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Den města pod střechou Klubu
Původní scénář letošního Dne města vypadal asi takto: Sluncem 
prozářené prostranství nově vybudovaného klidového centra v pro-
storách pod historickou budovou Petrohradu se budí do sobotního 
rána. Ze stánků voní zvěřinové speciality, koláče a nepostradatel-
ná medovina, řemeslníci předvádějí svou šikovnost, děti se zapojují 
v tvůrčích dílnách a  z jeviště zní už od 10 hodin hudba v podání mu-
zikantů z dechové hudby Zubřanka. Ve volných chvílích návštěvní-
ci zavítají též na Petrohrad či do kostela, kde je připravená unikát-
ní výstava „Pocta zuberským vyšívačkám“. Realita však byla trochu 
jiná. Počasí nás všechny zahnalo pod střechu, nicméně návštěvní-
ci celé akce dostali příděl nefalšované zuberské kultury se vším, co 
k ní patří.

Celý program jsme v upraveném sále Klubu Zubří zahájili ve 13 ho-
din vystoupením jako vždy skvěle připraveného Swing bandu Jindřicha 
Dořičáka. Dění ve velkém sále klubu přineslo několik silných momen-
tů. Prvním z nich bylo bezpochyby zahájení BOJE O SELE, historicky 
prvního klání mezi zástupci jednotlivých spolků, které nečekaně oživila 
návštěva novomanželů Pasekových. Ti svými hody zahájili 1. disciplínu 
v hodu šipkami na cíl, kterým se ve speciálně upraveném terči stalo naše 

město. Nevěsta Jitka se stala vůbec nejlepší ostrostřelkyní, neboť jako 
jediná zasáhla přímo Zubří. BOJ O SELE uzavřela o pár hodin pozdě-
ji prezentace „budovatelských básní“ na téma „Život našeho spolku“. 
Celý úkol byl ztížen zadáním povinných slov. Beskyďáci, Spoňáci, Hasi-
či i Myslivci předvedli, že jim není dar krásného slova cizí, a vyproduko-
vali verše plné vtipu, lásky k Zubří i ke své činnosti. Vzhledem k rovnosti 
bodů pak o vítězi rozhodla první disciplína a vypečené selátko si tak od-
nesla partička myslivců, jejichž báseň „Myslivcova žena“se alespoň pro 
mě stala jedním z těch nejpřekvapivějších momentů celého dne.

O absolutní vrchol se po půl sedmé postaral herec Jan Budař se svým 
muzikantským kolegou Romanem Jedličkou. Jejich vystoupení bylo 
plné chytrých slov, muzikantského umu, ale současně i vtipu, nadhle-
du, lidskosti a pohody. O druhý rozměr jejich vystoupení se pak posta-
rala skupinka zuberských dětí, která po celou dobu vystoupení se svole-
ním obou účinkujících opanovala jeviště, vytvářela neuvěřitelné taneč-
ní choreografie a ve finále i zazpívala dvě písně. Poctu zatančit si plou-
žák přímo na jevišti si zasloužila i paní Koláčková s Milanem Martiká-
nem, kteří na sebe dokázali v rámci vystoupení šikovně upozornit. 

(pokračování na straně 6)



Vzpomínáme

Blahopřání

Sňatky

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

Jiří Petřek
František Ondřej
Marie Cibulcová

Miroslav Janošec
Marie Kocurková
Marie Bajerová

Bedřiška Janošková  75 let 
Jaroslava Benová 80 let 

Anna Fluksová   91 let
Františka Mizerová    80 let

Úmrtí

Díky za to, čím jsi nám v životě byl, 
za každý den, který jsi s námi žil.

Dne 26. září 2013 vzpomeneme 1. smutné vý-
ročí, kdy nás navždy opustil můj manžel, náš 
tatínek, dědeček, pan 

Josef Jurášek. 
S láskou vzpomíná manželka Marie, dcera 
Alena a syn Jiří s rodinami.

Dne 19. září 2013 oslavila krásné životní jubileum 80 let paní 

Františka Mizerová (rozená Cibulcová)

 ze Starého Zubří. Milá maminko, babičko a prababičko:

Ať slunce stejně jako dnes vyjde ráno z červánků
a dalších hodně let se těšíš na letní noc,
ať krásný sen se ti zdá ve spánku,
ať máš zdraví  vždycky dost.
Člověka trápí ledaco,
jen ve vzpomínkách si mládí někdy vrať,
už 80 let je ti, no a co?
Vždyť můžeš klidně říct TAK AŤ!

Přejí dcery s rodinami.

Zlatá svatba

Dne 21. září 2013 uplynulo 50 
let, kdy si řekli své ANO paní 

Františka Boráková 
a pan Josef Borák. 

Do dalších let jim přejeme 
hodně zdraví, lásky a pohody.
Děti Staňa s rodinou, Naďa s rodinou a Josef s rodinou.

Pavel Paseka a Jitka Táborská

Je smutno bez Tebe žít,
nemá kdo poradit, potěšit.
Díky za to, čím jsi pro nás byla, 
za každý den, 
který jsi pro nás žila.

Dne 4. října 2013 by oslavila 60 let naše milo-
vaná manželka, maminka a babička, paní

Marie Kolečková. 
S láskou vzpomínají manžel Miroslav s rodinou.

Když umře maminka, sluníčko zhasne,
v srdci se usadí smutek a chlad.
Její rudé rety už nepromluví
a upracované ruce něžně nepohladí.
Zaplakal každý, kdo Tě znal a měl rád.
Zlá nemoc nám Tě vzala,
osiřel náš domov, prázdný zůstává,
Boží víra nám však pomáhá.

Můžeme už jen vzpomínat
na vše radostné a krásné,
co jsi nám v životě dala,
kdy jen pro nás jsi žila.
Za vše Ti upřímně děkujeme,
moc hodná a poctivá jsi byla,
na Tvou ochotu a lásku nikdy nezapomeneme,
neboť těžký je bez Tebe každý den,
vzpomínky v srdci nám zůstaly jen.

Dne 26. června 2013 uplynul 1. smutný rok, kdy nás navždy 
opustila naše milovaná manželka, maminka, sestra, paní  

Růžena Garšicová, roz. Morcinková. 
Zároveň 20. srpna 2013 jsme si připomněli její nedožité 66. na-
rozeniny. 
S láskou a úctou stále vzpomínají manžel Vladimír, dcera Blan-
ka, sestra Zdenka s rodinou a ostatní široké příbuzenstvo. 
Děkujeme všem, kdo jste ji znali a vzpomenete s námi.

Z usnesení 70. schůze Rady města Zubří konané 
ve dnech 12. 05. 2013 a 15. 08. 2013
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemků  p. č. 
2577/1, trvalý travní porost, o výměře 20465 m2, p. č. 2588, trvalý trav-
ní porost, o výměře 877 m2, a p. č. 5265, trvalý travní porost, o výměře 
3180 m2, k. úz. Zubří, s panem Rostislavem Poláškem, Rožnov p. R., kte-
rým se upravuje doba nájmu a výpovědní doba, s účinností od 01. 09. 2013.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu na dobu vý-
konu práce nájemce, Hlavní 824, Zubří, s paní Šárkou Ulrychovou, Zub-
ří, kterým se prodlužuje doba nájmu  na dobu určitou od 01. 09. 2013 do 
31. 08. 2016.

RM schvaluje ukončení Mandátní smlouvy ze dne 23. 11. 2011, ve znění 
dodatku č.1 ze dne 16. 7. 2013, se společností CSSC, a. s., Rudná, a to vý-
povědí dle předloženého návrhu.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 7. 2013 na 
akci „Rozšíření kapacity MŠ ve městě Zubří II“, týkající se prací navíc, s 
Mézl a Janíček, s. r. o., Zašová, za podmínek dle důvodové zprávy.
RM ruší na základě zákona veřejnou zakázku na akci „Rekonstrukce ve-
řejného osvětlení města Zubří“ zadávanou formou zjednodušeného podli-
mitního řízení dle  §  38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v 
platném znění a zahájenou dne 31. 7. 2013, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje návrh zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh a 
výzvy k podání nabídek pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky: „Re-
konstrukce veřejného osvětlení města Zubří II“ zadávanou formou zjedno-
dušeného podlimitního řízení v souladu s  §  38 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění, dle důvodové zprávy.
RM ustanovuje dle § 74 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v 
platném znění, hodnoticí komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodno-
cení nabídek pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky:  „Rekonstruk-
ce veřejného osvětlení města Zubří II“ zadávanou formou zjednodušeného 
podlimitního řízení v souladu s  §  38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, a:
a) jejími členy jmenuje: Vlastislava Janků, Radka Janoška, Ing. Milana Pa-
lackého, Zdeňka Hasoně a Ing. Miroslav Šimíčka,
b) náhradníky jmenuje: Josefa Svaka, Mgr. Pavla Paseku, Jiřího Juřenu, 
Ing. Antonína Holiše a Miroslava Janošce, 
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje návrh zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh, a 
návrh oznámení o zakázce pro podlimitní veřejnou zakázku na akci „Pro-
dloužení splaškové kanalizace Zubří“ zadávanou formou otevřeného říze-
ní v souladu s  §  27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat-
ném znění, dle důvodové zprávy.
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro 
hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hod-
noticího kriteria – nejvyšší nabídková cena – ve výběrovém řízení mimo re-
žim zákona č. 137/2006Sb., v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zá-
sady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ veřej-
nou zakázku malého rozsahu na služby: „Prodej dřeva z lesů města Zub-
ří: Prodej cca 500 m3 dříví z nahodilých těžeb“ a schvaluje uzavření kup-
ní smlouvy s  uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a 
to: „DŘEVO RAKOV, s. r. o.“, Rakov, v souladu s nabídkou uchazeče, dle 
důvodové zprávy.
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro 
hodnocení nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hod-
noticího kriteria – nejnižší nabídková cena – ve výběrovém řízení mimo re-
žim zákona č. 137/2006Sb., v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zá-
sady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, na veřej-
nou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby „Vybavení nové třídy MŠ 
DUHA Zubří“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož na-
bídka byla vybrána jako nejvýhodnější, a to: „Elephant smile cz, s. r. o.“, 
Ježov, v souladu s nabídkou uchazeče, dle důvodové zprávy.
RM souhlasí s uspořádáním veřejné akce „Pivní Štafeta“, kterou pořádá 
SDH Zubří na pozemcích města v prostoru pod lípami u Petrohradu, v so-
botu 24. 08. 2013 od 16:00 hod.

Z usnesení 71. schůze Rady města Zubří konané 
dne 26. 08. 2013
RM vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p. č. 200, zahrada, o vý-
měře 36 m2, k. úz. Zubří.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, Hlavní 
824, Zubří, s manžely Josefem a Pavlou Radovými, Zubří, kterým se pro-

dlužuje doba nájmu na dobu určitou od 01. 10. 2013 do 30. 09. 2016.
RM schvaluje Vnitřní předpis č. 016/2013 „Domovní řád pro bytový dům 
č. p. 824 na ulici Hlavní v Zubří“, dle předloženého návrhu, s účinnosti od 
01. 09. 2013.
RM schvaluje uzavření dohody „Změna smlouvy o podmínkách poštov-
ních zásilek“ s Asociací provozovatelů kin Cinema Service, s. r. o., Beroun, 
za podmínek dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu části nebyto-
vých prostor v objektu Sokolovny Zubří, Hlavní 459, PSČ 756 54, s „Tělo-
výchovná jednota Gumárny Zubří“, na dobu neurčitou s účinnosti od 01. 
09. 2013, týkající se rozšíření předmětu nájmu, za podmínek dle důvodo-
vé zprávy.
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro 
posouzení a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení mimo režim zákona 
č. 137/2006Sb., v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady a postu-
py při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu na dodávky a služby „Rekonstrukce dětského hřiš-
tě na Sídlišti 6. května“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem 
„REVO HŘIŠTĚ, s. r. o.“, Rožnov pod Radhoštěm,  v souladu s nabídkou 
uchazeče, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje dramaturgický plán kulturních akcí na 4. čtvrtletí roku 
2013 dle předloženého návrhu.
RM schvaluje Vnitřní předpis č. 017/2013 „Zásady a ceník krátkodo-
bých nájmů prostor Klubu Zubří a služeb spojených s jejich užíváním“, dle 
předloženého návrhu, s účinností od 01. 09. 2013. 
RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2013 pro 
„Handball club Zubří“, ve výši 20 000 Kč dle důvodové zprávy, ukládá ve-
doucímu EO zahrnout příslušnou částku do rozpočtu města Zubří rozpoč-
tovým opatřením RM RO č. 10/2013.
RM schvaluje rozpočtové opatření RM RO č. 10/2013, kterým se provádí 
změna rozpočtu dle důvodové zprávy.
RM ustanovuje dle § 74 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, Hodno-
ticí komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek pro podli-
mitní veřejnou zakázku na stavební práce:  „Prodloužení splaškové kana-
lizace Zubří“ zadávanou formou otevřeného řízení v souladu s  §  27 záko-
na č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a:
a) jejími členy jmenuje: Vlastislava Janků, Josefa Majera, Radka Janoška, 
Jiřího Juřenu  a Ing. Milana Palackého,
b) náhradníky jmenuje: paní Mgr. Janu Mikulenkovou, pana Josefa Sváka, 
paní Evu Gazdíkovou, Ing. Antonína Holiše a Mgr. Pavla Paseku,
dle důvodové zprávy.
RM ruší výběrové řízení, na základě doporučení Komise pro otevírání obá-
lek a pro hodnocení nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené 
dle hodnoticího kriteria – nejnižší nabídková cena – ve výběrovém řízení 
mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, dle vnitřního před-
pisu „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Přístavba výtahu 
(vertikální plošiny) domu služeb v Zubří II“ a ukládá vedoucímu OV zajis-
tit realizaci nového výběrového řízení na uvedenou akci. 
RM schvaluje vnitřní předpis č. 018/2013 „Kontrolní systém města Zub-
ří“, dle předloženého návrhu, s účinností od 01. 09. 2013. 
RM schvaluje vnitřní předpis č. 019/2013 „Pokladní řád“, dle důvodové 
zprávy po úpravě, s účinností od 01. 09. 2013. 
RM schvaluje zahraniční pracovní cestu do města Konin, Polsko, panu Ji-
římu Randusovi, starostovi města Zubří, ve dnech 05. – 08. 09. 2013, na 
základě pozvání pana Jozefa Nowicki, starosty města Konin, a současně 
schvaluje poskytnutí plnění dle důvodové zprávy.
RM souhlasí s navýšením kapacity školní jídelny příspěvkové organizace 
města Zubří Mateřská škola DUHA, ze současných 60 porcí na 80 porcí 
jídel, na základě provedení stavebních úprav „Rozšíření kapacity mateř-
ských škol ve městě Zubří“. 
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Hvězdy veSmíru
Poslední srpnový pátek Město Zubří uspořádalo velkolepé rozlouče-
ní s prázdninami pod názvem Hvězdy veSmíru. Vše se odehrávalo v re-
žii Kateřiny Gazdové ml., která se ujala dramaturgie a organizace celé 
akce. Po dlouhé době se tak v Zubří pod širým nebem bavili především 
mladí lidé, pro které hrál a zpíval nejen všemi očekávaný Marek Ztrace-
ný. Celá akce se nesla v benefičním duchu, kdy výtěžek z dobrovolného 
vstupného putoval ve prospěch onkologicky nemocných dětí. 

Na samém začátku akce předvedli své umění skvělí bikeři ze Zubří v rám-
ci exhibice BMX.

Jedním z vrcholů programu se hned v úvodu celé akce stalo recesistické vy-
stoupení znovuoživlého tanečního seskupení LIBEDEJ ANILAM.

V programu nechybělo divadlo v podání žáků místní základní školy.

Z usnesení 72. schůze Rady města Zubří konané 
dne 09. 09. 2013
RM schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor v objektu Zdravotního 
střediska, MUDr. Antonína Fabiána 638, Zubří, o výměře 20,05 m2, s Míst-
ní skupina ČČK Zubří 1, výpovědí, za podmínek dle důvodové zprávy. 
RM schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor v objektu Zdravotní-
ho střediska, MUDr. Antonína Fabiána 638, Zubří, o výměře 22,49 m2, 
s  MUDr. Milenou Blahovou, Zubří, dohodou ke dni 31. 12. 2013, za pod-
mínek dle důvodové zprávy. 
RM vyhlašuje záměr na pronájem části nebytových prostor v objektu 
Zdravotního střediska, MUDr. Antonína Fabiána 638, Zubří, o výměře 
22,49 m2, k. úz. Zubří., s účinnosti od 01. 01. 2014.
RM vyhlašuje záměr na pronájem části nebytových prostor v objektu 
Zdravotního střediska, MUDr. Antonína Fabiána 638, Zubří, o výměře 
23,57 m2, k. úz. Zubří, s účinnosti od 01. 01. 2014.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu spojeném 
s výkonem práce „Správce nebytového objektu Klub Zubří, Hamerská 10“ 
s panem Jiřím Krčmou, kterým se prodlužuje doba nájmu na dobu určitou 
od 01. 10. 2013 do 30. 09. 2016. 
RM vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p. č. 200, zahrada, o vý-
měře 6 m2, k. úz. Zubří.
RM schvaluje prodloužení termínovaného vkladu u Artesa, spořitelní 
družstvo, Praha, ve výši 2.500.000 Kč se splatností 6 měsíců;
RM schvaluje prodloužení termínovaného vkladu u Evropsko-ruská ban-
ka, a. s., Praha, ve výši 2.500.000 Kč se splatností 6 měsíců.
RM ruší na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro hodno-
cení nabídek výběrové řízení o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle 
hodnoticího kritéria – nejnižší nabídková cena – ve zjednodušeném podli-
mitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat-
ném znění, na veřejnou zakázku „Rekonstrukce veřejného osvětlení města 
Zubří II“ a ukládá vedoucímu EO připravit zadávací  dokumentaci pro rea-
lizaci nového zadávacího řízení. 
RM schvaluje uzavření Smlouvy č. 12116403 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu 
Životní prostředí na podlimitní veřejnou zakázku „Revitalizace budovy 
Městského úřadu v Zubří“, zadávanou formou zjednodušeného podlimit-
ního řízení, se Státní fond životního prostředí České republiky, dle důvo-
dové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-
mene a právu provést stavbu na rozšíření distribuční soustavy přes pozem-
ky par. č. 48/8, 48/6 a 46/3 v k. úz. Zubří, ve vlastnictví Města Zubří, v cel-
kové délce cca 57 m, za úhradu ve výši 2.000 Kč, se společností ČEZ Dis-
tribuce, a. s., Děčín, za podmínek dle důvodové zprávy.
RM stanovuje prodejní cenu 1 sady tašek na tříděný odpad ve výši 30 Kč/
sada/rodina.

Tašky na tříděný odpad
Město Zubří nabízí občanům speciál-
ní sady tašek pro domácnost na tříděný 
odpad. Jedna sada se skládá ze tří ba-
revně odlišených tašek – na plasty, sklo 
a papír. Cena jedné sady činí 30 Kč.
Naším cílem je snižovat v našem městě 
produkci komunálního odpadu a právě 
třídění odpadu patří k jeho  nejefektivnějším formám. Věříme, že tyto sady, 
které si již v jiných městech získaly svoji popularitu, najdou své místo i v na-
šich domácnostech. Sady se budou prodávat systémem 1sada do jedné ro-
diny a jsou k dostání na odboru výstavby – p. Gazdíková.

Odbor výstavby

Velkou část programu obstaraly zpěvačky, které můžeme znát z talentových 
soutěží – Monika Povýšilová, Kateřina Kotlárová a Lucie Šimůnková. Ne-
chyběla ani barmanská show.

Hlavní hvězdou programu 
byl Marek Ztracený se svou 
kapelou. Očividně dob-
ře naladěný zpěvák potě-
šil svou muzikou a přítom-
ností na akci dlouhé řady 
fanynek i fanoušků a ne-
malou měrou se postaral 
o nadprůměrnou návštěv-
nost celé akce.  

Vyvrcholením programu bylo předání vybraných peněz zástupcům Nadace 
Jonášek. Hvězdy veSmíru zakončila diskotéka pod širým nebem a půlnoční 
překvapení v podání členů divadelního spolku  SPONA, kteří zpívali zuber-
skou hymnu „My sme děcka ze Zubřího“ a vytvářeli k ní živé obrazy. 

Centrum Zubří celé páteční odpoledne a velký kus noci žilo ve zcela jiném 
rytmu, než jsme bývali dosud zvyklí. Stovky lidí se výborně bavily a kromě 
toho řada z nich mohla odejít s vědomím, že svým dílem přispěla k radosti 
a spokojenějšímu životu rodin nemocných dětí.

Lenka Přečková

Rekonstrukce dětského hřiště na sídlišti
V průběhu měsíce září proběhla rekonstrukce dětského hřiště na sídlišti, 
a děti s rodiči se tak můžou těšit na atraktivní místo k trávení volných chvil. 
Řada prvků již nesplňovala podmínky pro bezpečné užívání a na základě 
revizní zprávy z dubna letošního roku musely být odstraněny. Zastupitel-
stvo města na svém 15. zasedání dne 5. 6. schválilo rozpočtové opatření 
ZM RO č. 7/2013 ve výši 250 tisíc Kč, díky kterému se mohla rekonstruk-
ce uskutečnit. V následném výběrovém řízení byla vybrána firma REVO 
z Rožnova pod Radhoštěm, která se o úpravu dětského hřiště postarala. 
Při realizaci byly staré herní prvky nahrazeny novými, včetně vhodných 
dopadových ploch, které splňují současné normy pro provádění a provoz 
dětských hřišť. Mezi novými herními prvky jsou např. hrad se skluzavkou, 
šikmým chodníkem, řetězovou sítí a žebříkem, houpací chodník, kůly pro 
přecházení a přeskok a kladina.

Zařízení jsou zhotovena z tlakově impregnované smrkové mimostředné 
kulatiny, která je následně broušena do hladka, kovové spojovací prvky 
a trubky jsou pozinkované, ostatní kovové materiály jsou opatřeny vypa-
lovací barvou pro venkovní použití. Většina zařízení je osazena do kovové 
patky do travnatého terénu.
Nové prvky by měly sloužit dětem hlavně ve věku do šesti let. Věříme, že se 
budou líbit a děti si hraní na rekonstruovaném dětském hřišti užijí.

Randus Josef

Zuberské výhledy
Redakční rada naposledy upozorňuje, že fotosoutěž o nejkrásnější 
výhled na město Zubří stále pokračuje!!! Posílejte dále své fotogra-
fie. Uzávěrka soutěže je 31. 10. 2013.
Vítězná fotografie pak bude zdobit Zuberské noviny, a to hned na titulní 
straně nejméně jeden celý rok.  Navíc Vás čeká možnost výstavy. 

Eliška Divínová

Výzva
Prosím nálezce, který našel klíč od auta s ovladačem dveří auta v pro-
storách u pošty, aby se ozval na mobilní číslo 777 072 627. Děkuji.
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Hvězdy veSmíru v Zubří
Poslední prázdninový pátek, 30. srpna 2013, se pod záštitou Města Zub-
ří konala akce Den pro Jonáška Hvězdy veSmíru, která měla za cíl podpo-
řit Nadační fond Jonášek pomáhající onkologicky nemocným dětem. Vše 
se vydařilo skvěle a na konto Nadace Jonášek byl odeslán výtěžek z dobro-
volného vstupného a z prodeje výrobků žáku ZŠ Zubří ve výši  18 500 Kč a 
také 13 500 Kč z prodeje občerstvení místních zuberských nadšenců, kteří 
se svůj výtěžek z akce rozhodli darovat. Za vybrané peníze budou nakoupe-
ny přístroje pro děti z onkologického oddělení v Brně.
Tímto bych ještě jednou ráda poděkovala všem, kteří se na akci podíleli, 
všem, kteří přispěli do kasičky, a všem, kteří se bavili. A především děkuji 
Městu Zubří, bez něhož by Hvězdy veSmíru nebyly.
Děkuji!

Kateřina Gazdová ml.

Den města pod střechou Klubu
(pokračování z titulní strany)
Jménem pořadatelů bychom velmi rádi poděkovali všem, kteří ke dni měs-
ta přidali kus sebe, svých nápadů, času a umění a pomohli tak vytvořit pro-
gram, který je jednoznačným důkazem toho, že v Zubří vyrůstají lidé šikov-
ní, pracovití a zábavní:
»  Panu Jindřichu Dořičákovi za to, že po letech oživil a řídí činnost tak 

velkého tělesa, jakým jeho Swing band bezpochyby je. Každým rokem 
lze vidět velký pokrok a my se jen můžeme těšit, co v říjnu předvedou za 
zády Ládi Kerndla. 

»  Katce Gazdové za to, že vždycky dokáže vybrat skvělá hudební, taneční, 
sportovní i divadelní vystoupení našich mladých, což je na začátku září 
úkolem opravdu nelehkým. Je to výborná vizitka místní školy, sportov-
ních oddílů i zapojených jednotlivců. 

»  Celému souboru BESKYD, který do programu zapojil 4 své taneční slož-
ky a obě muziky. Klobouk dolů za tu kompaktnost a množství lidí, kte-
ří se na udržování nejstarších valašských tradic v rámci souboru podílejí. 

»  Radošovi Dořičákovi, že po dlouhých letech znovuvzkřísil FARAONY. 
Věřím, že si jich v budoucnu ještě užijeme. Jejich hudba 60. a 70. let má 
šanci pobavit a potěšit pěknou řádku lidí. 

»  Celé kapele KORIDOR! Taky v době nedávno minulé tak trochu vstali 
z mrtvých a na bigbeatovém poli se začínají znovu prosazovat u nás i jin-
de v regionu. 

»  Řemeslníkům – především pak udržovatelům toho nejvzácnějšího, co 
v Zubří máme – Marušce Pyrchalové a Ireně Španihelové za předvádění 
zuberské výšivky a Jirkovi Ondřejovi za jeho zuberské metly. 

»  Moderátorovi Marianovi Žárskému za jeho skvělou rétoriku, která do-
dala naší akci šmrnc, spád a tolik potřebnou informovanost. 

ho charakteru. O první z nich se postarají preventisté Policie České republi-
ky, kteří v rámci přednášky (Ne)bezpečný věk představí program na ochra-
nu bezpečí seniorů.
Přednášky se budou konat od října pravidelně, zpravidla každý 2. čtvrtek 
v měsíci. O termínech jednotlivých akcí budeme pravidelně informovat v 
Zuberských novinách, na městských webových stránkách i výletových plo-
chách. 

KŘESLO PRO HOSTA – programy na rok 2013
(Ne)bezpečný věk – nprap. Bc. Vladislav Malcharczik z Policie ČR – 
čtvrtek 10. 10. 2013 od 17:30 hod.
Biologické hodiny v průběhu roku – Radka Dvořáková - čtvrtek 7. 11. 
2013 od 17:30 hod.
Austrálie – rodina Márových - čtvrtek 12. 12. 2013 od 17:30 hod.

Máte možnost chodit na vybrané přednášky a zaplatit si vždy jednorázo-
vé vstupné nebo si pořídit permanentku, která bude platná pro 3 přednáš-
ky v roce 2013 a dalších 6 pořadů připravených na rok 2014. Cena perma-
nentky činí 150 Kč. Kromě finanční úspory Vám vlastnictví permanentky 
také zajistí stálé místo v sále, lepší informovanost o případných změnách 
programů a další výhody s tím spojené. 
Permanentky budou k zakoupení od 23. září 2013 v kanceláři Klubu 
Zubří.

Lenka Přečková

POCTA ZUBERSKÝM VYŠÍVAČKÁM
Ve čtvrtek 12. září 2013 začala v Zubří 
výstava věnovaná všem zuberským vy-
šívačkám. To, co dělá tuto výstavu jedi-
nečnou, je množství žen, jejichž práce 
jsou zde prezentovány. Od 51 zapůjči-
telů se podařilo shromáždit výšivky cel-
kem 58 zuberských žen. A co více, jedná 

se zpravidla o ukázky čisté rukodělné práce vycházející z hluboce zako-
řeněné tradice bílého vyšívání na Valašsku.
Celá výstava se koná u příležitosti připomenutí 150. výročí narození Ma-
rie Schoberové, industriální učitelky, která se nemalou měrou zasloužila o 
udržování a rozvoj zuberského vyšívání. Od roku 1920 vyučovala na sou-
kromé škole zuberské výšivky, která sídlila v prostorách Petrohradu, přes-
ně v místech, kde dnes výstava probíhá.
V elegantním, jednoduchém aranžmá, kdy se bílé výšivky vyjímají na tem-
ně modrém podkladu, jsou mezi vystavenými pracemi k nahlédnutí deč-
ky, šátky, čepce, rukávce, peřinky a další vyšívané předměty, z nichž někte-
ré jsou staré bezmála 100 let. Podobně však mezi výšivkami najdeme na-
příklad novodobou práci držitelky titulu Nositel tradice Jany Juřicové nebo 
vyšívané šperky současné učitelky zuberského vyšívání Marie Pyrchalové. 

»  V neposlední řadě pak myslivcům, hasičům a paní Bařákové, kteří nás 
navzdory počasí nenechali ve štychu a spolu s Vlastíkem Janků se posta-
rali o pohoštění návštěvníků i účinkujících. 

Děkujeme všem, kteří se nezalekli počasí a přišli si DEN MĚSTA užít, i 
když jsme museli tak trochu improvizovat pod střechou.

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

Vítězná báseň:

Vůbec poprvé je veřejnosti prezentována velká část sbírky čepců Otilie 
Randýskové, kterou pro účely výstavy zapůjčila paní Květoslava Segrádo-
vá. Její sběratelská činnost vycházela z lásky k lidem a rodnému kraji. Dnes 
její sbírka vytváří unikátní soubor, který vydává přímé svědectví o historic-
kém fenoménu našeho města – zuberském vyšívání. 

Poctít zuberské vyšívačky se spolu s muzejní radou a Městem Zubří roz-
hodla také místní fara, která v prostorách zuberského kostela vystavila vý-
šivky ze svého majetku. 
Výstava je na Petrohradě otevřena každý den kromě pondělí, vždy od 14 do 
17 hodin. Jste srdečně zváni.

Lenka Přečková

Žena myslivcova

To sa jednú kolem Zubří
motal strýček Pagáč,
copak hledal, napadne vás,
hledal starý tragač.
Potřeboval odvézt sele,
co střelil včera v noci,
sám ho ale neutáhne,
není mu pomoci.
Zkusí zajít k súsedovi,
co má doma žebřiňák
a taky ženu Danielu,

která funí jako vlak.
Funí, funí, těžce dýchá,
a to nikam nepospíchá.
Celé dny jen sedí doma,
krásné metly krútí,
že má těch pár kilo navíc,
to nás nezarmútí.
Žena je to pracovitá,
když se vracám z lesa,
pokaždé mňa slivovicú vítá.

Autor: Z per našich myslivců

Akademie 3. věku v novém kabátu, 
Aneb KŘESLO PRO HOSTA
V červnu loňského roku jsme slavnostní promocí zakončili pětiletý cyklus 

Akademie 3. věku.
A protože už všichni pravidelní návštěvníci před-
nášek své diplomy získali, rozhodli jsme se starou 
dobrou akademii nahradit novým přednáškovým 
cyklem KŘESLO PRO HOSTA.
Křeslo bude každý měsíc připraveno pro hosta, kte-
rý návštěvníky přednášek může obohatit o nové vě-
domosti o našem regionu, tradicích, zdraví, cesto-
vání, a nebudou chybět ani přednášky preventivní-

Kulturní pozvánky
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Zájezd
V sobotu 7. září zorganizovala naše ZO ČZS zájezd do Uherského Hradiště 
na „Slovácké slavnosti vína a otevření památek“. Do modra vymetená ob-
loha slibovala krásný den.

V Uherském Hradišti nás čekalo vyšňo-
řené město se spoustou stánků s rukoděl-
nými výrobky z celého Slovácka a hlavně 
nepřeberné množství stánků s ochutnáv-
kou vín a burčáku všech barev. Víc než 
hodinu jsme na hlavním Masarykově ná-
městí čekali na slavnostní průvod. Čeká-
ní na prudkém slunci při stále se zvyšují-
cí teplotě nebylo sice nejpříjemnější, ale 
výsledek stál za to. Před námi defilovaly 
zástupy zpívajících a tančících nádherně 
krojovaných milovníků folklóru, kteří se 
zasluhují o to, že tato studnice lidového 

bohatství nevysychá. V průvodu šlo asi 4 000 lidí z osmdesáti obcí a měst v 
krojích ze všech koutů Slovácka. Byly zastoupeny všechny věkové katego-
rie včetně nemluvňat v kočárku. Svědčí to o tom, že pokračovatelé těchto 
nádherných tradic jsou zajištěni. 

Po ukončení slavnostního průvodu jsme měli možnost ve všech koutech 
města sledovat tančící krojované skupiny, vystoupení cimbálových soubo-
rů, úžasné zpěvy mužských sborů a samozřejmě dobré jídlo a pití. Zájemci 
si také mohli prohlédnout všechna muzea a galerie ve městě. Velkým láka-
dlem byla prohlídka otevřené nechvalně známé estébácké věznice v centru 
města či výstava obrazů Jožky Úprky v městské radnici.
Letošní ročník slavností vína se Uherskému Hradišti opravdu vydařil. Ta-
ková přehlídka lidových tradic a folklóru se vidí málokde. Je vidět, že lidé na 
Slovácku si váží svého dědictví, které jim předkové odkázali v krajině, kro-
jích a zvycích. Uherské Hradiště jsme opouštěli za zvuků cimbálu a bylo 
nám líto, že za jediný den jsme nemohli stihnout všechno.

R. J.

Slavnosti loveckých hlaholů – 90. výročí založení 
Českomoravské myslivecké jednoty
Pestrý celodenní program čekal všechny příznivce myslivosti a přírody vůbec 
14. 9. ve Valašském muzeu v přírodě.  Ani nepříznivé počasí nezmařilo úsilí or-
ganizátorů a mnoha mysliveckých spolků, mezi nimi i Mysliveckého sdruže-
ní Kamenárka se sídlem v Zubří, vyčarovat všem návštěvníkům skvělý zážitek. 

 Historická přehlídka trofejí valašských myslivců, Svatohubertská mše, ukáz-
ky vábení zvěře, defilé loveckých psů, pasování na myslivce, přehlídka dravců a 
vystoupení Jožky Šmukaře s cimbálovou muzikou, to byl program, který nedá-
val prostor, aby se hosté této slavnosti ani chvíli nudili.
Naprosto bezkonkurenční byla myslivecká kuchyně, kterou připravilo pro 
všechny milovníky zvěřinových specialit výše zmiňované MS Kamenárka. Špí-
zy, steaky, pečený divočák se zelím či šípkovou omáčkou, jelení guláš, to byly 
pochoutky, které přilákaly třeba i předsedu Českomoravské myslivecké jedno-
ty a senátora ČR  Ing. J. Palase, starostku Rožnova p. R. Bc. M. Blinkovou,  
zpěváka a moderátora Jožku Šmukaře, ale samozřejmě spousty návštěvníků.
Perfektně organizátorsky zvládnutá akce zcela jistě přispěla k naplnění výzvy 
a přání, pod kterým byla pořádána: Nechť Slavnosti loveckých hlaholů přispě-
jí k vyššímu stupni vzájemného poznání a tolerance, pro doplnění mozaiky vě-
domí a nový motivační pohled na ochranu přírody – společného chrámu nás 
všech.

Eliška Divínová

ká), je keříčkovitě uspořáda-
ná, kulovitého či podlouhle 
oválného tvaru; zdálky připo-
míná hlávku květáku.  Houba 
je v mládí světlá, bílá až svět-
le okrová, postupně žloutne 
až do žlutohnědé barvy, ně-
kdy s růžovým či světle reza-
vým odstínem. Větvičky jsou 
na okrajích tmavší než bledý 

vnitřek plodnice, ostří plochých větévek bývá někdy tmavé. 
Jedná se o vzácnou houbu, která se v našich lesích objevuje zřídka.  Je jedlá a 
velmi chutná, což nálezce již nezužitkuje, jelikož mi ji předal k přesnému ur-
čení a já ji pak dál poskytla zkušenému mykologovi. Její další osud však ne-
znám, ale vzhledem k tomu, že odborníci upozorňují na možnou konzumaci 
pouze čerstvých plodnic, tak asi nedošlo k přípravě ani dršťkové polévky, ani 
guláše, který je prý z kotrče kadeřavého výborný.

Eliška Divínová

V posledních článcích možná šla malinko stranou moje původní myšlenka 
„okénka zdraví“. A sice seznamovat Vás s tím, jak fungují biologické hodiny 
v průběhu roku.  Který orgán je potřeba posílit a jak to udělat.
Jak se nám přiblížil podzim, dovolte, abych se k tomu částečně vrátila.
S nástupem školního roku se nám všem (nebo aspoň některým) změnil re-
žim dnů a týdnů. A určitě se zvýšila hladina stresu... Jiným zase nesvědčí, že 
se dřív stmívá a vtírají se pomalu a jistě podzimní nálady, nostalgie, smutek.
Tohle všechno zatěžuje poměrně výrazně naši slinivku. Připočítejme uplynu-
lé léto, kdy jsme si určitě častěji dopřávali grilovaná masíčka, sladkosti a ně-
jakou tu skleničku. A s příchodem září se někomu stává, že mu není úplně 
nejlíp „od žaludku“, cítí se nafouklý, je mu těžko, pálí ho žáha - hlavně večer.
Takže si jen zopakujeme, že slinivku je potřeba zklidnit omezením tuků 
a cukrů, užívat zinek a vitamín A (zinek se bez „áčka“ nevstřebá). Z bylin je 
zklidňující levandule a vynikající vlaštovičník, který spolu se slinivkou zrege-
neruje i játra a žlučník. 
A prosím, zkuste hlavně „zpomalit“. Dnešní uspěchaná doba je velmi nároč-
ná, vyvíjí obrovský tlak na nás všechny. Ten každodenní stres se ukládá v na-
šich orgánech a po určité době se začne projevovat velmi širokou škálou fy-
zických potíží.  Počínaje zmiňovanou slinivkou zlobí celé zažívání, ozývá se 
páteř, „tuhnou“ nám záda, můžou se přidat migrény, alergie, ekzémy... Po-
slouchejte svoje tělo, učte se odpočívat, radujte se z maličkostí.
Uvědomte si, že nikdo není nenahraditelný. A když jste pod tlakem v prá-
ci, najděte si způsob, jak se odreagovat, jak ten stres dostat ven z hlavy. Sta-
čí procházka (ani nemusí růst houby). A když si slinivku udobříte teď v září, 
odmění se vám v říjnu žaludek. Jsou totiž velmi dobří kamarádi.
Věřte mi, vyplatí se to. Jeden z mých zákazníků trpěl na všechny jmenované 
potíže. Slinivka a žlučník už se nespokojily s malým zlobením. Už ho trápi-
ly bolesti na levé i pravé straně břicha pod žebry. K tomu se přidaly urputné 
bolesti zad a brnění rukou. Postupně vyplývalo, že kromě namáhavé práce 
v zaměstnání má ještě jednu práci doma, dvě dcery na vysoké škole a na od-
počinek prostě nemá čas.
Aby se těchto potíží zbavil, nestačily bylinky ani masáže. I když pomáhaly, 
přinášely úlevu. Ale když přišel příště, bylo všechno při starém. Musel si uvě-
domit, že chyba je „v hlavě“. Musel se naučit, že mu práce doma neuteče. Že 
není nic špatného si v neděli po obědě zdřímnout. Že si může dovolit po pří-
chodu ze zaměstnání na chvíli sednout a vypít čaj.   
Dnešní doba takových lidí přináší víc a víc. Nestaňte se jedním z nich!
A pokud vám to něco připomíná, nikdy není pozdě to změnit. Je to jen na vás.
Přeju vám všem pevné zdraví

Radka Dvořáková 

Ledňáček říční - létající drahokam
(Některé druhy ptáků na území města Zubří a v jeho nej-
bližším okolí, 8. část)

Silně ohrožený ledňáček říční (Alce-
do athis) žije celoročně v okolí po-
malu tekoucích vod (v Zubří např. v 
okolí Bečvy). Často na sebe upozor-
ní pronikavým hvizdem, kterým do-
provází svůj let. Může kolem vás pro-
svištět i rychlostí 45 km/h. Jen tak-
tak stihnete zaznamenat jeho jas-
ně modře zbarvený kostřec (opeření 
nad kořenem ocasu). 
Pokud se vám poštěstí vidět ledňáčka 
sedícího na větvi nad vodní hladinou, 
jak nehnutě číhá na kořist, budete si 

moct prohlédnout jeho zavalité tělo s krátkým ocasem a končetinami, rezavě 
hnědou spodinu těla, zelenomodrý hřbet, křídla a temeno i dlouhý zašpiča-
tělý zobák. Při lovu drobných rybek se střemhlav vrhá pod vodu. Za kořistí je 
schopen se potopit až 60 cm (někdy se uvádí až jeden metr) hluboko. Úspěš-
ný je ale asi jen každý desátý pokus. 
Kromě období hnízdění žije ledňáček samotářsky. Své teritorium hájí kývá-
ním hlavy do stran, roztahováním křídel a snahou shodit soka do vody a při-
držet ho pod hladinou. Vzájemná zranění ledňáčků ale nebývají vážná. 
Hnízdem ledňáčka je nora vyhloubená v příkrém břehu. Nora může měřit až 
půl metru a na jejím konci je malá komůrka, kde ledňáček klade vajíčka na 
holou zem. Nora od otvoru stoupá mírně vzhůru. Mláďata vypouštějí tekutý 
trus do chodby, odkud vytéká ven. Znečištěné okolí otvoru vám tak prozradí, 
zda je nora obsazena hnízdícím ledňáčkem.

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť
Autor fotografie: Tomáš Hilger, www.biolib.cz

Kotrč kadeřavý
Telefonát pana Kvašného ze Zubří, který mi zvěstoval, že našel nějakou hou-
bu, která vypadá prazvláštně a kterou nikdy předtím v lese nenašel, i když je 
vášnivým houbařem, mne přivedl k tomu, abych  vám čtenářům ZN předsta-
vila houbu - kotrč kadeřavý  (Sparassis crispa) .
Kotrč parazituje nejvíce na kořenech borovic (ten p. Kvašného byl nalezen 
na tlející modřínové větvičce). Plodnice měří asi 10–20 cm, nezřídka však až 
40 cm v průměru nebo ještě více (taková plodnice je i několik kilogramů těž-
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BRZY OTEVÍRÁME
novou prodejnu maloobchodní 

sítě potravin a drogerie

DESTEL
Otevíráme již 2. října 2013

DENNĚ AKČNÍ SLEVY NA VYBRANÉ ZBOŽÍ - AŽ 70%
DROGERIE ZA VELKOOBCHODNÍ CENY
DENNĚ ČERSTVÉ MLÉČNÉ A MASNÉ PRODUKTY
SE SLEVOU 20 – 50 %
DOMÁCÍ ZABÍJAČKOVÉ A MLÉČNÉ SPECIALITY

ZUBŘÍ, křižovatka
ulic Hlavní a Hamerská
(bývalá hospoda NA ROŽKU)

Tenisový turnaj ve čtyřhře ZUBŘÍ OPEN 2013
V sobotu 7. 9. 2013 se na antukových kurtech polyfunkčního centra usku-
tečnil 1. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře ZUBŘÍ OPEN 2013. Ačko-
liv byly vyhlášené tři kategorie (muži, ženy, mix), do turnaje se přihlásili jen 
muži, a to hned 20 párů!! Tyto byly rozděleny do čtyř skupin po pěti párech 
a z každé skupiny postupovaly do osmifinále čtyři nejlepší páry. Již zápasy 
ve skupinách naznačily, že se máme na co těšit a že se do turnaje přihlási-
ly páry různých tenisových dovedností. Někteří přišli zvítězit, pro další byl 
úspěchem již postup ze skupiny, ale celkově se dá říci, že se všichni přišli 
pobavit a užít si krásný slunečný den.  
Po čtyřiceti zápasech v základních skupinách čekaly většinu účastníků zá-
pasy play off. Již v osmifinále docházelo k překvapením, když lépe umístě-
né páry podlehly párům, kterým se v základních skupinách tak nedařilo. 
Každý špatně zahraný fiftýn byl potrestán a po dalších osmi zápasech byly 
známy poslední páry, které si to již rozdaly o ceny. Ve čtvrtfinále si favorité 
vedli celkem dle předpokladů a v pozdních odpoledních hodinách jsme do-
spěli k posledním třem zápasům, kde se již bojovalo o vítězství. V prvním 
semifinále si poradil pár Petr Štůsek - Jirka Fiedler s nejmladší dvojicí tur-
naje Štěpán Krůpa - Jirka Polášek ml. a po vítězství 6:1 čekali na svého fi-
nálového soupeře. 
V bratrském souboji byl nakonec úspěšnější Robert Jurajda se svým parťá-
kem Pavlem Pernicou, kteří porazili 6:3 druhého z bratrů, Jarka Jurajdu, 

hrajícího s Tomášem Vlkem. Finále se hrálo ihned po skončení semifiná-
lových bojů, poněvadž sluníčka ubývalo, pomalu zapadalo a hrozilo, že by 
neměl turnaj vítěze. S tím se nechtěli smířit Petr Štůsek s Jirkou Fiedlerem, 
kteří nepoznali v turnaji ani jednu prohru a ve finále zvítězili nad párem 
Robert Jurajda - Pavel Pernica 6:1.
Nakonec jsme se tedy po více jak devíti hodinách dobrého tenisu dočka-
li vyhlášení vítězů. Ceny pro nejlepší věnovali: Město Zubří, Sportovní 
poháry-PS, Unipar - výroba svíček, Martin Pšenica - servis výpočetní 
techniky, Aleš Měrka - nezávislé finanční poradenství, Dana Krůpová - 
masérské služby a Michal Silný - vyplétání tenisových raket. 
 Všem partnerům tímto děkujeme za krásné ceny, které do turnaje věnova-
li. Nesmíme zapomenout ani na Tomáše Pavlištíka z kavárny TIP cafe, jenž 
se celý den staral o to, aby neměl nikdo z hráčů, rodinných příslušníků a ani 
dalších příchozích hlad a žízeň. O tom, že bylo vše na jedničku, svědčí to, 
že se snědly všechny steaky, klobásy a pivo bylo také dopito. Někteří hrá-
či se po předání cen a společném fotografování ještě přesunuli do nedale-
kého TIP cafe, kde celý tenisový turnaj zpětně hodnotili a již spřádali plány 
na další ročník. Na závěr je třeba poděkovat všem hráčům, kteří se turnaje 
zúčastnili, za fair-play přístup ke hře a fanouškům, kteří si našli čas na ná-
vštěvu polyfunkčního centra a přišli své favority podpořit.

Randus Josef

V listopadu startuje Zuberská amatérská liga 
v kuželkách!!

V úterý 5. listopadu 2013 odstartuje v zu-
berské kuželně 
1. ročník Zuberské amatérské ligy v ku-
želkách! Tato soutěž je určena všem ne-
registrovaným hráčům starším 15 let 
(výjimku tvoří registrovaní hráči nad 60 
let). Soutěž budou hrát tříčlenná smí-
šená družstva na 60 hodů sdružených, 

hracími dny budou úterý a středa. Hrací systém, výše startovného a roz-
losování bude upřesněno po uzávěrce soutěže. Přihláška je k dispozici pří-
mo v kuželně nebo ji lze stáhnout z městských sportovních stránek http://
sport.mesto-zubri.cz. Řádně vyplněnou přihlášku je nutno odevzdat nej-
později do 15. 10. 2013 osobně nebo e-mailem p. J. Randusovi
(josef.randus@mesto-zubri.cz).
Na Vaši účast se těší pořadatelé Město Zubří a oddíl kuželek 
TJ Gumárny Zubří. 

Rozběhly se kuželkářské soutěže 2013/2014
Zájem o kuželky v Zubří rok od roku roste. Díky tomuto pozitivnímu tren-
du můžeme pro letošní mistrovské soutěže přihlásit (po cca 20 letech) dvě 
družstva dospělých. „A“ družstvo bude bojovat v krajském přeboru Zlín-

ského kraje a „B“ družstvo v meziokresním přeboru Vsetín, NJ, Přerov.
Výsledky jednotlivých utkání a také průměry shozených kuželek u jed-
notlivců můžete sledovat na webových stránkách www.kksz-kuzelky.cz a 
www.kuzelky.com.

Zde je rozlosování „A“ družstva v KP Zlín.

1. kolo 13. 9. 2013 pá 17:00 TJ Kelč - TJ Gumárny Zubří
2. kolo    volno - TJ Gumárny Zubří
3. kolo 28. 9. 2013 so 9:00 TJ Gumárny Zubří 

- TJ Valašské Meziříčí C
4. kolo 5. 10. 2013 so 10:00 Kuželkářský klub Kroměříž 

- TJ Gumárny Zubří
5. kolo 12. 10. 2013 so 12:30 TJ Jiskra Otrokovice 

- TJ Gumárny Zubří
6. kolo 19. 10. 2013 so 9:00 TJ Gumárny Zubří 

- TJ Sokol Machová B
7. kolo 25. 10. 2013 pá 17:00 TJ Bojkovice Krons 

- TJ Gumárny Zubří
8. kolo 2. 11. 2013 so 9:00 TJ Slavia Kroměříž 

- TJ Gumárny Zubří
9. kolo 8. 11. 2013 pá 17:30 KC Zlín B - TJ Gumárny Zubří
10. kolo 16. 11. 2013 so 9:00 TJ Gumárny Zubří 

- TJ Zbrojovka Vsetín B
11. kolo 23. 11. 2013 so 9:00 TJ Gumárny Zubří 

- KK Camo Slavičín B
12. kolo 30. 11. 2013 so 17:00 Sport centrum Bylnice 

- TJ Gumárny Zubří
13. kolo 7. 12. 2013 so 9:00 TJ Gumárny Zubří 

- TJ Chropyně
14. kolo 11. 1. 2014 so 9:00 TJ Gumárny Zubří - TJ Kelč
15. kolo    volno - TJ Gumárny Zubří
16. kolo 25. 1. 2014 so 10:00 TJ Valašské Meziříčí C 

- TJ Gumárny Zubří
17. kolo 8. 2. 2014 so 9:00 TJ Gumárny Zubří 

- Kuželkářský klub Kroměříž
18. kolo 14. 2. 2014 pá 17:00 TJ Sokol Machová B 

- TJ Gumárny Zubří
19. kolo 22. 2. 2014 so 9:00 TJ Gumárny Zubří 

- TJ Jiskra Otrokovice
20. kolo 8. 3. 2014 so 9:00 TJ Gumárny Zubří 

- TJ Slavia Kroměříž
21. kolo 15. 3. 2014 so 9:00 TJ Gumárny Zubří - KC Zlín B
22. kolo 21. 3. 2014 pá 18:15 TJ Zbrojovka Vsetín B 

- TJ Gumárny Zubří
23. kolo 29. 3. 2014 so 16:30 KK Camo Slavičín B 

- TJ Gumárny Zubří
24. kolo 5. 4. 2014 so 9:00 TJ Gumárny Zubří 

- Sport centrum Bylnice 
25. kolo 12. 4. 2014 so 9:00 TJ Gumárny Zubří 

- TJ Bojkovice Krons
26. kolo 19. 4. 2014 so 15:30 TJ Chropyně 

- TJ Gumárny Zubří
Soutěž „B“ družstva bude rozlosována až koncem měsíce září.

Oddíl kuželek

Zuberští modeláři reprezentují ČR na ME
I v letošním roce se letečtí modeláři mimo jiné věnovali stavbě historických 
modelů, které jsou kopiemi letadel zkonstruovaných do roku 1950 a musí 
být postaveny z dobových materiálů. S těmito modely jsme se zúčastnili 
soutěží jak v ČR, tak v zahraničí. Získali jsme třikrát první, čtyřikrát druhé 
a jednou třetí a čtvrté místo. 

Na základě těchto výsledků jsme v červnu 2013 reprezentovali ČR a město 
Zubří na Mistrovství Evropy, které se konalo v maďarském Jakabszallási. 
Tohoto mistrovství se zúčastnilo 110 modelářů s 293 modely z deseti stá-
tů, a to – Česka, Slovenska, Maďarska, Itálie, Rakouska, Belgie, San Mari-
na, Španělska, USA a Velké Británie. Po týdenním soupeření za silného vě-
tru zuberští modeláři obsadili páté, sedmé, dvanácté a třinácté místo a sta-
li se druhými nejúspěšnějšími reprezentanty České republiky. O ještě lepší 
umístění nás připravili nekorektní rozhodčí z Maďarska.
Věříme, že v příštím roce na ME, které se bude konat v italském Valle 
Gaffaro, budou výsledky ještě lepší.

Jaroslav Janošek, předseda MK

Začala extraliga házené
Dne 7. 9. začala pod novým jménem Triglav pojišťovna Extraliga v házené. 
K našemu prvnímu utkání jsme vyjížděli do Prahy. Zápasy s Duklou Praha 
bývají vždy vypjaté, což platilo i tentokrát. Pod vedením nového trenéra Mi-
roslava Ćeliće ze Srbska se nám bohužel nepodařilo vyhrát a utrpěli jsme 
nakonec vysokou porážku o osm branek 32:24.  
„Měli jsme problémy se situacemi, kdy jsme se po neúspěšném útoku po-
malu vraceli do obrany. Domácí to trestali brankami,“ vypíchl asi největ-
ší problém Zubří v úvodním duelu sezony kouč Miroslav Ćelić. V druhém 
utkání jsme již na domácí palubovce přivítali tradičního rivala z Karviné. 
V utkání převládala rychlá házená, z toho však pramenilo mnoho technic-
kých chyb na obou stranách. Lepším úvodem se prezentovala Karviná, kte-
rá na začátku utkání vedla místy už o čtyři branky. Naši však dokázali zabo-
jovat a do šaten jsme odcházeli s jednogólovým vedením. V druhém polo-
čase jsme dokázali náš náskok navýšit až na šest branek, ovšem vinou čas-
tých chyb jsme pustili Karvinou zpět do zápasu a závěr utkání přinesl po-
řádné drama, které jsme nakonec zvládli a díky zákroku brankáře Orsága 
jsme zvítězili o jednu branku  28:27. „Je pro nás velmi důležité, že jsme po 
porážce na Dukle teď doma zvítězili. Bylo to pro nás těžké psychicky, pro-
tože tlak tam byl cítit,“ přiznal domácí kouč Miroslav Ćelić. Ten si byl vě-
dom i mnoha chyb, které jeho svěřenci vyrobili. V dalším utkání zajíždí-
me do Frýdku-Místku, který přes zimu získal trojici zkušených hráčů. Čeká 
nás tak další těžké utkání. 

Program extraligy podzimní část:
7. 9. 2013  HC Dukla Praha – HC Gumárny Zubří       32:24
14. 9. 2013  HC Gumárny Zubří – HCB OKD Karviná      28:27
22. 9. 2013  SKP Frýdek-Místek – HC Gumárny Zubří
25. 9. 2013  HC Gumárny Zubří – Handball KP Brno
nezadáno   HC Zlín – HC Gumárny Zubří
5. 10. 2013  HC Gumárny Zubří – Talent M.A.T.Plzeň
12. 10. 2013  HK A. S. A. Město Lovosice – HC Gumárny Zubří
19. 10. 2013  HC Gumárny Zubří – TJ Cement Hranice
27. 10. 2013  Sokol HC Přerov – HC Gumárny Zubří
9. 11. 2013  KH Kopřivnice – HC Gumárny Zubří
16. 11. 2013  HC Gumárny Zubří – HBC Ronal Jičín

J. Šimurda

(placená inzerce)
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Prodejní místa ZN: Potraviny Radka u Gumáren, trafika p. Mikulenka, Hobby Elektkro pí Janošcová u Tesca, Coop Horní konec, Coop střed, Coop Staré Zubří, Tip Café, trafika u pošty. 
Schránky na vaše příspěvky najdete na těchto místech: Klub Zubří, Hamerská 10, pošta u Centra, Městský úřad, Horní škola Horní konec, Klub Staré Zubří.

Klub
Středa 2. října od 18.00 hodin
JIŘÍ KOLBABA - TO JE HAVAJ
„To je havaj“ - říkáme, chceme-li popsat něco rajského. Čeká nás dobrodružný 
i romantický objevitelský výlet po šesti ostrovech pacifického souostroví. Na-
rození ostrovů z lávy podmořských sopek, král Kamehameha, historie osidlo-
vání, mořeplavec James Cook, surfaři, květinové věnce, pláž Waikiki, vesnice 
malomocných, sopky Haleakala, Mauna Loa a Mauna Kea…, TO JE HAVAJ!
Vstupné: 140 Kč v předprodeji, 160 Kč na místě

Čtvrtek 10. října 2013 od 17.30 hodin
KŘESLO PRO HOSTA - /Ne/bezpečný věk
Nový přednáškový cyklus nahrazující Akademii 3. věku zahajujeme přednáš-
kou, která je určena především seniorům. Ti patří k jedné z nejvíce ohrožených 
skupin osob zejména v souvislosti s majetkovou trestnou činností. Přednášet, 
promítat a radit Vám budou preventisté Krajského ředitelství policie Zlínské-
ho kraje. Vstupné: 30 Kč. 
Permanentka na 9 přednášek v rámci cyklu: 150 Kč 

Pátek 25. října 2013 od 18 hodin
LADISLAV KERNDL - Swing band Zubří 
Koncert v rytmu swingu.  Nekorunovaný český jazzový a swingový král přijíž-
dí do Zubří, aby si zahrál po boku vynikajících zuberských muzikantů pod ve-
dením Jindřicha Dořičáka. Vstupné: 180 Kč. 
Předprodej vstupenek od 2. října 2013

Středa 30. října 2013 od 18 hodin
JAROSLAV UHLÍŘ - Hodina zpívání – zkoušení
Nejzábavnější vyučovací hodina na světě, ve které bude Jaroslav Uhlíř spolu s 
diváky nejen zpívat, ale tentokrát se bude i zkoušet!
V závěru se s Jaroslavem Uhlířem představí dětský sbor pod vedením Marie 
Křenkové.Vstupné: 150 Kč. 
Kino

Středa 9. 10. 2013 od 17.30 hodin
REBELKA
Od pradávných dob se v drsném a tajemstvím opředeném Skotsku vyprávějí le-
gendy o velkolepých bitvách a hrdinských skutcích. Jednou takovou legendou 
je i příběh odvážné princezny Meridy, která se vzepře tradici a vezme svůj osud 
do vlastních rukou... 
Animovaný film. Režie:  Mark Andrews, Brenda Chapman.  Délka filmu: 100 
minut. Vstupné: 60 Kč

Úterý 15. 10. 2013 od 9.30 hodin
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE VI.
Pásmo pohádek pro děti z MŠ, ale i děti předškolního věku v doprovodu rodi-
čů. Vstupné: 12 Kč Délka filmu: 65 minut

Středa 23. 10. 2013 od 18.30 hodin
BABOVŘESKY
Komedie Zdeňka Trošky ze života současné jihočeské vesnice Babovřesky, kte-
rá s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sle-
duje kupící se nedorozumění a souhry náhod, které pořádně zamotají hlavu 
obyvatelům vesnice. V příběhu nechybí láska, žárlivost, závist, intriky a zejmé-
na vtipné okamžiky, v nichž se někteří i najdou. Slovy režiséra: „Je to prostě 
film tak ,trošku‘ ze života.“ 
Režie: Zdeněk Troška. Délka filmu: 133 minut.
Vstupné: 60 Kč

Muzeum
12. září – 11. října 2013
POCTA ZUBERSKÝM VYŠÍVAČKÁM
Unikátní soubor výšivek, které vznikaly v průběhu celého století v zuberských 
domácnostech.  
Otevření výstavy: Úterý – neděle 14 – 17 hodin

Od čtvrtka 17. října 2013 
ROŽNOVSKÁ VÝTVARNÁ SKUPINA
Výstava obrazů rožnovských výtvarníků.
Slavnostní vernisáž výstavy:
Čtvrtek 17. října 2013 od 16:00 hodin
Otevření výstavy: Úterý – neděle 14 – 17 hodin
Připravujeme

Čtvrtek 7. 11. 2013
Křeslo pro hosta – Radka Dvořáková, Biologické hodiny v průběhu roku
Pátek 15. 11. 2013
BARONKY, DIVADLO KALICH 
Úterý 26. 11. 2013
HRADIŠŤAN – VÁNOČNÍ KONCERT
Sport

Sportovní hala - házená
Sobota  5. 10.
18.00  HC Gumárny Zubří  – Talent M. A. T. Plzeň (extraliga muži)
Neděle  6. 10.
  9.00  HC Zubří B  – TJ Lesana Zubří (mladší žactvo II)
10.00  HC Zubří A – HC Zlín B (starší žáci)
11.00  HC Zubří B – TJ Slovácká Slávie Uherské Hradiště (starší žáci)
Sobota 12. 10.
  8.00  turnaj minižactva
Neděle  13. 10.
13.00  HC Zubří  – Handball KP Brno (1. liga mladší dorostenci)
15.00  HC Zubří - Handball KP Brno (1. liga mladší dorostenci)
17.00  HC Zubří B – DTJ Polanka (2. liga mužů SM)
Sobota  19. 10.
18.00  HC Gumárny Zubří – TJ Cement Hranice (extraliga muži)
Neděle  20. 10.
  8.00  HC Zubří A – TJ Rožnov p./R. A (mladší žactvo I)
  9.00  HC Zubří B – Rožnov p./R. B (mladší žactvo II)
10.00  HC Zubří A – TJ Rožnov p./R. (starší žáci)
11.00  HC Zubří B – TJ Bystřice pod Hostýnem (starší žáci)
Neděle  27. 10.
13.00  HC Zubří  – Sokol Ostrava (1. liga mladší dorostenci)
15.00  HC Zubří  – Sokol Ostrava (1. liga starší dorostenci)
17.00  HC Zubří B – Sokol Ostrava (2. liga muži SM)
Kuželna
Sobota 19. 10.
  9.00  TJ Gumárny Zubří – TJ Sokol Machová B (krajský přebor v kuželkách)
Hřiště Lesany
Neděle 6. 10.
13.15  TJ Lesana Zubří – HC Ostrava (Moravskoslezská liga žen)
Neděle 13. 10.
15.00  TJ Lesana Zubří – TJ Valašské Meziříčí (Zlínská liga mužů)
Neděle 20. 10.
10.15  TJ Lesana Zubří – DHK Zora Olomouc  (Zlínská liga st. žaček)
13.15  TJ Lesana Zubří – KH Orel Paskov (Moravskoslezská liga žen)
15.00 TJ Lesana Zubří – Slávia Uherské Hradiště (Zlínská liga mužů)
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