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Závody obřích akrobatických 
modelů letadel

Prodejní místa ZN: Potraviny Radka u Gumáren, trafika p. Mikulenka, Hobby Elektro p. 
Janošcová u Tesca, trafika u pošty, Jednota střed, Jednota Horní konec, Jednota Staré Zubří.
Schránky na vaše příspěvky najdete na těchto místech: Klub Zubří, Hamerská 10, pošta 
u Centra, Městský úřad, Horní škola Horní konec, Klub Staré Zubří.

V sobotu 6. srpna pořádal MK Zubří závod obřích akro-
batických modelů, který se uskutečnil v rámci Mistrovství 
České republiky. Soutěž absolvovalo 14 pilotů z ČR, dalších 
6 přihlášených, včetně pilotů z Polska, se závodu nezúčast-
nilo. Absenci způsobilo zřejmě nestálé a deštivé počasí. 

Nejvíce obsazenou kategorii RCAS vyhrál Jaroslav Kar-
ban z Hrdějovic, druhý skončil Martin Kukačka z Českých 
Budějovic a třetí místo patřilo Tomáši Snozovi z Valašského 
Meziříčí - Krhové.

O velký zážitek se postarali soutěžící  v kategorii F3M, kde 
soutěží špičkoví piloti. V této kategorii zvítězil po velkém 
boji Tomáš Kukačka z Českých Budějovic, těsně druhý skon-
čil zuberský Dan Hrachovec, který má našlápnuto na obhá-
jení loňského titulu, a třetí místo si do Olomouce odvezl Jan 
Hofman.

Celkově byla akce hodnocena velmi kladně jak ze strany 
soutěžících, bodovačů, tak i diváků, kterých se sešlo nad oče-
kávání. Také počasí, které je pro pořádání takových soutěží 
stěžejní, nám vyšlo na sto procent. Věřím, že se nám podaří i 
v budoucnu udržet přízeň soutěžících i diváků a budou se na 
letiště Juřinka rádi vracet. Poslední závod, který rozhodne o 
titulu Mistra ČR, se uskuteční 24. – 25. září ve sportovním 
modelářském areálu Czech Heaven v Budkovicích. 

JARoSlAV JANošeK
Předseda MK Zubří

V tomto vydání se dále dočtete:
Anketa „Zuberské kino - Budoucnost či zánik?“  str.6.
Výstava fotografií Doc. Mgr. Jindřicha Štreita  str.7.
Akademie 3.věku  str.7.
Zpráva pro předplatitele divadla  str.8. 
Senioři, přijďte si zacvičit na hřiště!  str.12.
Pozvánka k pravidelnému cvičení v Sokolovně  str.13.
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Společenská kronika občanů v Zubří

Narození
Daniel Horák
Pavel Polách
Kristýna Švecová

Svatby
Pavel Zátorský a Veronika Konečná

Jubilanti
František Švec
Josef Švec
Boženka Milan Libiš
Milan Stošek
Vladislava Juříčková
Marie Mizerová
Jiljí Vlk

Nejstarší občanka našeho města - 104 let
Marie Cibulcová

Zlatá svatba
emil a eva Slovákovi

Zlatá svatba
lubomír a Anežka Mičkalovi

Zlatá svatba
František a Milada Krpelovi

Zlatá svatba
Josef a Františka Pomklovi

Diamantová svatba
Jan a Jaroslava Benovi

Úmrtí
Danuška Hajná
Josef Hrstka
Zdeněk Skalík

Vzpomínáme

Dne 28. července 2011 nás navždy opus-
til pan 

Zdeněk Skalík. 
Působil jako domovník Klubu Zubří. 

Mnozí z Vás ho potkávali při kulturních 
akcích, kde zajišťoval požární dozor a vy-
pomáhal organizátorům.

Šikovné ruce, stejně jako jeho humor a laskavost nám 
budou velice chybět. 

Vzpomínají kolegové, 
pracovníci Odboru kultury z Klubu Zubří.

Velký dík, rodiče milí, 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 23. srpna 2011 vzpomeneme  

18. výročí úmrtí naší maminky, babičky 
paní 

Anděly Ulrychové. 
Naše vzpomínka patří také jejímu man-

želovi, našemu tatínkovi a dědečkovi panu 
Václavu Ulrychovi,

který by se 19. září 2011 dožil 76 let.
S láskou vzpomínají syn Václav, dcery 

Ludmila, Marie a Anna s rodinami.
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Dne 13. srpna bylo tomu 12 let, co nás 
bez slůvka rozloučení opustila naše ma-
minka, babička a prababička, paní 

Marie Vlková 
roz. Rýcová. 

25. srpna by se dožila 90 let. 
Vzpomínají dcera Marie s rodinou, syn 

Josef s rodinou, syn Stanislav s rodinou, vnuci, vnučky  
a pravnouček Hyneček

Usnesení 18. schůze Rady města Zubří 
konané dne 25. 07. 2011

Hřiště u Zš – smlouva o dílo
RM schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení nových povrchů 

v polyfunkčním centru na stavbě označené jako „Polyfunkční 
centrum sportovních a volnočasových aktivit v Zubří“ s firmou 
„VSDS, s. r. o.“, IČ: 28610156, Nový Jičín, Hostašovice 117, PSČ 
741 01

Dodatek č. 1 ke smlouvě nájmu pozemků – Jos. Petřek
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu 

pozemků ze dne 30. 06. 2011 (RM 16/223 ze dne 27. 06. 2011) 
s panem Josefem Petřekem, Zubří, Randusky 267, PSČ 756 54, 
kterým se upravuje předmět a výše nájmu o pozemek p. č. 3528, 
orná půda, o výměře 2906 m2, k. úz. Zubří, za dohodnutou cenu 
290,- Kč/rok na dobu neurčitou, a pověřuje starostu města jeho 
podpisem.

Dramaturgický plán (kulturní akce) 
do konce roku 2011

RM schvaluje dramaturgický plán kulturních akcí II. pololetí 
2011 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města podpisem 
souvisejících smluv.

PD a žádost - zateplení Domu služeb - smlouva o dílo
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování žádosti 

o dotaci a na zpracování projektové dokumentace akce „Zatep-
lení Domu služeb v Zubří“ s „Ing. arch. Václav Zima“, CSc., IČ: 
10548271, Brno - Líšeň, Hubrova 2260/1, PSČ 628 00, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem.  

PD - Chodník ThDr. Metoděje Mičoly - smlouva o dílo
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projekto-

vé dokumentace akce „Chodník na ul. ThDr. Metoděje Mičoly“ s 
„Ing. Roman Ulrich“, IČ: 70255547, Dolní 434, Frenštát pod Rad-
hoštěm, PSČ 744 01, a pověřuje starostu města jejím podpisem.   

Vodovod Zubří, ul. Hamerská – plná moc k inž. činnosti
RM schvaluje udělení plné moci k výkonu inženýrské 

činnosti ve všech věcech souvisejících se zpracováním 
projektové dokumentace, vyřízení územního rozhodnutí 
a stavebního povolení a všech dalších k tomu potřebných 
vyjádření a rozhodnutí na stavbu „Vodovod Zubří ul. 
Hamerská“, v souladu se smlouvou o dílo na zpracování 
projektové dokumentace akce „Vodovod Zubří ul. Ha-
merská“ ze dne 23. 06. 2011 (RM 15/205 ze dne 13. 06. 
2011), firmě „KANINGA REAL, s. r. o.“, IČ: 27948099, 
Praha 10, Hostivař, Berlínská 1488/3, PSČ 102 00, a po-
věřuje starostu města jejím podpisem.  

Odešla jsi, maminko, neznámo kam,
vzpomínka po tobě zůstane nám.
Vzpomínka krásná, maminko milá,
ty že jsi pro nás vždycky jen žila.
Dne 24. srpna 2011 vzpomeneme  

5. smutné výročí, kdy nás navždy opustila 
naše milá maminka, babička a prababička, 
paní 

Marie Drápalová.
S láskou a vděčností vzpomínají dcery Marie, Milena  

syn Eduard s rodinami.
Za tichou vzpomínku všem děkujeme.

Už jen kytičku květů
na hrob Vám můžeme dát, 
svíčku zapálit, chviličku postát
a tiše vzpomínat.
Dne 26. srpna 2011 vzpomeneme deváté 

výročí úmrtí naší milé maminky, babičky, 
prababičky, paní 

Anděly Valové 
ze Zubří. Za celou rodinu vzpomíná syn Pavel s rodinou. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Kdo žije v srdcích těch, které opustil, ten 
nezemřel.

Dne 29. srpna 2011 si připomeneme  
1 rok od úmrtí naší milované maminky, paní

 Františky Jurkové. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.  

S láskou vzpomínají syn a dcery s rodinami.

„Kdo v srdci žije, neumírá!“
Dne 8. září 2011 si připomeneme 1 rok 

od úmrtí našeho milovaného manžela, ta-
tínka, dědečka a pradědečka, pana 

Josefa Pšenici.
S láskou vzpomíná manželka Kamila  

s rodinou.

Blahopřání
Hodně štěstí, neboť je krásné, 
hodně zdraví, neboť je vzácné, 
hodně lásky, neboť je jí málo 
a všeho, co by za to stálo. 
Dne 20. srpna 2011 oslaví své kulaté 
50. narozeniny pan

 Václav Ulrych. 
Všechno nejlepší, hodně zdraví a pohody přejí manželka 

Marie, dcera Kateřina s Michalem, syn Václav s Katkou, syn 
Jakub s Luckou, vnoučata Patriček, Anetka a Marička.

MÚ Zubří informuje
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Dotace do 50.000 Kč
RM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Zubří na rok 2011 s:
a) „Diakonie ČCE – hospic CITADELA“, IČ: 73632783, Žero-

tínova 1421, Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou, PSČ 757 01   
b) „Myslivecké sdružení Březovec Zubří, o. s.“, IČ: 48772941, 

Březovec 217, Zubří, PSČ 756 54, dle důvodové zprávy a pověřuje 
starostu města podpisem příslušných smluv.  

Vyřazení majetku - přímý prodej – vozík
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej nepotřebného 

přívěsného vozíku (RM 15/211 ze dne 13. 06. 2011) s panem Jiřím 
Davidem, Zubří, Josefa Holiše 1141, PSČ 756 54, pověřuje starostu 
města jejím podpisem a realizací přepisu vozíku v příslušné eviden-
ci odboru dopravy na kupujícího.

Mš Sídliště - žádost čerpání finančních prostředků  
z fondů

RM v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dává příspěvkové 
organizaci „Mateřská škola Zubří, Sídliště 6. května 1109, okres 
Vsetín“, IČ: 70874581, PSČ 756 54, souhlas k tomu, aby část svého 
rezervního fondu ve výši 397.000,- Kč použila k posílení svého in-
vestičního fondu, dle žádosti a důvodové zprávy.  

TV Beskyd - smlouva
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zajištění výroby a 

odvysílání televizního zpravodajství s „TV Beskyd, s. r. o.“, IČ: 
25844334, Vsetín, Dolní náměstí 1356, PSČ 755 01, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem.   

Usnesení 19. schůze Rady města Zubří  
konané dne 08. 08. 2011

MěÚ rekonstrukce – PD - smlouva o dílo Ing. Přerovský
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové 

dokumentace akce „Revitalizace budovy Městského úřadu Zubří, 
U Domoviny č. p. 234, 756 54 Zubří“ s „Ing. Petr Přerovský“, IČ: 
62334271, Valašské Meziříčí, Třebízského 770/12, PSČ 757 01, a 
pověřuje starostu města jejím podpisem.  

MěÚ rekonstrukce – zaměření skutečného stavu
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zaměření skutečné-

ho stavu pro akci „Revitalizace budovy Městského úřadu Zubří, U 
Domoviny č. p. 234, 756 54 Zubří“ s „Jiří Šimčík“, IČ: 73340766, 
Zašová 576, PSČ 756 51, a pověřuje starostu města jejím podpisem.  

MěÚ rekonstrukce – zpracování energetického auditu
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování energetic-

kého auditu akce „Revitalizace budovy Městského úřadu Zubří, U 
Domoviny č. p. 234, 756 54 Zubří“ s „TESPORA profi, s. r. o.“, IČ: 
27845851, Vsetín, Na Příkopě 814, PSČ 755 01, a pověřuje starostu 
města jejím podpisem. 

Solární systémy Mš DUHA, Sokolovna –  
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo SePARo-eKo 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
„Energetické úspory pro MŠ Duha a Sokolovnu Zubří - 17. výzva“, 
ze dne 12. 07. 2011, s firmou „SEPARA - EKO, spol. s r. o.“, IČO: 
48528048, Brno – Bosonohy, Pražská 674/156, PSČ 642 00, týkají-
cí se víceprací, a pověřuje starostu města jeho podpisem.  

Mš DUHA - Dodatek č. 1 smlouvy o dílo PoZIMoS, a. s.
RM Zubří akceptuje výsledek výběrového řízení na akci „Ma-

teřská škola Duha, stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu č. 
p. 369 II“, a schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 
28. 01. 2011 s „POZIMOS, a. s.“, IČ: 00147389, Zlín, K Pasekám 

3663, PSČ: 760 01, týkající se dodatečných prací a víceprací, a po-
věřuje starostu města jeho podpisem.  

Úspora energií pro Zš Zubří – 
smlouva o dílo na zajištění PD

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zajištění projektové 
dokumentace pro stavební povolení na projekt „Úspora energií pro 
ZŠ Zubří“ s firmou „IWW engeneering, s. r. o.“, IČ: 24701157, Kos-
telany 161, PSČ 767 01, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Úspora energií pro Zš Zubří –  
smlouva o dílo na přípravu a zpracování žádosti o dotaci

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na přípravu a zpracování 
žádosti o dotaci včetně nezbytných příloh a zajištění administrace 
projektu „Úspora energií pro ZŠ Zubří“ s firmou „IWWA, s. r. o.“, 
IČ: 27678202, Kostelany 161, PSČ 767 01, a pověřuje starostu měs-
ta jejím podpisem.

Úspora energií pro Zš Zubří – 
smlouva o dílo na zajištění a organizaci VŘ

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zajištění přípravy a or-
ganizaci výběrového řízení na realizátora projektu „Úspora energií 
pro ZŠ Zubří“ s firmou „IWWAL consulting, s. r. o.“, IČ: 29238935, 
Kostelany 161, PSČ 767 01, a pověřuje starostu města jejím podpi-
sem.

Pronájem pozemků – p. č. 3757/1 - KMo Zubří, s. r. o.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku p. č. 3757/1, 

ostatní plocha, o výměře 3.138 m2, k. úz. Zubří, s firmou „KMO 
Zubří, s. r. o.“, IČ: 48390852, Zubří, U Bečvy 300, PSČ: 756 54, 
za cenu 25,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s účinností od 08. 08. 
2011, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Nájem nebytových prostor – stanovení nájmů
RM schvaluje uzavření smluv o nájmu nebytových prostor (a 

pozemků) dle „Pravidel pro stanovení nájmu a nájemného NP“, za 
podmínek dle důvodové zprávy od 01. 01. 2012, a pověřuje starostu 
města jejich podpisem.

Dotace do 50.000,- Kč –  
TJ GuZu, oddíl moderní gymnastiky

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpoč-
tu města Zubří na rok 2011 ve výši 20.000,- Kč s „TJ Gumárny 
Zubří“, IČ 44740832, Zubří, Sídlištní 744, PSČ: 756 54, pro oddíl 
moderní gymnastiky (mezinárodní závod Pader-Gymnastics Cup 
2011 Německo), ukládá vedoucímu EO zahrnout do rozpočtového 
opatření RM - RO č. 4 a pověřuje starostu města podpisem příslušné 
smlouvy.

Dotace do 50.000,- Kč – Iskérka
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Zubří na rok 2011 ve výši 4.000,- Kč s „Iskérka – občanské 
sdružení“, IČ 27026094, Rožnov pod Radhoštěm, Chodská 534, 
PSČ: 756 61, a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlou-
vy.

Rozpočtové opatření RM – Ro č. 4 
RM schvaluje rozpočtové opatření RM - RO č. 4, kterým se pro-

vádí změna rozpočtu dle důvodové zprávy.
Schválení odpisových plánů - příspěvkové organizace (školy)
RM schvaluje roční odpisové plány investičního majetku na rok 

2011 dle důvodové zprávy u příspěvkových organizací
a) „Mateřská škola Zubří, Sídliště 6. května 1109, okres Vsetín“, 

IČ 70874581, Zubří, Sídliště 6. května, PSČ 756 54, 
b) „Mateřská škola DUHA, Na Potoku 369, Zubří, okres Vsetín“, 

IČ: 70874590, Zubří, Na Potoku 369, PSČ: 756 54,
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c) „Základní škola Zubří, okres Vsetín“, IČ 70874603, Zubří, 
Hlavní 70, PSČ: 756 54.

Zahraniční cesta – Rosdorf (D)
RM schvaluje zahraniční pracovní cestu do partnerské obce 

Rosdorf, Německo, Mgr. Aleně Dobšové, místostarostce, ve 
dnech 25. až 28. 08. 2011 v rámci návštěvy Chrámového sboru a 
Scholy od sv. Kateřiny, a současně schvaluje poskytnutí plnění dle 
důvodové zprávy.

VÝBĚRoVÉ ŘÍZeNÍ 
NA oBSAZeNÍ SlUŽeBNÍHo BYTU v Klubu Zubří

Město Zubří vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního 
bytu v objektu Klub Zubří, Hamerská 10, PSČ 756 54, Zubří, 
v přízemí, o velikosti 2+1, celková výměra 54,56 m2. Spolu se 
smlouvou o nájmu bytu bude uzavřena s nájemcem dohoda o pra-
covní činnosti na níže uvedené práce:
► uzamykání budovy,
► dohled a dodržování pořádku v okolí Klubu Zubří,
► provádění zimní držby vstupních vchodů,
► správa klíčů od vstupu a společných prostor,
► dohled nad dodržováním rozvrhu hodin (ve spolupráci s Od-
borem kultury)
► dohled nad dodržováním nočního klidu a spolupráce s Policií 
ČR,
► provádění drobných údržbářských prací,
► hlášení zjištěných závad většího charakteru vedoucí Odboru 
kultury,
► přítomnost na akcích pořádaných v Klubu Zubří – organizační 
výpomoc,
► předpokládaná doba nájmu od 01. 10. 2011 na dobu určitou,
► předpokládaná výše nájemného vč. služeb spojených s nájmem 
služebního bytu  - 4.000,-Kč/měsíc.
Zájemci své žádosti o nájem služebního bytu včetně životopisu 
mohou zasílat v termínu do 31. 08. 2011 na adresu:

Městský úřad Zubří, U Domoviny 234
756 54 Zubří

Bližší informace je možné získat na tel. čísle 571 757 056.

DĚTSKÉ HŘIšTĚ NA STARÉM ZUBŘÍ 
DoKoNČeNo 

V polovině měsíce července bylo dětem a jejich rodičům předá-
no do užívání dětské hřiště na Starém Zubří. V době, kdy budete 
číst tento článek, tak již více než měsíc v době prázdnin slouží 
hřiště dětem k jejich hrám a rodičům jako místo příjemné relaxace. 
Z hodnocení návštěvníků vyplývá, že dílo se podařilo, a nezbývá 
než si přát, aby sloužilo co nejdéle ke spokojenosti všech. Co tomu 
předcházelo? 

Po zprávě revizního technika na jaře loňského roku, že některé 
hrací prvky původního dětského hřiště jsou v havarijním stavu a 
je nutno je odstranit, rozhodla Rada města o vybudování nového 
hřiště. Zpracováním projektu hřiště byl pověřen zkušený architekt 
Libor Sošťák, který rovněž projektoval dětské hřiště u Horní školy. 
Jeho návrh byl po důkladné diskusi schválen Radou města a ná-
sledně byla zpracována žádost o finanční dotaci z programu Místní 
akční skupiny Rožnovsko, která zahrnuje obce od Horní Bečvy 
po Zašovou. Shodou okolností jsme právě v tomto období měli 
možnost požádat o dotaci z tohoto programu a byli jsme úspěšní, 
v listopadu loňského roku byla naše žádost schválena. Přestože 
zpracování takové žádosti o dotaci je týmová práce, chtěl bych zde 
jmenovat alespoň Ing. Veronikou Zátorskou (roz. Konečnou) ze 
Zubří, která na ní měla významný podíl. 

V zimních měsících proběhlo výběrové řízení na zhotovitele 
hřiště. V tomto řízení byla úspěšná firma Hřiště Pod Květinou 
z Písku, která již dříve realizovala dětské hřiště u Horní školy. 
Samotné zhotovení hřiště proběhlo na přelomu května a června, 
jednotlivé herní prvky jsou z kvalitního akátového a dubového 
dřeva se zárukou 10 let a funkční životností ještě mnohem delší. 
Funkčnost hřiště ale samozřejmě ovlivní i šetrné (či nešetrné) po-
užívání herních prvků zvláště staršími dětmi a pravidelná údržba. 
Vzhledem k tomu, že vypěstování kvalitního trávníku mezi her-
ními prvky na ne příliš kvalitní půdě hřiště by byla dlouhodobá 
záležitost s nejistým výsledkem, rozhodla Rada města o položení 
předpěstovaného travního koberce. Tím sice stouply náklady na 
hřiště asi o 50 tis. Kč, ale po minimální lhůtě 3 – 4 týdnů, která je 
nutná pro spojení trávy z koberce s podkladní zeminou, mohlo být 
hřiště k radosti dětí a jejich rodičů otevřeno již počátkem prázdnin. 

Celkové náklady na dětské hřiště jsou přibližně 600 tis. Kč, z 
toho je dotace ve výši téměř 400 tis. Kč. Dotace je poskytnuta 
Evropskou unií z programu rozvoje venkova ČR a realizována s 
podporou Místní akční skupiny Rožnovsko. Věřím, že takové pro-
jekty budou v Zubří pokračovat, aby přinesly nejen místo pro hry 
dětí, ale i místo odpočinku a setkávání jejich rodičům... 

Ing. Vladimír KRUPA, člen Rady města 

Pošta Zubří upozorňuje 
na změnu pracovní doby od 1. 8. 2011:

Po   8.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Út  8.00 – 11.30 12.30 – 16.00
St  8.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Čt  8.00 – 11.30 12.30 – 16.00
Pá  8.00 – 11.30 12.30 – 16.00
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Zuberské kino - budoucnost či zánik?
Počátek zuberského kina se datuje do roku 1927, kdy se 

promítalo v Sokolovně. Vznikl zde i „kino odbor“. 
Kino bylo tehdy vyhledávanou zábavou, společenskou 

událostí a mělo mnoho příznivců, kteří ho následovali i po 
přesunu promítání do Domoviny. 

Při zavedení formátu 35 mm se začalo kino promítat 
zároveň i v Klubu Zubří. Nastálo se kino do Klubu pře-
stěhovalo v 60. letech. I zde se těšilo vysoké divácké ná-
vštěvnosti. Mnozí z Vás ještě dnes s úsměvem vzpomínají 
na fronty před pokladnou kina, které se táhly až k budově 
Gumáren.

Promítalo se čtyřikrát týdně - středa, čtvrtek, sobota a 
neděle. 

Největší návštěvnost znamenaly pro kino filmové tituly 
„Tarzan“ a „Dědictví aneb Kurvahošigutentag“.

V průběhu času, s příchodem videa a vznikem jiných 
nových technologií, návštěvnost a zájem o kino postupně 
klesal. Kino začalo vykazovat významnější ztráty. Nutně 
muselo dojít ke zkrácení promítacího profilu na třikrát 
týdně (čtvrtek, sobota, neděle), dvakrát týdně (čtvrtek, ne-
děle), jednou týdně (neděle a později středa), až po dnešní 
stav, kdy promítáme pouze dvakrát měsíčně filmy pro ve-
řejnost, jednou měsíčně pro MŠ a dvakrát ročně pro ZŠ. 
Tento stav pro nás sice znamená eliminaci ztrát, ale také 
delší termíny uvádění premiérových filmů. Distributoři fil-
mových kopií vždy upřednostňují kina s co nejširším pro-
mítacím profilem (počtem odehraných představení). Takto 
se dostáváme až na samý konec řetězce.

Současnost
Zuberské kino se potýká především s vážnými technic-

kými nedostatky a také blízkostí konkurenčních kin ve 
Valašském Meziříčí a Rožnově pod Radhoštěm a multikin 
ve velkých městech. (Kino ve „Valmezu“ je proti našemu 
kinu na vysoké technické úrovni a v rožnovském kině také 
probíhá digitalizace.)

Kromě konkurenčních kin jsou naším protivníkem již 
zmiňované nové technologie – dnes zejména DVD, do-
mácí kina. Největším zabijákem kinematografie je však 
pirátské stahování filmů z internetu.

Přestože se naše kino potýká s těmito problémy, byl loň-
ský rok pro kino velmi úspěšným. Divácká návštěvnost 
stoupla tak, že se kino po ekonomické stránce dostalo do 
zisku. Diváci ocenili zejména včasné termíny promítání 
premiérových titulů a také nízké vstupné.

Kino v loňském roce navštívilo 4 658 diváků, z toho 
školáků bylo 1 769, průměrná návštěvnost na představení 
pro veřejnost byla 45,5 diváků.  

Nyní stojíme před otázkou digitalizace. Digitalizace kin 
– přechod na digitální projekce obrazu a zvuku, to je nej-
aktuálnější téma českých i světových kin. Přechod na digi-
tální technologii je pro kina otázka budoucnosti či zániku. 
Předpokládá se, že po roce 2012 dramaticky vzroste počet 
filmů distribuovaných pouze v digitální podobě. 

Náklady na digitalizaci nejsou malé – přesahují 3 mil. 
korun. Významnou částkou na ni může přispět dotace ze 

Kultura
Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 
či jiných dotačních programů. Koncem roku 2011 bude 
zveřejněna zřejmě poslední výzva z tohoto dotačního pro-
gramu, a tedy poslední příležitost získat pro zuberské kino 
dotaci. 

Co čeká zuberské kino, jestliže k digitalizaci nepřistou-
pí? Nejdříve citelné zúžení promítání filmů, které budou 
stále k dispozici na klasickém formátu 35 mm. Prodlužo-
vání termínů promítání premiérových titulů, s tím souvise-
jící odliv diváků a postupný zánik. 

Je na Vás, vážení občané města Zubří, abyste se vyjádři-
li, zda naše kino čeká budoucnost, či zánik. 

Pro pravidelné, sváteční i čistě potencionální diváky zu-
berského kina chystáme „Den otevřených dveří“ – volný 
vstup do kina na říjnové filmové představení „MUŽI V 
NADĚJI“. Datum promítání - středa 5. října 2011 v 18.30 
hodin.

V případě zájmu můžete svou podporu kinu vyjádřit for-
mou dobrovolného vstupného před či po promítání filmu. 

Volný vstup bude podmíněn řádným vyplněním a ode-
vzdáním níže uvedené ankety:

ZADARMo Do KINA!!! Přijměte naše pozvání do 
kina, vyplňte krátkou anketu a zažijte nezaměnitelnou fil-
movou atmosféru zcela zdarma.

Anketa:
Zuberské kino -

Budoucnost či zánik?
1. Uvítal(a) bych, kdyby se zuberské kino digitalizovalo  
 Ano          Ne          Nevím
 2. Kolikrát ročně navštívíte zuberské kino:  
 3. Navštěvujete jiné než zuberské kino?  Ano         ne 
4. Ve kterém městě:  Rožnov         Val. Meziříčí          jiné
5. Kolikrát ročně navštívíte jiné než zuberské kino?
6. Můžete říci, že preferujete jiná kina před zuberským?
7. Za vhodný promítací den považuji:
8. Za vhodnou promítací čas považuji:
9. Preferuji žánr: komedie, drama, animovaný, rodinný, 
romantický, psychologický, akční, krimi, thriller, western, dob-
rodružný, fantasy, sci-fi, horor, dokument, historický, jiný žán..
........................................................................................................
10. O programu zuberského kina se dozvídám z: 
Zuberské noviny  
místní rozhlas  
internetové stránky města, jiné internetové stránky ...................
.................................................................................( uveďte jaké )
výlepové plochy města 
od přátel  
jiné:..................................................................................................
11. Věk: 
12. Pohlaví:
13. Místo pro váš vzkaz/názor/postřeh:
14. Mám zájem o volnou vstupenku na film „Muži v naději“ 
5. 10. 2011 v 18,30hod.?
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Anketu také můžete pohodlně vyplnit na internetu: http://
digitalizace-zuberskeho-kina.vyplnto.cz/

Děkujeme Vám za Váš čas a vyjádření se k této problema-
tice. Pečlivě vyplněnou anketu si ponechejte, poslouží Vám 
jako volná vstupenka na film „Muži v naději“ ve středu 5. 
října 2011 v 18.30 hodin.

V případě, že o volný vstup do kina na tento film nemáte 
zájem, anketu prosím odevzdejte v kanceláři Klubu Zubří - 
v knihovně, v pokladně kina, která je otevřena vždy hodinu 
před každým promítáním, nebo na podatelně MěÚ Zubří. 
Využít můžete také schránky na příspěvky občanů, které jsou 
umístěny v: 

Klubu Zubří, Hamerská 10, na poště v Domě služeb, Měst-
ském úřadu, horní škole na Horním konci, v Klubu Staré Zubří.

Zuzana Krupová 
odbor kultury 

Podzim kulturní 
Milí příznivci kulturního života. Připravujeme pro Vás pestrou 

nabídku přednášek, koncertů, divadel a dalších kulturních akcí, 
které, jak doufám, zpříjemní prožití letošních podzimních dnů.

V září opět ožije zuberská výstavní síň Muzea Na Petrohradě. 
Přivítáme zde významnou osobnost české fotografie p. Jindřicha 
Štreita. Další ročník své existence započne i projekt Akademie 
třetího věku. V září se uskuteční nultý ročník akce DEN MĚSTA 
ZUBŘÍ. Také kino po letní pauze nabídne lákavé filmové tituly.

„HleDAT ANDĚlA“ 
Výstava fotografií  

Doc. Mgr. Jindřicha štreita 
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 1. září 2011 v 

15.00 hodin v Muzeu Na Petrohradě. 
Výstava významné osobnosti kulturního života pořádaná 

ve spolupráci s o. s. Iskérka. Fotografie vznikaly dva roky v 
psychiatrické léčebně v Kroměříži. Zobrazují příběhy o tom, 
jak člověk potřebuje hledat anděla.

Z biografie autora výstavy: Doc. Mgr. Jindřich Štreit, naro-
zen 5. září 1946 ve Vsetíně. Fotograf, vysokoškolský pedagog, 
kurátor a organizátor kulturního života. Má ženu Agnes a dceru 
Moniku. Vyrůstal v obci Střítež v okrese Vsetín, kde byl jeho 
otec učitelem. Když mu bylo deset let, přestěhoval se s rodiči 
do pohraniční obce Těchanov na Bruntálsku. Vystudoval gym-
názium v Rýmařově (1960 - 1963) a Pedagogickou fakultu Uni-

verzity Palackého v Olomouci, obory 1. – 5. třída a výtvarná 
výchova (1963 - 1967). Poté vyučoval na ZDŠ v Rýmařově, 
po roce se stal ředitelem školy v Sovinci a později v Jiříkově. 
V letech 1974–1977 absolvoval Školu výtvarné fotografie při 
ústředním výboru Svazu českých fotografů v Brně. Od roku 
1967 realizoval přes 850 samostatných výstav v řadě zemí Ev-
ropy i v zámoří. Od roku 1964 se zúčastnil přes 300 výstav na 
čtyřech kontinentech světa a byl účastníkem mnoha mezinárod-
ních dílen a sympozií. Od 70. let minulého století se intenzivně 
věnuje také realizaci výstav jiných umělců, po roce 1989 rovněž 
v mezinárodním měřítku. Vyhlášenou formou neoficiální kultu-
ry se staly v osmdesátých letech jeho vernisáže českých a slo-
venských umělců na Sovinci, ve kterých se svou ženou pokra-
čovali až do roku 1997. Věhlasné se staly v osmdesátých letech. 
V rámci pedagogické činnosti mimo jiné pravidelně připravuje s 
kolegy z Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko - přírodovědecké 
fakulty Slezské univerzity v Opavě pro studenty fotografické 
dílny a především dlouhodobé fotografické projekty, jež mapují 
běžný život ve městech i na vesnicích. Od roku 1990 část své 
práce soustavně věnuje podpoře humanitární a charitativní čin-
nosti. Za svoje fotografie získal řadu domácích i mezinárodních 
ocenění.

Výstava bude otevřena do neděle 25. září, kromě pondě-
lí denně od 9.00 – 11.30 a odpoledne 14.00 – 17.00 hodin. 
Vstupné dobrovolné.

Akademie třetího věku
Po letní odmlce startuje Akademie ve čtvrtek 15. září v 

17.30 hodin  tématem „Je možné žít bez plastů?“. Předná-
ší Ing. Jiří Varhaník, který nám přiblíží tuto problematiku 
z více úhlů, mimo jiné: Historie vzniku plastů a jejich 
bouřlivý rozvoj od 30. let dvacátého století, Materiálová 
pyramida plastů v současnosti, Důvody rozmachu výro-
by plastů a jejich téměř universální použití, Mezinárodní 
označování plastů, Zpracování, recyklace a likvidace od-
padů z plastů.

Permanentky si můžete zakoupit od pondělí 5. září v kan-
celáři Klubu Zubří. Cena permanentky na celý ročník je 100 
Kč. V ceně je zahrnuto 10 přednášek. Vstupné na jednotlivé 
přednášky je 20 Kč. Prosím nenechávejte nákup permanentek 
na poslední chvíli, tedy těsně před první přednáškou. Přihláš-
ky si můžete vyzvednout již nyní v kanceláři Klubu Zubří a 
knihovně. Děkujeme za pochopení.

Témata přednášek do konce r. 2011:
- Září: „Je možné žít bez plastů?“ - přednáší Ing. Jiří Varhaník.
- Říjen: „Trénování paměti“ - přednáší Ing. Dana Steinová.
- Listopad: „Nemoc jako prostředek sebepoznání“ - přednáší 

PhDr. R. Boháčová.
- Prosinec: „Astrologie“ - přednáší p. Zd. Nesvadbová.
Další rozjednaná témata na leden – červen 2011: cestovatelská 

přednáška, literární přednáška, hvězdárna VM…
Těšíme se na Vaši účast!
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Zpráva pro předplatitele divadla
Vážení předplatitelé, dovolujeme si Vás upozornit na změ-

nu. Původně plánovaná divadelní představení „Nevěsta“ a 
„Poslední ze Žhavých milenců“ odpadají. Velice se Vám za 
tyto změny omlouváme. Výměnou zařazujeme následující 
divadelní představení:  

„ostrov“ - Divadelní ochotnický spolek Div.och,  
Rožnov pod Radhoštěm, 

pátek 4. listopadu 2011 v 18.00 hodin, Klub Zubří.
Divadelní soubor Div.och – mladé ochotnické divadlo 

založeno p. Liborem Holušou. Sklízí úspěchy se svou hrou 
„Copak je to za felčara?“. 

Tentokrát „Divoši“ přijíždějí se svou novou komediální 
hrou Ostrov. Autory hry jsou Dája Guryčová a Libor Holuša. 
Hra se odehrává v exotičtějších koutech zeměkoule než pr-
votina Venkovský felčar - podíváme se do Tichomoří. Jak se 
propojí a navzájem ovlivní osudy pěti žen plujících na zaoce-
ánské výletní lodi Rodrigéz? Změní společné dobrodružství 
jejich životy?

Vstupné při doprodeji: 80 Kč.
NAJDeTe NÁS NA FACeBooKU Klub Zubří

„Jako Thelma a luisa“ - Divadelní spolek Frída,
pátek 2. prosince 2011 v 18.00 hodin, Klub Zubří

Divadelní spolek Frída vznikl na sklonku roku 1999 za ini-
ciativy Bolka Polívky. Zakladatel divadelního spolku Frída 
je herec Martin Trnavský. Zaměření činoherní divadelní spo-
lečnosti vychází z autorské tvorby režisérů Dodo Gombára, 
Jakuba Nvoty a herců Martina Trnavského, Radima Nováka. 
Za dobu jedenácti let působení Frídy vznikly divadelní hry: 
Sex, Drugs, Rock and Roll; Variace na chlast; Hospodská; Už 
troubějí; Pánská jízda; Kosa; Reality show; Motýlek; Podiv-
ná štace; Roxana; Jako Thelma a Louise; Frankie and Johnny, 
Interwiev s upírem. Všechna divadelní představení jsou stále 
zařazena v repertoáru Divadelního spolku Frída a do součas-
nosti je zhlédlo více než 450.000 diváků.

Divadlo, které se stalo na celých jedenáct let domovskou 
scénou Frídy, bylo až do roku 2011 Divadlo Bolka Polívky. 
Bolek Polívka rovněž účinkoval v představení Divadelního 
spolku Frída „Variace na chlast“, v němž hrál hlavní roli. Bo-
lek Polívka se podílel nejen na vzniku, ale také na některých 
scénkách Martina Trnavského a Radima Nováka v Manéži 
Bolka Polívky. Od roku 2011 se domovskou brněnskou scé-
nou stalo Divadlo Reduta na Zelném trhu.  

Martin Trnavský se stal populární a známou tváří mimo jiné 
i díky seriálu TV Nova – Světla pasáže a Ordinace v růžové 
zahradě. Divadelní tvorba Martina Trnavského je naprosto 
odlišná od postav, které mohli diváci sledovat na TV Nova. 
V seriálu Ordinace v růžové zahradě poznal seriálovou part-
nerku Báru Munzarovou, která účinkuje i v nejnovější hře 
Jako Thelma a Louise a v prvotinách Sex, drugs, rock&roll; 
Frankie and Johnny a Interwiev s upírem. Tyto divadelní hry 
mají rysy tragikomedie a těší se velkému zájmu diváků. Bára 
Munzarová přešla do Divadelní společnosti Frída ze svého 
pražského angažmá Divadla na Vinohradech, a to se stalo její 
novou domovskou scénou.

Krátce o hře: Dvě ženy procházejí na cestě autem téměř 
mužským světem. Prožívají při tom všechny zážitky a emo-

ce, které jim tato cesta poskytuje. Přátelství, krásu, ponížení, 
strach, lásku, touhu, smrt, svobodu a vášeň. Thelma a Louise 
utíkají na malý výlet, aby se alespoň na chvíli uvolnily ze 
svého stereotypního života. Ovšem z malého výletu se stává 
skutečné putování díky nahodilým událostem, které se jim při 
výletu přihodí a které je navždy změní a spojí. Jako Thelma a 
Louise je příběhem všech žen. Divadelnímu představení byl 
předlohou a inspirací slavný film Ridleyho Scotta.

Hrají:  Bára Munzarová, Marika Procházková, Václav Tr-
navský, Radim Novák a Martin Trnavský.

Vstupné při doprodeji: 300 Kč.

Předprodej vstupenek na jednotlivé pořady probíhá v kan-
celáři Klubu Zubří měsíc před uskutečněním akce. 

Kancelář odboru kultury MěÚ Zubří, Klub Zubří, Hamer-
ská 10.

Po, St - 8. 00 - 17.00 hod. Út, Čt, Pá  - 8.00 - 14.00 hod. 
Tel.: 571 659 447 nebo 602 483 785, e-mail: kultura@mes-

to-zubri. 
Bližší termíny a informace jsou vždy uvedeny v měsíčních 

kulturních programech a na internetových stránkách města 
www.mesto-zubri.cz/cs/kultura.

Zuzana Krupová, odbor kultury
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Kino Klub Zubří promítá v září

Středa 7. září 2011 v 18.30 hodin
lIDICe
Příběh Lidic je příběhem obyčej-

ných lidí, kteří se absurdní shodou 
náhod připletli do cesty dějinám. 
Podle scénáře Zdeňka Mahlera, 
oceněného cenou Sazky v r. 2007, 
nabízí pohled na tragický osud Li-
dic za 2. světové války z neobvyklé perspektivy. Přibližuje osudy 
obyvatel Lidic skrz mezilidské vztahy, a to zejména lásky, která 
stojí na začátku celého příběhu. Jde o velkofilm plný emocí, který 
poukazuje na to, jak zdánlivé maličkosti mohou změnit chod dějin 
a způsobit tragédii. Rok 1942 – německá propaganda úzkostlivě 
tají genocidu páchanou na civilním obyvatelstvu. Po atentátu na 
druhého muže třetí říše Reinharda Heydricha však udělá výjim-
ku. Po vypálení malé české vesnice Lidice vše vyhlásí do světa.  
Jako záminka k vypálení obce stačí jeden milostný dopis.

V době svého tragického konce, v červnu 1942, měly Lidice 
za sebou dějiny trvající nejméně šest staletí. Nacisté chladně 
popravili všechny lidické muže, ženy a děti nechali převézt do 
koncentračního tábora. Některé děti dali na převýchovu. Celková 
bilance – 192 popravených mužů, 58 žen zemřelo v koncentrač-
ních táborech a 88 dětí bylo posláno do plynu. Obec Lidice byla 
vymazána z map a srovnána se zemí. 

Výpravný velkofilm Lidice je natočen podle skutečné události.
Hrají Karel Roden, Zuzana Fialová, Roman Luknár, Marek 

Adamczyk, Zuzana Bydžovská, Ondřej Novák, Veronika Ku-
bařová, Sabina Remundová, Jan Budař a další…

Režie: Petr Nikolaev, Scénář: Zdeněk Mahler. 
Vstupné 60 Kč. Délka filmu 126 minut, do 12 let nevhodný.
www.filmlidice.cz

Středa 14. září 2011 v 17.30 hodin 
HARRY PoTTeR a relikvie smrti, část II.
Harry Potter a Relikvie smrti 

- část 2“ je posledním dobrodruž-
stvím ságy o Harry Potterovi. V 
tomto výpravném finále eskaluje 
bitva mezi dobrem a zlem do ote-
vřené války čarodějného světa. 
Nikdy nebylo v sázce tolik jako 
teď. Nikdo už není v bezpečí. Je to ale Harry Potter, kdo 
možná bude muset podstoupit oběť největší, když se přiblíží 
rozhodující bitva s lordem Voldemortem.

Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Hele-
na Bonham Carter a další. 

Režie: David Yates, Scénář: Steve Kloves.
Vstupné 70 Kč, délka filmu: 130 minut, nevhodný do 10 

let. www.harryarelikvie.cz

Úterý 20. září 2011 v 9.30 hodin 
ČTYŘlÍSTeK
Pásmo pohádek pro nejmenší diváčky - Krtek a lízátko; 

Kropáček má angínu; O pardálu, který voněl; Čtyřlístek; Pes 
na stopě; Pošťácká pohádka; Dorotka a hvězda.

Délka filmu 70 minut.  Vstupné 12 Kč.
Zuzana Krupová Kino Klub

Farní den v Zubří se opět vydařil
Na to, aby se vydařila nějaká akce, je třeba hezké počasí, 

dobré jídlo a pití, výborná hudba, pár lidí, kteří se postarají 
o organizaci, ale hlavně aby na takovou akci přišli lidé. A to 
všechno se povedlo 6. srpna na farní zahradě. Počasí nám Pán 
Bůh nemohl dát lepší, a tak si mohlo přes 200 lidí vychutnat 
kromě přátelské atmosféry vynikající guláš, grilované steaky, 
čepované pivo i farní slivovici a různé dobroty a sladkosti, 
které sami přinesli. Byla radost se dívat na děti, které se do-
slova vyřádily na hřišti a při jízdě na koních. Lidé si mohli 
v klidu popovídat a zaposlouchat se do písní, které zahrála 
zuberská dechovka. Myslím si, že tento farní den, stejně jako 
loni, splnil svoje očekávání i svůj cíl. Lidé se mají setkávat a 
mluvit spolu.

Doufám, dá-li Bůh, že se za rok opět sejdeme začátkem 
srpna při této příležitosti na farní zahradě. Závěrem chci 
poděkovat otci Karlu Janečkovi za financování celé akce 

Různé



Dalším skvělým úspěchem zuberského lyžařského oddílu 
bylo vítězství Zuzany Weissové v závodě v běhu do vrchu 
– Běh na Šerák. Závod v Jeseníkách byl dlouhý 9,5 km s pře-
výšením 905 m, Zuzka mezi ženami nenašla přemožitelku a 
v čase 1:02:20 (s více jak minutovým náskokem) vyhrála. Po 
čtvrtém místě z Běhu na Radhošť a druhém z Běhu na Velký 
Javorník se dočkala i vítězství. lyžařský oddíl

www.sweb.cz/lyzari

Zuberské derby 2011
V sobotu 6. srpna uspořádal Jezdecký klub Zubří  již tradič-

ní jezdeckou akci Zuberské derby. Po celou dobu příprav dě-
lalo týmu pořadatelů vrásky na tváři především počasí, které 
letošní léto kříží plány asi kdekomu. Nakonec se ale příroda 
ustrnula a po propršených snad čtrnácti dnech se závodišti 
skoro celý týden bouřky vyhnuly.

A tak se v sobotu od rána sjížděli na Přelačinu soutěžící z 
blízkého i dalekého okolí. Jako obvykle se soutěžilo v disci-
plínách spřežení  a  westernových. 

Vozatajské soutěže zahájili chladnokrevní koně, ve kterých 
byl nejúspěšnější Petr Vlašic z ranče Ladná. Ten si do Zubří 
přivezl dokonce tři páry a s nimi obsadil tři nejvyšší příčky v 
hodnocení. Trať si zajela po dvouleté pauze i domácí Micha-
ela Olbertová s Keli a Šaronem.

Chladnokrevné páry následovaly jednospřeží teplokrev-
ných koní, kterých se sešlo celkem osm. Po dvou kolech 
byl nakonec o 1sekundu nejrychlejší Jan Minarčík s koněm 
Magnát z Loučky u Nového Jičína  před  domácím Jarosla-
vem  Petřekem s Lullymorem a třetím Liborem Ziebglem s 
Amantem z hřebčína Albertovec.
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Vlček třetí v extrémním závodě. 
Weissová první na šeráku.

Skvělého úspěchu dosáhl člen lyžařského oddílu TJ Gu-
márny Zubří Tomáš Vlček na extrémním závodu – Nonstop 
běh hřebenem Nízkých Tater. Závod se uskutečnil poslední 
červnový víkend a měřil 49 km. Po vyběhnutí na hřeben če-
kaly závodníky těžké podmínky v podobě teploty těsně nad 
nulou a deště, který se střídal se sněžením. Běh dokončilo 
119. závodníků. Tomáš se postupně během trati posouval do-
předu a nakonec skončil v čase těsně pod 5 hodin na třetím 
místě. Tímto potvrdil, že mu delší tratě vyhovují.

eNDURoCRoSS IV. k výročí 701 let Zubří
OFF Road Klub Zubří pořádal dne 18. 06. 2011 již 

čtvrtý ročník závodů v EnduroCrossu. Na startu se se-
šlo mnoho závodníků ze Zubří, okolních měst a obcí, 
ale také z Polska. Počasí vyšlo na jedničku a na trať mu-
sel vyjet i kropicí vůz, jelikož „sa trošku aj prášilo“.                                                                                                              
Byly vypsány kategorie Hobby, Profi, Veterán nad 40 let 
Hobby, Profi a Veterán nad 50 let. Prvních pět závodníků 
bylo oceněno poháry a věcnými dary.                                                                                  

Sport

Zuberští závodníci se opět neztratili  
a předvedli skvělé výkony. 

Pořadí závodníku zde:

OFF Road Klub chce tímto poděkovat Městu Zubří a jeho 
občanům, partnerům, dále restauraci DUEL, zdravotníkům 
od p. Antonína Kvapila, Sboru dobrovolných hasičů Zubří a 
především rodinám a kamarádům za podporu a pochopení při 
provozování Motosportu.     

Za oFF Road Klub Zubří, o. P. J. 

a duchovní podporu, kterou nám poskytuje. Děkujeme de-
chové hudbě ze Zubří, která nás celé odpoledne provázela 
společně s panem Františkem Petřekem a panem Jarosla-
vem Malíkem, kteří zahráli na harmoniku a housle. Dále 
děkujeme Magdě Petřekové, která na koních provezla ne-
jen mladé účastníky, Lubovi Mikulenkovi za rozvoz všech 
potřebných věcí, Jarku Křenkovi a Josefu Svakovi za pří-
pravu sezení a grilování masa, Jiřímu Mikulenkovi za če-
pování piva a velký dík Martě Krupové za uvaření 50 litrů 
výborného guláše. Samozřejmě děkujeme všem ostatním 
pomocníkům. Všem Pán Bůh zaplať. Již dnes se těšíme na 
další setkání.

Za farní radu Václav Krupa.    

1) Amatér: 
bez pořadí - Mates Kamenec, 
Adéla Zvolská             
2) Hobby I: 
1. Roman Zahradník
2. Mario Hložek
3. Tomáš Špaček
4. Jindřich Hájek 
5. Jakub Stankuš                                                                        
3) Hobby II: 
1. Rafal Troszok 
2. Erik Kocián 
3. Jaroslaw Michalec 
4. René Němec
5. Jakub David                                                                                      
4) Profi I: 
1. Jan Kakalejčík 
2. Václav Urban
3. Martin Nový 
4. Svaťa Pastorek
5. Laďa Urban                                                               

5) Profi II: 
1. Petr Kotrla
2. Miroslav Šimčík
3.Tomáš Poledňák 
4. Miroslav Křenek
6) Vet. 40 Hobby: 
1. Zdeněk Špaček 
2. Miroslav Halouzka 
3. Miroslav Kuběna 
4. Víťa Poledník 
5. Jan Holiš                                                           
7) Vet. 40 Profi:
1. Antonín Pražák
2. Robert Kopeček
3. Petr Kohout
4. Miroslav Schneider                                             
8) Vet. 50: 
1. Zdeněk Pešl
2. Vlastimil Zdařil
3. Vladimír Kuchař
4. Josef Pavlíček
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Třetí disciplínou byla soutěž dvojspřeží ostatní, kterou ovládl 
Václav Coufalík ze Slavíče před Miroslavem Novákem z Ose-
ku nad Bečvou a Zdenkem Žákovčíkem z Býškovic.

V soutěžích spřeženích nebyla nouze o dramatické oka-
mžiky, kdy celkem třikrát došlo k převrácení kočáru. Na-
štěstí se vše obešlo bez zranění koní i  kočích.

Po spřeženích přišla na řadu soutěž ovladatelnosti v klá-
dě, kterou již tradičně nejlépe zvládl  Mojmír Kubíček s 
koněm Sagem ze Staměřic. Nakonec přišly na řadu dis-
ciplíny pro westernové jezdce – barely a tyče, v nich byl 

nejúspěšnější Ondra Pavlíček z Podlesí, který obě tyto 
soutěže vyhrál.

Děti se mohly svézt na poníkovi, pro diváky zde byly 
připraveny stánky s občerstvením a večer posezení s hud-
bou, které se protáhlo do časných ranních hodin.

Velké poděkování patří všem, kteří přiložili ruku k dílu, 
a samozřejmě všem sponzorům, kteří podpořili tuto akci.

Záznam České televize bude odvysílán v posledním srp-
novém týdnu na ČT4 v pořadu Sport v regionech. 

linda Janebová ( JK Zubří)

Petr Vlašic – Ranč Ladná

 Jaroslav Petřek – Lullymore
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SeNIoŘI, PŘIJĎTe SI ZACVIČIT  
NA HŘIšTĚ!

Byla to velká sláva, když loni v září představitelé Města 
Zubří slavnostně otevřeli moderní centrum sportovních a 
volnočasových aktivit. Vzniklo hned vedle základní ško-
ly a jeho součástí jsou hřiště na tenis, fotbal, basketbal, 
nohejbal, petang a další hry. Média při otevření areálu, 
jehož náklady se podle Valašského deníku vyšplhaly na 
šestnáct miliónů korun, neopomenula zdůraznit, že netra-
dičním a velmi vítaným prvkem nového areálu je soubor 

Stroj k posilování dolních končetin a pánve. Cvičení příznivě půso-
bí na cévní a oběhovou soustavu a pomáhá zvyšovat kapacitu plic. 

speciálních stanovišť určených pro pohyb seniorů a han-
dicapovaných.

Namátkově jsme se zeptali několika zuberských senio-
rů, zda vědí o tom, že nové moderní hřiště je určeno rov-
něž ...sátiletým. V relaxační zóně jeho tvůrci instalovali 
patnáct posilovacích strojů. Oslovené jsme trochu zasko-
čili. O této nabídce nevěděli, ale slíbili, že se na hřiště 
určitě zajdou podívat a zacvičí si. 

To Jana Mikulenková, členka 
městského zastupitelstva, která 
navíc jako bývalá učitelka tělesné 
výchovy cvičí každé pondělí se 
seniory v místní Sokolovně, byla 
v obraze okamžitě. Dokonce po-
skytla fotografie své maminky. „I 
když ve svém věku má zdravotní 
problémy, živě se zajímá o dění ve 
městě. Před časem přijala pozvání 
mé dcery, která ji na hřiště zavez-
la, a společně si některé posilovací 
stroje vyzkoušely,“ sdělila J. Mi-
kulenková. 

Nová zámková dlažba 
Je dobře, že představitelé města 

Zubří při výstavbě mysleli nejen 
na školáky, ale i na střední gene-
raci a seniory, kteří si mohou pro-
táhnout svá těla při pravidelných 
cvičeních v Sokolovně, a také 
zábavně a rekreačně na čerstvém 
vzduchu na hřišti. Správce Eduard 
Andrýsek by však uvítal větší zájem seniorů o posilova-
cí stroje. „Oblíbily si je hlavně maminky s dětmi, které 
k nám chodí často,“ zdůraznil Andrýsek. „V minulých 
dnech jsme areál ještě vylepšili. Na náklady města jsme 
pod jednotlivými stroji vybudovali zámkovou dlažbu, aby 
se lidem lépe cvičilo. Chtěl bych využít této příležitosti a 
občany k nám pozvat. Otevřeno máme denně od 8 do 20 
hodin. Používání posilovacích strojů je zdarma! Seniorům 

Zuberští turisté na šUMAVĚ
V červenci jsme 

pro naše členy zajis-
tili týdenní pobyt na 
Šumavě. Dovolené se 
zúčastnilo 24 našich 
členů. Bydleli jsme 
v Zadově v penzionu 
Anna. Během pobytu 
jsme poznávali krásy 
Šumavy a při tom každý z nás našlapal 80 km. Domů jsme se 
vrátili spokojeni a obohaceni o krásné zážitky. 

 Výbor odboru turistiky

Vojtěch Cabák posiluje 
svaly dolních konče-
tin, břicha a zad na 
speciálním šlapadle, 
které zvyšuje pohybli-
vost kyčelních kloubů 
a příznivě působí na 
cévní a oběhovou sou-
stavu. Vedle posilování 
nohou rozvíjí aerobní 
schopnosti, rovnováhu 
a koordinaci.

PlÁN  TURISTICKÝCH  AKCÍ  -  
září  2011 - i  pro  příznivce  turistiky

So. 3. září - Zubří - Rožnov p/R - Velké Karlo-
vice - Podťaté, Světlá - Malý Javorník - Ztracenec 

-  Bukovina - 17 km, vlak: Zubří odj. 7.28 - Rožnov 
p/R, 7. 32, aut.: Rožnov odj. 8.15  -  Velké  Karlovi-
ce - rozc. p/Soláněm, 9.04, aut.: Velké Karlovice odj. 

9. - Podťaté - Světlá, 9.30.

Stř. 7. září - Zubří - Val. Meziříčí - Bystřice p/
Host. - Tesák - Kelčský Javorník – Rajnochovice - 
14 km, vlak: Zubří odj. 6.45  -  Val. Meziříčí, 7.02, 

vlak: Val. Meziříčí odj. 7.13 - Bystřice p/Host., 7.48, 
aut.: Bystřice /Host. odj. 8.30  -  Tesák, 8.50 

So. 17. září - AUTOTURISTIKA: Zubří - Pražmo, 
hřebenovka Těšínské Beskydy - Pražmo - Prašivá 

- Na Kotáři - Ropička - Ropice - Morávka - Pražmo - 
22 km, odjezd z parkoviště u TESCA v 7.00.

So. 24. září - Zubří - Rožnov p/R - Hutisko - 
Hážovické Díly - Uhliska - Hradisko - Zubří - 18 

km, vlak: Zubří odj. 7.28 - Rožnov p/R, 7.32, aut.: 
Rožnov odj. 8.15 - Hutisko.

Stř. 28. září - Zubří - Rožnov p/R - Soláň - Vsac-
ká Tanečnice - Šerkovna - Valašská Bystřice - 16 km, 

vlak: Zubří odj. 7.28 - Rožnov p/R. aut.: Rožnov 
odj. 8.15 - Soláň 
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PoZVÁNKA NA MeZINÁRoDNÍ  
TURNAJ V HÁZeNÉ

V sobotu 3. 9. 2011 od 9.00 do 18 hod. ve sportovní hale v 
Zubří proběhne 43. ročník Turnaje st. gard mužů  (od 35 let) 
zároveň jako 18. ročník Memoriálu Zd. Krupy za mezinárodní 
účasti: Hlohovec, Martin, Hranice na Moravě, Rožnov pod 
Radhoštěm a Lesana Zubří. Zároveň bude souběžně probíhat 
3. ročník turnaje žen (od 25 let) za mezinárodní účasti: Nitra, 
Vrútky, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom a Lesana Zubří.  

Srdečně zveme všechny příznivce sportu!
občerstvení zajištěno. 

TJ Lesana Zubří - OLD BOYS

Tělovýchovná jednota Gumárny Zubří, oddíl 
Asociace sportu pro všechny zve od září 2011 

k pravidelnému cvičení v Sokolovně.

CVIČeNÍ PRo SeNIoRY 
Po 9:30 - 10:30
Mgr. Jana Mikulenková
Nabízíme seniorům přiměřeným pohybem upevnit si zdraví. 

CVIČeNÍ NA VelKÝCH MÍČÍCH 
Po 18:00 - 19:00 hod.
Anna Trčková, Hana Stodůlková 
Cvičení rozvíjí pohyblivost, koordinaci, rovnováhu a posilování. 

ZDRAVoTNÍ CVIČeNÍ 
Út 17:30 - 18:30 hod.
Eva Gazdová 
Cvičení rehabilitačního typu - obnovit oslabené, 
odlehčit přetížené, uvolnit ztuhlé, posílit slabé. 

PIlATeS
Út 18:30 – 19:30 hod.
Iva Pernická

JóGoVÉ ZDRAVoTNÍ CVIČeNÍ
St 17:30 - 19:00 hod.
Mgr. Jana Mikulenková
Cvičení pomáhá vytvořit harmonii těla, mysli a duše, zlepšuje 
flexibilitu a přináší relaxaci. 

CVIČeNÍ NA VelKÝCH MÍČÍCH – MUŽI I ŽeNY
St 19:00 - 20:00 hod.
Iva Pernická
Kondiční a zdravotní cvičení. 

CVIČeNÍ RoDIČů S DĚTMI - (Do 3 leT)
Čt 9:30 - 10:30 hod.
Helena Fabiánová 
Děti cvičí společně s rodiči, rozvijí si pohybové dovednosti 
a koordinaci za pomoci náčiní. 

TAeBo
Čt 18:30 – 19:30 hod.
Mgr. Alena Jakešová

ochotně poradíme, jak na jednotlivých strojích cvičit. V 
případě, že by se chtěla nějaká skupina objednat dopředu, 
stačí zavolat na mé telefonní číslo 725 490 445,“ vyzývá 
seniory pan Andrýsek. 

Cvičení i pro handicapované 
Venkovní posilovny získávají ve světě stále větší oblibu 

nejen mezi seniory, ale i u tělesně postižených občanů. 
Není tedy divu, že hřišť tohoto zaměření přibývá také u 
nás. Ostýchavost seniorů i handicapovaných spoluobčanů 
přitom není ojedinělým jevem. Na Petřinách v Praze 6 
ji vyřešili pravidelným cvičením pod vedením zkušeného 
učitele tělocviku. Společně si protáhnou záda, paže nebo 
nohy. „Není to špatný nápad, inspirovali jste mě,“ sdělila 
nám Jana Mikulenková. „V září se se seniory domluvím a 
společně na hřiště k večeru dojdeme, to určitě uděláme!“ 

Věříme, že se seniorům v areálu zalíbí a na další cvičení 
přivedou i své přátele a známé. Vždyť jen ve městě Zubří 
bydlí 1 270 občanů ve věku nad 60 let... 

(MTA), foto: rodinný archív Jany Mikulenkové a MTA.
 (Článek převzat ze Spektra Rožnovska ze dne 18.8.2011)

Pravidelným cvičením na šlapadle se zvyšuje pohyblivost kyčel-
ních kloubů, posilují svaly dolních končetin, břicha a zad. Že lze 
milovat pohyb i v pokročilém věku, předvedla Vlasta Smékalová, 
která v září oslaví 90 let.
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občanská řádková inzerce:
PRoDÁM dámské jízdní kolo s 
přehazovačkou (vzadu šestikoleč-
ko, vepředu dvoutalíř), hliníkové 
blatníky a ráfky. Ve výborném stavu 

– nové obutí. Cena dohodou (lev-
ně).  Telefon: 776 626 438
KoUPÍM jízdní kolo značky 
Ukrajina nebo Eska. Pozn. sběratel. 
 Tel.: 604 627 736.
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Zprávy z fotbalu
SR 2011/2012 FC ZUBŘÍ - RoZloSoVÁNÍ - PoDZIM 2011


