závodní koberec lehce
nervózní, tak jak se to od velkého závodu očekává. Svou sestavu, kterou mají
pohybově velmi náročnou, zacvičily velmi dobře, ale nepovedla se jim jejich
efektní zvedačka. I přes tuto chybu děvčata celou sestavu docvičila s hlavou
vztyčenou. Právem, i když mně bylo holek moc líto, jsem na ně a trenérky byla
hrdá a opět musím jen smeknout a poděkovat za nekonečně velkou práci, dřinu
a úsilí, které celý tým odvádí. Život je nejen o skvělých a výborných okamžicích,
ale také o smůle, neštěstí, ze kterých se ale člověk musí hned otřepat a poučit.
A ve sportu to platí obzvláště. Doufám, že si holky pohár hořkosti v závodech
už vypily a jiné než slzy radosti na jejich tvářích neuvidíme. Jejich účast na mistrovství světa v Moskvě a 17. místo není určitě žádným zklamáním.
Během pobytu v Moskvě děvčata navštívila historickou část Moskvy – stály na Rudém náměstí, u pohádkového chrámu Vasila Blaženého, koupily si
zmrzlinu v GUMu a mohly obdivovat památník kosmonautiky a park VDNCH.
Všechno někdy končí, a tak i náš pobyt v Moskvě.
Naši cestu na světový šampionát bychom nemohli uskutečnit bez finančních
příspěvků sponzorů. Poděkování patří MĚSTU ZUBŘÍ, ZLÍNSKÉMU KRAJI
a paní radní Mgr. Taťáně Valentové Nersesjan, která převzala záštitu nad družstvem juniorek a jejich účastí na MS. Dále bychom chtěli poděkovat našim
velkým sponzorům: PARTR, ROBE lighting, DIOFLEX, CS CABOT, POSAD
TECH MONTAGE Jiří Posád, G.D.B. L. Dědek, KSK system, MTT a ostatním sponzorům – BUKO-S, Mézl a Janíček, Petr Holiš, EP Rožnov, Sepas,
MUDr. H. Janírková, Pila Oldřich Divín, On Semi, MUDr. D. Hutyrová, Miroslav Chuděj, MUDr. J. Kozielská, MUDr. M. Blahová, MUDr. K. Janíková,
Bambuši, František Chmelař, Husqvarna Zubří, Unikol, Probelt.

Nakonec bych chtěla za oddíl moderní gymnastiky ještě jednou mockrát poděkovat děvčatům za krásnou a důstojnou reprezentaci města Zubří, Zlínského kraje a ČR, trenérkám za náročnou přípravu družstva a rodičům závodnic
za podporu a dále všem, kteří se jakoukoli pomocí podíleli na náročné přípravě
na tento velký závod.
Za oddíl moderní gymnastiky Mgr. Gabriela Cábová

Mladší dorostenci získali i Česko-slovenský pohár!

Stejně jako v loňském roce se nejlepší dorostenecké výběry Česka a Slovenska
utkaly v rámci Česko-slovenského poháru. Turnaj mladšího dorostu proběhl o
víkendu v Karviné a náš klub byl zastoupen mladšími dorostenci, kteří se stali
vítězi ligy mladšího dorostu ČR. Kromě nás se turnaje zúčastnili stříbrní mladší dorostenci Karviné, vítězové Slovenské ligy mladšího dorostu ŠKP Bratislava a stříbrní mladší dorostenci HK Topolčany.
Naši dorostenci dokázali po výborných výkonech ve všech vzájemných utkáních zvítězit a získat Česko-slovenskéhý pohár. Druhé místo obsadilo družstvo
Karviné, třetí ŠKP Bratislava a čtvrté místo HK Topolčany. Kromě tohoto poháru si naši odnesli trofeje pro jednotlivce: Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen František Nesvadba a střelcem Ondřej Vavrys. Poděkování si zaslouží
všichni hráči, kteří se podíleli na vzorné reprezentaci našeho klubu.
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Sestava: Brankáři – Krupa Štěpán, Sčotka Jakub
Hráči – Nesvadba, Číž, Mařík, Tejzr, Zeman, Korger, Cáb, Bondyuk, Vavrys,
Padalík, Máder, Janíček, Petřek
Výsledky:
HC Zubří: HK Topolčany 40:23 (20:9)
Sestava a branky: Krupa Štěpán, Sčotka Jakub – Nesvadba 4, Číž 4, Mařík 3,
Tejzr 4, Zeman 8, Korger 3, Cáb 4, Bondyuk 1, Vavrys 7, Padalík 2, Máder,
Janíček, Petřek
HC Zubří: HCB OKD Karviná 24:19 (11:11)
Sestava a branky: Krupa Štěpán, Sčotka Jakub – Nesvadba 11/3, Číž 5, Mařík, Tejzr, Zeman 1, Korger, Cáb, Bondyuk, Vavrys 6, Padalík, Máder, Janíček, Petřek 1
HC Zubří: ŠKP Bratislava 24:19 (12:7)
Sestava a branky: Krupa Štěpán, Sčotka Jakub – Nesvadba 2/1, Číž 5, Mařík 1, Tejzr, Zeman 4, Korger 4, Cáb 1, Bondyuk, Vavrys 6, Padalík, Máder,
Janíček, Petřek 1
Trenér: Jan Koleček
Ved. družstva: Jiří Krpelík
HC Zubří

Mladší žáci HC Zubří zvítězili na mezinárodním
turnaji v německém Schwerinu!

Ve dnech 29. 5. – 1. 6. 2014 jsme
odcestovali na sever do německého Schwerinu, kde se konal velký
turnaj Digital Design Cup. Turnaj
se pořádá každoročně vždy na
přelomu května a června a účastní se ho ty nejlepší týmy z celého
Německa – jako například THW
Kiel, SC Magdeburg, Füchse
Berlín, SG Flensburg Handewitt
a další.
Naše cesta začala ve čtvrtek ráno
od naší házenkářské haly a ve
večerních hodinách jsme již byli
na místě. Ubytovaní jsme byli v
místním campu. Druhý den jsme
navštívili překrásné město Lübeck, kde jsme viděli středověké centrum města
a mohli jsme nahlédnout do kostela sv. Jakuba. Poté následovala zastávka na
pláži, kde se kluci zchladili v Baltském moři.
V sobotu nastal první hrací den a napínavé boje o postup do semifinále. Byly
vytvořeny dvě skupiny po sedmi týmech a z každé postupovaly pouze dva celky.
Zápasy probíhaly ve dvou halách. V prvním zápase jsme narazili na HT Norderstedt, asi nejslabšího soupeře na turnaji, kterého jsme porazili 15:8. Druhý
zápas jsme také zvládli, bez nějakých výrazných problémů jsme vyhráli nad
TSV Burgdorf 14:10. V našem třetím utkání jsme stáli proti týmu SC DHfK
Leipzig, ten má velkou základnu mladých a talentovaných házenkářů, ale po
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výborně zvládnutém konci dopadlo utkání 19:16 pro nás. Čtvrtý zápas byl v
našich rukou, opět zvládnuto na jedničku – výhra nad SG Banzkow Leezen
17:13. V pátém zápase nás čekal suverén skupiny VfL Potsdam. Utkání jsme
bohužel díky chybám v obraně a neproměňování šancí nezvládli - jediná naše
porážka v turnaji 13:17. Šestý a poslední zápas ve skupině nás čekal se silným
SG Flensburg Handewitt. Pokud jsme chtěli do semifinále, museli jsme bezpodmínečně vyhrát. Kluci už toho v nohách měli mnoho, na turnaji se totiž
musel hrát styl agresivní vysunuté obrany 3:3 nebo 6:6 v hracím čase 2 x 10
minut (v semifinále a finále pak 2 x 15 minut). To byl jeden z hlavních důvodů,
proč byl celý turnaj velmi fyzicky náročný. Jen z posledních zbytků sil jsme vyhráli poločas o jedinou branku, druhý poločas jsme zvládli snad jen silou vůle,
ale vítězství 18:15 bylo naše. Po tomto zápase se kluci složili únavou, zároveň
však měli velkou radost z postupu ze skupiny a mohli se těšit na nedělní semifinále.
V něm jsme narazili na vítěze druhé skupiny SC Magdeburg. Utkání bylo rozehráno dobře, ale v půlce prvního poločasu jsme neproměnili pár šancí, soupeř
nás trestal z rychlých útoků a dostal se do vedení, od té doby jsme ani jednou
nevedli, ale díky bojovnému duchu a kolektivnímu výkonu jsme minutu před
koncem vstřelili vítěznou branku a vyhráli 21:20 – postup do finále. V něm
jsme se setkali s domácím týmem SV Mecklenburg Schwerin. Náš nástup do
zápasu byl famózní, díky výborné a pozorné obraně spolu s dobře chytajícím
brankářem jsme postupně navyšovali vedení a finále si užívali. Do finále nastoupili všichni hráči z lavičky, utkání celkově zvládli a vyhráli 24:18.
Při závěrečném ceremoniálu jsme byli ohodnoceni nejen medailemi a pohárem, ale i cenným potleskem celé haly, která byla zaplněná až k prasknutí.
Klukům patří velké díky za reprezentaci našeho klubu, města, ale i celé české
házené. Opět jste, „ogárci“, ukázali, že jste SRDCEM ZUBŘANÉ! Díky taky
patří celému realizačnímu týmu. Úspěch je to obrovský!

Sestava: Mikulenka D., Bubela M. – Šustáček T., Mořkovský L., Havran M.,
Krupa J., Křiva L., Buberník L., Ulrych M., Ištvánech D., Matejovič N., Vičan
O., Koleček T., Palát D.
Trenéři: Krupa V., Malina J., Mazač J.
Vedoucí: Křiva P.
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STŘÍBRNÉ POHÁRY pro GYMNASTKY do
ZUBERSKÝ FOTBAL VE VÝSLEDCÍCH
Úterý 13. 5. 2014 starší přípravka
ZUBŘÍ
FC ZUBŘÍ - TJ POLIČNÁ
9:5 (pol.: 4:2)
Posledním závodem v sobotu 7. 6. 2014 v Brně skončila pro zuberské gymnastky jarní závodní sezóna v estetické skupinové gymnastice. Seriál pěti závodů ESG cup 2014 se konal ve Vyškově, Zubří, Olomouci, Praze a Brně. Pro
3 zuberská závodní družstva byl úspěšný - všechna si nakonec celkově vybojovala stříbrné poháry - tedy 2. místa.
V Brně zároveň proběhlo Mistrovství ČR dětských kategorií. Pěkného úspěchu
dosáhlo nejmladší družstvo kategorie 8 let a ml., které vybojovalo pod vedením
trenérky Adély Zedníčkové bronzové medaile. Vedle pěti medailí ze závodů
ESG cupu byly tyto nejcennější.
Družstvo kategorie 10 – 12 let pod vedením trenérky Hany Šírové se ve vyrovnané konkurenci umístilo na 4. místě spolu s družstvem ze Zlína. Protože byly
ale v této kategorii nejmladší – do příštího roku toto družstvo bude příslibem
velkých nadějí na úspěšnou sezónu.
Kategorie Juniorky ukončila sezónu v nemocí oslabené sestavě. Ale i v sedmi
a se zraněním bojovala děvčata tak, jak je jim to vlastní. Z ESG Cupu V. si odvezly Juniorky bronzové medaile a taky celkové 2. místo v ESG Cupu 2014.
Nyní čeká děvčata trochu odpočinku, ale už teď se těší na podzimní sezónu,
kdy budou skládat nové sestavy - společné skladby s náčiním a bez náčiní.
I juniorky chtějí dále pokračovat a opět se příští rok poprat o postup na Mistrovství světa, které se tentokrát bude konat na Faerských ostrovech.
Všem příznivcům našeho sportu děkujeme za podporu, sponzorům za finanční zabezpečení, závodnicím za pilný trénink, jejich rodičům za pomoc při závodech, trenérkám za přípravu svých závodnic a vedení oddílu za nezištné řízení
a organizaci všech aktivit oddílu moderní gymnastiky v Zubří.

Složení družstev závodících v jarní závodní sezóně 2014:
Kategorie 8 let a ml.: Táňa Nečyporuková, Pavlína Žemlová, Michaela Šimurdová, Adéla Fiedlerová, Tereza Mizerová, Eva Holubová, Alžběta Petřeková, Markéta Křivová, Alžběta Mizerová (trenérka: Adéla Zedníčková).
Kategorie 10 – 12 let: Hana Fryšová, Eva Stružková, Terezie Románková,
Klára Mikulenková, Kateřina Vrátilová, Denisa Vaculínová, Bára Kachtíková, Eliška Jurajdová, Denisa Mikulenková, Anička Pernicová (trenérka:
Hana Šírová).
Kategorie Juniorky: Daniela Martinková, Klára Chlápková, Sára Bambuchová, Karolína Davidová, Tereza Hrachovcová, Barbora Cábová, Valentina
Havlová, Dominika Chudáčková (trenérky: Jana Šírová, Hana Šírová)

11. ročník „HORNÍ KONEC CUP“
Dne 28. června 2014 se koná
turnaj v minikopané na hřišti u horní
školy. Začátek turnaje v 9:30 hodin.
Turnaje se zúčastní 6 družstev dospělých.
V doprovodném programu se představí
děti a ženy.

Branky: 4x Jakub Cibulec, 2x Tomáš Zeman, 1x Jaroslav Poruba, 1x Lukáš
Fait, 1x vlastní
Neděle 18. 5. 2014 muži „A“
FC ZUBŘÍ „A“ - TJ VIDČE 0:4 (pol.: 0:1)
Čtvrtek 22. 5. 2014 starší přípravka
SK RAJNOCHOVICE - FC ZUBŘÍ 1:7 (pol.: 0:3)
Branky: 3x Adam Rádsetoulal, 2x Jakub Cibulec, 1x Jaroslav Poruba, 1x Tomáš Zeman
Sobota 24. 5. 2014 mladší přípravka
FC ZUBŘÍ - Sokol HOR. BEČVA
6:1 (pol.: 4:1)
TURNAJ na Horní Bečvě
Branky: 3x Adam Rádsetoulal, 1x Tomáš Zeman, 1x Petr Bumbala, 1x Josef Mach
FC ZUBŘÍ - FC ROŽNOV
2:2 (pol.: 1:1)
Branky: 2x Adam Rádsetoulal
FC ZUBŘÍ - TJ STŘÍTEŽ
13:0 (pol.: 7:0)
Branky: 4x Petr Bumbala, 4x Adam Rádsetoulal, 3x Tomáš Zeman, 2x Karel Diviš
Sobota 24. 5. 2014 muži „B“
FC ZUBŘÍ „B“ - TJ VEL. LHOTA 6:3 (pol.: 3:0)
Branky: 2x Jakub Borák, 1x Michal Blabla, 1x Jiří Palacký, 1x Michal Janíček,
1x vlastní
Neděle 25. 5. 2014 starší přípravka
FC ZUBŘÍ - VAL. MEZIŘÍČÍ 8:7 (pol.: 5:4)
Branky: 3x Jakub Mičkal, 2x Tomáš Zeman, 1x Jaroslav Poruba, 1x Tomáš
Rybář, vlastní
Neděle 25. 5. 2014 muži „A“
FC ZUBŘÍ „A“ - TJ KELČ 2:2 (pol.: 0:2)
Branky: Robert Jurajda, Karel Drda
Středa 28. 5. 2014 muži „B“
FC ZUBŘÍ „B“ - VAL. BYSTŘICE „B“ 0:0
Sobota 31. 5. 2014 muži „B“
FC ZUBŘÍ „B“ - Sokol JARCOVÁ 1:3 (pol.: 0:1)
Branka: Viktor Bublík
Neděle 1. 6. 2014 mladší přípravka
FC ZUBŘÍ – FC ROŽNOV 1:1 (pol.: 0:0)
TURNAJ v Zubří
Branka: Petr Bumbala
FC ZUBŘÍ - Sokol HOR. BEČVA 5:0 (pol.: 3:0)
Branky: 2x Tomáš Zeman, 2x Petr Bumbala, 1x Lukáš Mikulenka
FC ZUBŘÍ - FK VIGANTICE 4:0 (pol.: 1:0)
Branky: 2x Petr Bumbala, 2x Tomáš Zeman
Neděle 1. 6. 2014 muži „A“
FC ZUBŘÍ „A“ - TJ PODLESÍ 3:4 (pol.: 1:2)
Branky : 2x Robert Jurajda, 1x Václav Krupa
Pátek 6. 6. 2014 muži „B“
FC ZUBŘÍ „B“ - TJ POLICE 3:2 (pol.: 0:2)
Branky: 2x Michal Majer, 1x Jiří Němec
Neděle 8. 6. 2014 muži „B“
FC ZUBŘÍ „B“ - S. HOR. BEČVA „B“ 3:5 (pol.: 2:5)
Branky: 1x Jiří Němec, 1x Michal Majer, 1x Marek Mičkal
Neděle 8. 6. 2014 mladší přípravka
FC ZUBŘÍ - FC DOLNÍ BEČVA
13:1 (pol.: 8:0)
TURNAJ na Dolní Bečvě
Branky: 5x Adam Rádsetoulal, 5x Tomáš Zeman, 2x Karel Diviš, 1x Josef Mach
FC ZUBŘÍ - Sokol HOR. BEČVA
4:0 (pol.: 3:0)
Branky: 3x Adam Rádsetoulal, 1x Tomáš Zeman
FC ZUBŘÍ - FK VIGANTICE
3:1 (pol.: 2:0)
Branky: 2x Adam Rádsetoulal, 1x Tomáš Zeman
Neděle 8. 6. 2014 muži “A“
FC ZUBŘÍ “A“ - SK VLACHOVICE 5:2 (pol.: 3:1)
Branky: 2x Petr Jasoněk, 1x Robert Jurajda, 1x Michal Janíček, 1x Karel Drda

Na akci je zajištěno občerstvení (guláš, steaky).
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PLÁN TURISTICKÝCH AKCÍ

- červenec a srpen 2014 i pro příznivce turistiky

So 12. července Zubří - Veřovice - Velký Javorník - Rožnov, Dolní Paseky
16 km
vlak: Zubří nádraží 6.46 - Val. Meziříčí
Val. Meziříčí 7.13 - Veřovice

St 2. července AUTOTURISTIKA: Zubří - ZOO Lešná a zámek
odjezd z parkoviště u TESCA v 8.00 hod.

So 26. 7. - 2. 8. 2014 Turistická dovolená, Krkonoše, Dvoračky
Odjezd všech účastníků od Klubu v Zubří v 5.00 hod.

St 9. července Zubří - Rožnov p/R - Bumbálka - Masarykova chata
- Maxova nádrž - Bílá
16 km
vlak: Zubří nádraží 7.29 - Rožnov p/R
bus: Rožnov 8.15 - Bílá, Hlavatá

St 20. srpna Zubří - Val. Meziříčí - Hodslavice - Straník - Nový Jičín
16 km
vlak: Zubří nádr. 6.46 - Val. Meziříčí
Val Meziříčí 7.13 - Veřovice
So 30. srpna AUTOTURISTIKA: Štramberk - Bílá hora
odjezd z parkoviště u TESCA v 8.00 hod.
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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.

www.mesto-zubri.cz
18

