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Kouzlením bílou nitkou si vyčarovala 
ocenění Ministra kultury

Dne 21. 5. 2014 obdržel Měst-
ský úřad Zubří dopis z Mi-
nisterstva kultury, který byl 
přímou reakcí na „Návrh na udě-
lení titulu: NOSITEL TRADICE  
LIDOVÝCH ŘEMESEL paní Marii 
Pyrchalové“. Ten zpracovaly členky 
muzejní rady Města Zubří. V dopise 
se doslova píše: „Vážená paní, s potě-
šením Vám sděluji, že ministr kultury 

Mgr. Daniel Herman schválil Vaši nominaci na udělení titulu „Nositel tradice 
lidových řemesel“ za rok 2014. Upřímně Vám k tomuto ocenění blahopřeji.“ 

(pokračování na str. 11)

Zubří - Rosdorf
V říjnu tohoto roku skončí ve funkci starosty 
Rosdorfu pan Harald Grahovac, který vyko-
nával tuto činnost nepřetržitě od 1. 7. 1997. 
H. Grahovac byl jedním z největších tahou-
nů partnerství Zubří – Rosdorf, nechyběl při 
žádné návštěvě zuberských spolků v Rosdorfu 
a aktivně se na nich podílel.
I díky němu bylo naše partnerství oceněno Ev-
ropskou unií. Téměř 12 let ve funkci starosty 
jsem měl tu čest s H. Grahovacem spolupra-
covat. A byla to spolupráce velmi dobrá. Má 
velký podíl na dalším rozvoji a na rozšíření 
partnerské spolupráce o další spolky.
Na závěr bych chtěl panu Grahovacovi poděkovat za jeho obrovský přínos 
partnerství Rosdorf – Zubří a popřát mu i jeho rodině do dalších let hodně 
štěstí, zdraví a rodinné pohody.
Jsem přesvědčen o tom, že se bude i nadále aktivně podílet na našem partner-
ství. Takže ještě jednou, Haralde, díky moc.

Jiří Randus, starosta

Výsledky voleb v Zubří
Výsledky voleb do zastupitelstva obce konané ve dnech 
10. a 11. října 2014
Celkem bylo v Zubří odevzdáno 38 327 platných hlasů. Vítězem je strana 
ČSSD s 15 184 hlasy, dále pak KDU-ČSL s 5 197 a na třetím místě se umístila 
strana SNK Evropští demokraté s celkovým výsledkem 5 081 hlasů. 
Z jednotlivců s nejvyšším počtem hlasů je na prvním místě Ing. Lubomír Vacu-
lín  (ČSSD) s 1 060 hlasy, na druhém místě se umístil s celkovým počtem hlasů 
1 035 Mgr. Stanislav Petružela (ČSSD) a třetí místo obsadila Bc. Vladimíra 
Janošková (ČSSD) s 830 hlasy. 
Volební účast v našem městě dosáhla v průměru 44,7 %.

strana počet hlasů počet mandátů

TOP 09 2813 1

KSČM 2304 1

ODS a Svobodní 4359 2

SNK-ED 5081 3

KDU-ČSL 5197 3

ČSSD 15184 9

SPO 3389 2

(pokračování na str. 5)
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Přejeme jubilantům do dalších let pevné zdraví, 
hodně štěstí, spokojenosti a krásných chvil pohody.

Magda Hrabovská  Jan Adámek

Vít Opálka 80 let Anděla Pšenicová 85 let

Úmrtí

Usnesení 97. schůze Rady města Zubří 
konané dne 08. 09. 2014
RM schvaluje dramaturgický plán kulturních, společenských a sportovních 
akcí na 4. čtvrtletí roku 2014, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města 
podpisem příslušných smluv.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části prostor v objektu Klub Zubří, 
Hamerská 10, Zubří, PSČ 756 54, (místnost přísálí malého sálu) s ,,Integro-
vaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem stát-
ní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí“, IČ: 00851574, DIČ: CZ00851574, 
Valašské Meziříčí, Palackého 49, PSČ 757 01, na dobu určitou s účinností 
od 1. 10. 2014 do 30. 6. 2015, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem.
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro hod-
nocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodnoticího 
kritéria - nejvyšší nabídková cena - ve výběrovém řízení mimo režim zákona 

Vzpomínáme

Narození

DIAMANTOVÁ  SVATBA

Josef a Marie Míčkovi

Lukáš Zeman
Jan Petr

Oskar Maceček

Velký dík, rodiče milí, za to, čím jste nám v životě byli,
a za každý den, který jste pro nás žili.
Dali jste nám do života vše, co jste mohli dát,
a my vás za to budeme navždy milovat.
Odešli jste cestou, kterou jde každý sám,
jen krásné vzpomínky zůstaly nám.
Říká se, že čas vše zahojí,
není to pravda, pořád to bolí.

Dne 24. září 2014 uplynulo 7 let, co nás navždy 
opustil náš milovaný tatínek a dědeček, pan 

Josef Křenek. 
Naše vřelá vzpomínka patří naší milované mamince a babičce, paní

Antonii Křenkové. 
Od jejího úmrtí 2. října 2014 uplynulo 8 let.
S láskou a úctou vzpomíná dcera Alena s rodinou, Pavel a Lukáš. 
Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Čas mírní bolest,
ale nedá zapomenout.

Dne 26. října 2014 by se dožil 70 let pan 

František Vašut. 
Zároveň vzpomeneme 16. února 2014 20 let, co od 
nás navždy odešel. S láskou vzpomínají manželka, 
dcera a syn s rodinami. 

„Měla jsi ráda život, chtěla jsi s námi žít,
přišla chvíle zlá, Ty jsi musela odejít.“

Dne 5. listopadu 2014 uplynou 2 léta, co nás 
navždy opustila paní 

Helena Pobořilová. 
S láskou vzpomínají manžel a synové s rodinami. 
Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi tichou vzpomínku.

Naděje, která nás provází celý život, neopouští nás 
ani v hodině smrti.

Alexander Pope

Dne 11. 11. 2014 vzpomeneme již dlouhých 15 
let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek, dědeček, pan 

František Koleček, 
kterého pořád s láskou a slzami v očích v našich srdcích nosíme. Fran-
tišku, Tvé památce se klaníme a vzpomínáme. Kdo ho měl rád, vzpomeň 
s námi. Manželka Jarmila Kolečková

ZLATÁ  SVATBA

Josef a Marie Tvarůžkovi

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu farářovi a všem přátelům, zná-
mým, sousedům a spolupracovníkům za účast při posledním rozloučení 
a za květinové dary pro moji zesnulou maminku paní Magdu Hrabovskou.
Za celou rodinu dcera Hana Novotná
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č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dle vnitřního před-
pisu č. 024/2013 „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu“ na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: „Prodej dřeva z lesů 
města Zubří: Prodej cca 700 m3 dříví z nahodilých těžeb“ a schvaluje uzavření 
kupní smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, 
a to: „OPERA SILVATICA, s. r. o., IČ: 242 878 90, V Sadě 1505, Vlašim PSČ 
258 01“, v souladu s nabídkou uchazeče, dle důvodové zprávy, a pověřuje sta-
rostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci - pozemků p. č. 980/ 
11, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m2, a p. č. 980/13, zastavěná plo-
cha a nádvoří, o výměře 2 m2, vše k. ú. Zubří (Sídliště 6. května), s Bytovým 
družstvem Zubří, Zubří, Sídliště 6. května 1108, PSČ 756 54, za podmínek dle 
důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM nedoporučuje ZM schválit nabytí nemovité věci darováním, a to pozem-
ků: p. č. 3112, ostatní plocha, o výměře 327 m2, p. č. 3113, trvalý travní porost, 
o výměře 607 m2, p. č. 3115, lesní pozemek, o výměře 725 m2, p. č. 3119, lesní 
pozemek, o výměře 1.208 m2, a části pozemku p. č. 3116, trvalý travní porost, 
o výměře cca 131 m2, vše k. ú. Zubří, od pana Davida Hlisnikowského, za pod-
mínek dle důvodové zprávy.
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro hod-
nocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodnoticího 
kritéria - nejnižší nabídková cena - ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dle vnitřního předpisu 
č. 024/2013 „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsa-
hu“, na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy 
1. NP objektu č. p. 824, Zubří – depozitář“ a schvaluje uzavřeni smlouvy o dílo 
s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a to:
„RADEKOV, spol. s r. o., IČO: 41035933, U trati 2620, Rožnov pod Radhoš-
těm, PSČ 756 61, v souladu s nabídkou uchazeče, dle důvodové zprávy, a po-
věřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 8. 2014 
na realizaci akce „Vodovod Čertoryje a Pod Obecníkem“ se zhotovitelem spo-
lečností COBBLER, s. r. o., IČ: 46578463, Zašová 633, PSČ 756 51, týkající 
se změny termínu dokončení díla, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřu-
je starostu města jeho podpisem.
RM akceptuje návrh likvidační komise ze dne 3. 9. 2014 a schvaluje:
1. fyzickou likvidaci předmětů dle bodu 1 důvodové zprávy, 
2. účetní odpis dle bodu 2 důvodové zprávy,
3. vyřazení z majetku za účelem darování.
RM schvaluje v rámci inventarizace majetku a závazků města Zubří „Plán in-
ventur k 31. 12. 2014“ a provedení řádné inventarizace v termínu od 31. 10. 
2014 a pověřuje starostu města k vydání příkazu k jejímu zabezpečení.
RM schvaluje prominutí dluhů nedaňové povahy v úhrnné výši nepřesahující 
20 000 Kč osobám, dle důvodové zprávy, a ukládá vedoucímu EO provedení 
potřebných účetních operací.
RM doporučuje ZM prominout dluhy nedaňové povahy v úhrnné výši přesa-
hující 20 000 Kč osobám, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy č. 14167553 o poskytnutí podpory ze Stát-
ního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní 
prostředí na akci „Energetické úspory - Klub Zubří“ se Státní fond životního 
prostředí České republiky, IČ: 000 20 729, Praha 11, Kaplanova 1931/1, PSČ 
148 00, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje prodloužení termínovaného vkladu u Artesa, spořitelní družstvo, 
IČ: 257 78 722, Praha 2, Škrétova 490/12, PSČ 120 00, ve výši 2.500.000 Kč 
se splatností 6 měsíců od 9. 9. 2014.
RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2014 pro 
„Jezdecký klub Zubří“, IČ: 265 51 837, Machulky 304, Zubří, PSČ 756 54, 
ve výši 10.000 Kč, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města podpisem 
příslušné smlouvy.
RM uděluje souhlas „Jezdeckému klubu Zubří“, IČ: 265 51 837, Machulky 
304, Zubří, PSČ 756 54, k užití znaku města Zubří na závodní kočáry při sou-
těžních závodech.

Usnesení 98. schůze Rady města Zubří 
konané dne 22. 09. 2014
RM schvaluje uzavření „Dodatku k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou provozem vozidla - FLOTILA č. 6980360235, evidenční 
číslo vozidla 6303539676“ s „Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna lnsurance 
Group“, IČ: 47116617, Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, kterým se 
rozšiřuje rozsah pojištění o speciální přívěs - štěpkovač LASKI S1, a pověřuje 
starostu města jeho podpisem.
RM souhlasí s umístěním sídla nově vznikající společnosti s ručením ome-
zeným (Pediatrie Zubří, s. r. o.) v budově zdravotního střediska, Zubří, 
MUDr. Antonína Fabiána 638, PSČ 756 54, jejímž předmětem podnikání 
bude provoz ordinace praktického lékaře pro děti a dorost.
RM schvaluje vnitřní předpis č. 009/2014 „Pravidla pro stanovení nájmu pro-
stor sloužících podnikání“, dle předloženého návrhu, po úpravě, s účinnosti 
od 01. 10. 2014.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v ob-
jektu Kulturního domu na Starém Zubří, Zubří, Starozuberská 870, PSČ 
756 54, o výměře 62,45 m2, s Gumkoles, s. r. o., IČ: 29394929, Zubří, Bořko-
va 1148, PSČ 756 54, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu 
města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci - pozemku p. č. 1624, 
zahrada, o výměře 293 m2, k. ú. Zubří, s panem Lukášem Krupou, za podmí-
nek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje poskytnutí věcného daru partnerské obci Palárikovo, IČ: 
00309176, Hlavná 82, Palárikovo, PSČ 941 11, Slovenská republika, 4 ks 
dýchacích hasičských přístrojů včetně masek, dle důvodové zprávy, a pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.
RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2014 pro „Tě-
lovýchovná jednota Lesana Staré Zubří“, IČ: 64124029, Zubří, Starozuberská 
341, PSČ 756 54, ve výši 15000 Kč, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu 
města podpisem příslušné smlouvy.
RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2014 pro „Ob-
čanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky“, IČ: 00537675, 
Praha - Nové Město, Voršilská 139/5, PSČ 110 00, pobočka Rožnov pod Rad-
hoštěm, Zemědělská 500, PSČ 756 61, ve výši 3000 Kč, dle důvodové zprávy, 
a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2014 pro 
„Sbor dobrovolných hasičů Zubří“, IČ: 44740522, Zubří, Hlavní 771, PSČ 
756 54, ve výši 35000 Kč, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města pod-
pisem příslušné smlouvy.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 3. 2014 
na realizaci podlimitní veřejné zakázky „Prodloužení splaškové kanalizace 
Zubří“ se společností COMMODUM, spol. s r. o., IČ: 46577238, Valašská 
Bystřice 225, PSČ 756 27, kterým se upravuje cena díla, za podmínek dle dů-
vodové zprávy, a pověřuje starostu města jeho podpisem.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne (osobní služebnosti) na umístění plynovodu v délce cca 65 m přes pozemky 
p. č. 898/1, 899 a 901 v k. ú. Zubří ve vlastnictví města Zubří s „RWE GasNet, 
s. r. o.“, IČ: 27295567, Ústí nad Labem, Klišská 940, PSČ 401 17, za podmí-
nek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení 
a úhradě nákladů s ní souvisejících pro přeložení plynovodu v délce cca 65 m přes 
pozemky p. č. 898/1, 899 a 901 v k. ú. Zubří ve vlastnictví města Zubří s „RWE 
GasNet, s. r. o.“, IČ: 27295567, Ústí nad Labem, Klišská 940, PSČ 401 17, 
za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 6. 2014 
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Parkoviště za Klubem v Zub-
ří“ se společností „SATES MORAVA, spol. s r. o.“, IČ: 60775530, Valašské 
Meziříčí Železničního vojska 1386, PSČ 757 01, kterým se upravuje termín 
dokončení díla, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města 
jeho podpisem.
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RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro po-
souzení a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle 
hodnoticího kritéria - nejnižší nabídková cena - ve výběrovém řízení mimo 
režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dle 
vnitřního předpisu č. 024/2013 - „Zásady a postupy při zadávaní veřejných 
zakázek malého rozsahu“, na veřejnou zakázku malého rozsahu na staveb-
ní práce „Oplocení hřiště v Sídlišti 6. května v Zubří“ a schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější, 
a to: DVAMACH, s. r. o., IČ: 28575849, Valašské Meziříčí, Husova 1128, PSČ  
757 01, v souladu s nabídkou uchazeče, dle důvodové zprávy, a pověřuje sta-
rostu města jejím podpisem.
RM schvaluje zahraniční pracovní cestu do města Rosdorf, Spolková re-
publika Německo, panu Jiřímu Randusovi, starostovi města Zubří, členovi 
Rady města Zubří panu Josefu Svákovi a členovi Zastupitelstva města Zubří 
Doc. PhDr. Zdeňkovi Novotnému, CSc., včetně doprovodu, ve dnech 25. - 29. 
9. 2014 a současně schvaluje poskytnutí plnění dle důvodové zprávy.
RM schvaluje zápis do kroniky města Zubří za rok 2013 předložený kronikář-
kou města Zubří Mgr. Zdeňkou Janoškovou.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výrobě a odbavení televizního zpravodaj-
ství s „TV Beskyd, s. r. o.“, IČ: 25844334, Vsetín, Dolní náměstí 1356, PSČ 
755 01, dle předloženého návrhu, po úpravě, a pověřuje starostu města jejím 
podpisem.
RM schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zaří-
zení pro změnu nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině Základ-
ní školy Zubří, okres Vsetín,  IČ: 70874603, Zubří, Hlavní 70, PSČ 756 54, 
na 120 žáků s účinností od 1. 9. 2015.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v are-
álu fotbalového hřiště, Zubří, Sídlištní 491,  PSČ 756 54, o výměře 99,1 m2, 
a přilehlé venkovní terasy o výměře 90 m2, s panem Petrem Janoškem, IČ: 
60940077, Zubří, Školní 770, PSČ 756 54, za podmínek dle důvodové zprávy, 
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje vnitřní předpis č. 007/2014 - „Pravidla krátkodobých výpůjček 
movitých věcí ve vlastnictví města Zubří“, dle předloženého návrhu, po úpra-
vě, s účinností od 1. 10. 2014.
RM schvaluje Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2 vnitřního předpisu č. 018/2013 
„Kontrolní systém města Zubří“, dle předloženého návrhu, s účinností 
od 23. 9. 2014.
RM schvaluje vnitřní předpis č. 008/2014  - „Zásady financování partnerské 
spolupráce“, dle předloženého návrhu, s účinností od 23. 9. 2014.

Usnesení 99. schůze Rady města Zubří 
konané dne 06. 10. 2014
RM stanovuje prodejní cenu kalendáře města Zubří na rok 2015 na 50 Kč vč. 
DPH/ks a způsob jeho distribuce dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
RM schvaluje změnu dramaturgického plánu kulturních, sportovních a spole-
čenských akcí na 3. čtvrtletí roku 2014, dle důvodové zprávy, a pověřuje staros-
tu města podpisem příslušných smluv.
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro hod-
nocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodnoticího 
kritéria - nejvyšší nabídková cena, ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 
137/2006 Sb„ o veřejných zakázkách, v platném znění, dle vnitřního předpisu 
č. 024/2013 - „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého roz-
sahu“, na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: „Prodej dřeva z lesů 
města Zubří“, prodej cca 300 m3 dříví z nahodilých těžeb“ a schvaluje uzavře-
ní kupní smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodněj-
ší, a to: Ing. Petr Čelustka, IČ: 73275026, Přerov, Přerov I- Město, Čsl. letců 
1802/10, PSČ 750 02, v souladu s nabídkou uchazeče, dle důvodové zprávy, 
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje rozpočtové opatření RM RO č. 11/2014, kterým se provádí 
změna rozpočtu dle důvodové zprávy po úpravě.
RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2014 pro „Do-
mov Jitka, o. p. s.“, IČ: 28634764, Vsetín, Jasenická 1362, PSČ 755 01, ve výši 
7000 Kč, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města podpisem příslušné 
smlouvy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy č. 10071893 o poskytnutí pod-
pory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu 
Životní prostředí na akci „Energetické úspory pro MŠ Duha a pro Sokolovnu 
Zubří“, týkající se změny termínu závěrečného vyhodnocení akce, se „Státní 
fond životního prostředí české republiky“, IČ: 00020729, Praha 11, Kaplano-
va 1931/1, PSČ 148 00, dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města jejím 
podpisem.
RM revokuje usnesení RM 96/1441 ze dne 25. 08. 2014 o uzavření pachtovní 
smlouvy s „Valašské ZOD, družstvo“, IČ: 47151641, Zašová č. p. 622, PSČ 
756 54.
RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s „Valašské ZOD, družstvo“, IČ: 
47151641, Zašová č. p. 622, PSČ 756 61, za podmínek dle důvodové zprávy 
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění 
a vedení podzemní kabelové přípojky NN v délce cca 2 m přes pozemek p. č. 
3973/90 v k. ú. Zubří, ve vlastnictví města Zubří, za úhradu ve výši 1.000,-Kč, 
s ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 405 02, za podmínek dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města jejím 
podpisem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění a ve-
dení podzemní kabelové přípojky NN v délce cca 32 m přes pozemek par. č. 
3336 v k. ú. Zubří, ve vlastnictví města Zubří, za úhradu ve výši 1.000,-Kč 
s ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 405 02, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města je-
jím podpisem.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 5. 2014 
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, „Energetické úspory - Klub Zub-
ří“, se zhotovitelem COMMODUM, spol. s r. o., IČ: 46577238, Valašská Bys-
třice 225, PSČ 756 27, týkající se změny rozsahu a ceny díla, za podmínek dle 
důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jeho podpisem.
RM uděluje plnou moc vedoucímu Hospodářsko-správního odboru MěÚ 
Zubří panu Ing. Antonínu Holišovi, aby zastupoval město Zubří při nařízeném 
jednání u Okresního soudu ve Vsetíně, pobočka ve Valašském Meziříčí, dne 8. 
10. 2014 ve věci žaloby na vyklizení nemovitých věcí sp. zn. 13 C 110/2014 
proti žalovanému Jaromír Mikulenka a pověřuje starostu města podpisem pří-
slušné plné moci.

Z usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Zubří 
konaného dne 23. 9. 2014
ZM schvaluje prodej nemovité věci - části pozemku p. č. 5452/1, ostatní plocha, 
o výměře 2 m2, k. ú. Zubří (Rožnovská), panu Danielu Tvarůžkovi, za podmínek 
dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
ZM vyhlašuje záměr na směnu nemovité věci - pozemků: část pozemku p. č. 
1630/1, ostatní plocha, o výměře cca 21 m2, a pozemku p. č. 1631/2, ostatní 
plocha, o výměře 23 m2, vše k. ú. Zubří, ve spoluvlastnictví pana Josefa Kašpa-
ra, paní Jarmily Kolečkové,  pana Miroslava Lojkáska a  paní Anny Zuzaňá-
kové za část pozemku p. č. 1630/3, ostatní plocha, o výměře cca. 60 m2, k. ú. 
Zubří, ve vlastnictví města Zubří.
ZM schvaluje nabytí nemovité věci darováním, a to pozemku p. č.3082/2, 
ostatní plocha, o výměře 172 m2, k. ú. Zubří, od manželů Jiřího a Dagmar 
Pšenicových, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města 
podpisem příslušné smlouvy.
ZM souhlasí se záměrem a projektem „Modernizace venkovního hřiště Zubří 
- Staré Zubří“ pro TJ Lesana Staré Zubří, IČ: 64124029, Zubří, Starozuber-
ská 341, PSČ 756 54, v souladu s územním plánem města Zubří, Strategic-
kým plánem rozvoje Zubří, formou spolufinancování a případnou úhradou: 
realizační fáze projektu v celkové výši max. 4 mil. Kč, nezpůsobilých výdajů, 
případných provozních ztrát po dobu povinné udržitelnosti projektu a ukládá 
vedoucímu EO zahrnout projekt do návrhu rozpočtu města Zubří na rok 2015.
ZM schvaluje prominutí dluhů nedaňové povahy v úhrnné výši přesahující 
20 000 Kč dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje poskytnutí peněžitého daru na obnovu historického objektu 
Libušín ve výši 60 000 Kč Valašskému muzeu v přírodě v Rožnově pod Rad-
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hoštěm, IČ: 00098604, Rožnov pod Radhoštěm, Palackého 147, PSČ 756 61, 
prostřednictvím jeho veřejné sbírky na účet č. 107-6978880207/0100, ukládá 
vedoucímu EO zahrnout tuto částku do rozpočtu města prostřednictvím RM 
RO č. 11/2014 a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
ZM schvaluje rozpočtové opatření ZM RO č. 10/2014, kterým se provede 
změna rozpočtu dle důvodové zprávy, po úpravě.
ZM bere na vědomí dle ust. § 39 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet Sdru-
žení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ: 70238880, Vsetín, Svárov 1080, PSČ 
755 01, za rok 2013, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.
ZM bere na vědomí dle ust. § 39 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet Sdružení 
Mikroregion Rožnovsko, IČ: 70238642, Rožnov pod Radhoštěm, Masaryko-
vo náměstí 128, PSČ 756 61, za rok 2013, včetně zprávy o výsledku přezkou-
mání hospodaření.
ZM bere na vědomí dokument „Petice - stop další výstavbě v ulici Skalka“.
ZM bere na vědomí dokument „Petice na zahájení stavby rekonstrukce vo-
dovodního řadu na Staré Zubří“ a ukládá vedoucímu EO zahrnout finanční 
prostředky na realizaci stavby „Rekonstrukce vodovodního řadu Zubří“ do ná-
vrhu rozpočtu města Zubří na rok 2015.

Výsledky voleb v Zubří
(pokračování z titulní strany)
ZVOLENÍ  ČLENOVÉ  ZASTUPITELSTVA MĚSTA  ZUBŘÍ 
(Pořadí dle vylosovaných čísel volebních stran na hlasovacím lístku)

Jméno Hlasů Polit. přísl.

1 Aleš Měrka 326 TOP 09

2 Ing. Jiří Oplatek 188 KSČM

3 Ing. Vladimír Krupa 284 ODS a Svobodní

4 Ing. Ivo Roman 279 ODS a Svobodní

5 Mgr. Jana Mikulenková 388 SNK ED

6 Ing. Jana Hrstková 373 SNK ED

7 Vlastislav Janků 370 SNK ED

8 MUDr. Vladislava Machová 430 KDU-ČSL

9 Josef Svák 339 KDU-ČSL

10 Dipl. um. Marie Křenková 336 KDU-ČSL

11 Ing. Lubomír Vaculín 1060 ČSSD

12 Mgr. Stanislav Petružela 1035 ČSSD

13 Bc. Vladimíra Janošková 830 ČSSD

14 Robert Jurajda 817 ČSSD

15 Mgr. Tomáš Randýsek 777 ČSSD

16 Ing. Pavel Halamíček, Ph.D. 722 ČSSD

17 Ing. Petr Smoček 762 ČSSD

18 Michal Balhárek 731 ČSSD

19 Zuzana Ondřejová 712 ČSSD

20 Milan Zeman 314 SPO

21 Radka Dvořáková 247 SPO

Přejeme všem novým zastupitelům, aby se i jim nadále dařilo zvelebovat naše 
město ku prospěchu všech občanů, turistů a návštěvníků.

Účast na volbách v Zubří

 Počet voličů 
v seznamu

Počet vydaných 
obálek

Účast v %

Okrsek 1 / MŠ Sídliště 801 347 43,3

Okrsek 2 / Klub Zubří 920 398 43,3

Okrsek 3 / MěÚ Zubří 1195 496 41,5

Okrsek 4 / Horní škola 1011 466 46,1

Okrsek 5 / Staré Zubří 626 329 52,6

CELKEM 4553 2036 44,7

Závěrem nezbývá než poděkovat jak všem voličům, tak volebním komisím, 
které neúnavně pomáhaly se zdárným průběhem voleb.

Ing. Michaela Wrobelová, DiS.

Rozpočtová pravidla se novelizují
Tento článek vzniká v době předvolebního ruchu, takže právě ukončená 17. 
schůze naší Poslanecké sněmovny byla trochu mimo pozornost. Přesto  ur-
čitě minimálně jeden programový bod této schůze bude nutně zajímat nově 
zvolené zastupitele našeho města a také bezesporu jeho obyvatele.
Jedná se o projednávání novel malých i velkých rozpočtových pravidel, 
z nichž hlavně ta malá budou mít určitě vliv na „život“ mnoha městských 
spolků a organizací.
Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpo-
čtů, totiž přináší nejen změny, které se týkají činnosti města a jejich úředníků, 
ale dotýkají se citelně i oblasti dotací a návratných finančních pomocí.
Navrhované změny, které dle našeho názoru schváleny budou a od 1. 1. 2015 
budou účinné, definují přesně dotace a návratnou finanční výpomoc i cesty, 
jakým způsobem lze o ně žádat. Nově se zavádí institut záměru poskytovatele 
na soutěž o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, přičemž zůstává nadále 
možnost dotaci nebo NFV získat na základě žádosti – mimo to ale samozřejmě 
také na účel stanovený zvláštním právním předpisem.
Dotaci nebo NFV bude možno získat pouze na základě veřejnoprávní smlouvy, 
přičemž tato, pokud přesahuje částku 10 000 Kč, musí být zveřejněna mini-
málně po dobu 10 let na portálu veřejné správy.
S tím jsou spojena další opatření, zpřísňující administraci dotací a NFV, což 
bude mít neblahé dopady nejen na poskytovatele, tj. město, ale rovněž na pří-
jemce, kteří to většinou jako „dobrovolníci“ zřejmě zase odnesou.
Co to bude konkrétně znamenat? Novému vedení města bude navrženo, aby 
v rámci rozpočtu bylo postupováno jako v minulých dvou letech, tj. do rozpoč-
tu byla ve všech potencionálně dotovaných oblastech schválena částka, kte-
rou chce město tu kterou oblast podporovat (jedná se zhruba o třímilionovou 
částku). Protože bude rozpočet schválen zřejmě až na konci roku 2014, až pak 

Okrsek 1
MŠ Sídliště

Okrsek 2 
Klub Zubří

Okrsek 3 
MěÚ

Okrsek 4 
Horní škola

Okrsek 5
Staré Zubří

 Počet hlasů v % Počet hlasů v % Počet hlasů v % Počet hlasů v % Počet hlasů  v %

1 TOP 09 451 6,91 601 7,86 693 7,57 797 9,12 271 4,33

2 KSČM 551 8,45 672 8,79 327 3,57 384 4,40 370 5,91

3 ODS a Svobodní 524 8,03 804 10,52 1273 13,90 1314 15,04 444 7,09

4 SNK-ED 902 13,83 930 12,16 1201 13,11 1104 12,64 944 15,07

5 KDU-ČSL 578 8,86 998 13,05 1125 12,28 1745 19,97 751 11,99

6 ČSSD 3228 49,49 2986 39,06 3970 43,35 2929 33,53 2071 33,06

7 SPO 289 4,43 654 8,55 569 6,21 463 5,30 1414 22,57

6523 7645 9158 8736 6265
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dojde k rozpracování těchto částek do případných záměrů, které by se měly 
vyhlásit až po 1. 1. 2015 a na úřední desce viset minimálně 30 dnů. Zbytek 
připadne na žádosti, pokud nedojde k vyčerpání částek z případných záměrů, 
pak i tyto nevyčerpané částky se mohou přesunout do kolonky Žádosti.
Samozřejmě vše za předpokladu, že novela zákona bude v tomto duchu schvá-
lena. Co však z toho vyplývá pro případné zájemce: s žádostí o dotaci není 
třeba spěchat! Dotace se vždy rozdělovaly nejdříve v únoru – březnu, proto je 
zbytečné je podávat nyní, protože by se např. musely doplňovat a předělávat. 
Doporučujeme žádosti tedy podávat až po platnosti novely - napíšeme k tomu 
zase pár řádek do ZN na začátku roku 2015.
Ekonomický odbor města Zubří, které má dotace v gesci, bude dělat vše pro to, 
aby novela malých rozpočtových pravidel nijak výrazně na příjemce v negativ-
ním smyslu nedopadla, bude požadovat jen nezbytně nutné množství úkonů, 
aby je nezatěžoval zbytečnou administrací. Snahou je, aby všechny „dotační“ 
penízky byly rychle, efektivně a cíleně rozděleny. Teď si jenom přejme, aby jich 
čerstvě zvolení zastupitelé schválili dostatek…      

EO, město Zubří   

Začíná topná sezóna. Pozor na oxid uhelnatý!
Před půl rokem, na Velikonoční pondělí, došlo ve Valašském Meziříčí k obrov-
ské rodinné tragédii. Dva chlapci ve věku šest a deset let se při koupání ve vaně 
přiotrávili oxidem uhelnatým unikajícím z karmy. Jelikož chlapci ztratili vědo-
mí při koupání ve vaně, došlo následně k jejich tonutí. Když jejich rodiče vešli 
do koupelny, byli již oba chlapci bez známek života. Přestože se přivolaným 
záchranářům podařilo chlapce oživit a neprodleně je v kritickém stavu trans-
portovat vrtulníkem do nemocnice, starší z chlapců později zemřel. Mladší má 
nevratně poškozený mozek a je trvale odkázán na pomoc druhých.
Takové nehody nejsou v České republice ničím výjimečným. K podobnému 
případu došlo letos v lednu i v sousedním Rožnově pod Radhoštěm. Oxid 
uhelnatý tam přiotrávil dva chlapce ve věku 12 a 13 let a jejich 39letou matku. 
Naštěstí se zdravotníkům podařilo jejich životy zachránit. Ročně u nás zemřou 
na otravu oxidem uhelnatým desítky lidí. Další desítky se jich přiotráví a někte-
ří z nich si odnesou trvalé následky.
Příčinou těchto nešťastných událostí je nedokonalé spalování, zejména u ply-
nových spotřebičů, při kterém se oxid uhelnatý uvolňuje. To může být způso-
beno špatným technickým stavem plynového spotřebiče nebo špatným odvě-
tráním místnosti, ve které je spotřebič umístěn. Odborníci proto doporučují, 
aby lidé nepodceňovali možná rizika a udržovali své plynové spotřebiče v řád-
ném a provozuschopném stavu. Důležitý je také dostatečný přísun venkovního 
vzduchu, na kterém jsou plynové spotřebiče závislé. Při rekonstrukcích a za-
tepleních starých domů na to lidé mnohdy zapomínají, pouze vymění okna, 
ale o bezpečnost se už nestarají. Plastová okna a různé izolace, kterými si lidé 
vylepšují bydlení, však mohou odvětrání jedovatých zplodin výrazně ztížit. 

Záludnost oxidu uhelnatého spočívá v tom, že není cítit, avšak jeho dýchání 
může mít vážné zdravotní následky, někdy až smrtelné. Při otravě tímto ply-
nem se člověk cítí slabý, pociťuje závrať, horší se mu vidění a upadá do bez-
vědomí. První pomocí je okamžitě vyvětrat a podat kyslík. Nejlepší je však 
prevence. Kromě pravidelné kontroly plynových zařízení a zajištění dostateč-
né cirkulace vzduchu je vhodným způsobem, jak předcházet otravě tímto ply-
nem, také instalace detektoru oxidu uhelnatého, který v případě zvýšení jeho 
koncentrace upozorní obyvatele bytu alarmem. Cena takového detektoru se 
pohybuje v řádu stovek korun.

Pavel Paseka, MěÚ

Co to voní u Motýlků?
Ve čtvrtek 2. 10. provoněla třída „Motýlků“ skořicovým cukrem a jablíčky. 
Společně jsme pekli jablkové štrúdly.  Děti si samy vyzkoušely, kolik to dá 
mamince práce, než jim upeče a podá jablkový závin.  Zkusily si okrouhat, 
nastrouhat jablka, vyválet listové těsto, dát na ně nastrouhaná jablka, posypat 
skořicovým cukrem a odnést paní kuchařce upéct. Nakonec si po obědě po-
chutnat na upečeném štrúdlu, který jim moc chutnal. Už teď se těší, kdy si zase 
něco společně upečou. 

Z MŠ DUHA Vlaďka Janošková

KOUZELNÝ SVĚT TRAV
V pátek 19. září dostaly děti z MŠ Duha příležitost navštívit Osevu, výzkum-
ný ústav travinářský v Zubří, kde se zúčastnily prohlídky a velice pěkně při-
praveného programu pod názvem Kouzelný svět trav III. Hned u brány nás 
přivítala paní Radka Vičanová, která měla pro děti připravené velmi pěkné 
povídání o práci s travinami i bylinkami a o jejich vývoji a výzkumu. Všichni 
jsme si pochutnali na dobrotách vyrobených ze zuberské pohanky, pohledali 
u okrasného jezírka schovaného vodníčka a jeho kamarádku žabičku, spo-
lečně zasadili semínka řeřichy zahradní a s velikou radostí si vyzkoušeli, jak 
se řídí opravdový traktor. 

Za krásné zážitky i mnoho dárečků, které jsme si z výletu odnášeli, děkujeme 
všem, kteří se na přípravě velmi povedeného programu podíleli. Těšíme se 
na další setkání u vás.  

Děti z MŠ Duha
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AKCE SLUNÍČEK – ZÁŘÍ
Poprvé v Sokolovně – cvičíme pro radost

Středisko volného času Valašské Meziříčí – Výchovně vzdělávací program OD-
LET PTÁKŮ DO TEPLÝCH KRAJIN

Děkujeme všem zaměstnancům (P. Hanskutové, R. Vičanové a M. Smočko-
vé) za krásně připravenou prohlídku okrasných rostlin a zemědělských strojů.  
Těšíme se na další výbornou spolupráci, která nám pomáhá rozšiřovat znalosti 
z environmentální výchovy.

Sázení bylinek a pokusy s vodou na nové školní zahradě.

Mateřská škola Zubří, Sídliště 6. května 1109, Třída Sluníčka, 
učitelky Markéta Halaštová a Irena Dukátová

PARTNERTSVÍ Zubří - Rosdorf

Naši žáci na návštěvě v Rosdorfu

Je již tradicí, že se naši žáci „němčináři“ účastní výměnného pobytu v němec-
kém Rosdorfu. Tradiční setkání českých a německých dětí se uskutečnilo v týd-
nu od 8. do 15. září a opět to bylo setkání plné krásných, neopakovatelných 
zážitků a vstřícných setkání.
Pokaždé, když přijedeme z této návštěvy, kde nás všichni vždy rádi přivítají 
a kde se cítíme jako doma, děkuji všem, kteří se podíleli a podílejí na partner-
ství měst Zubří a Rosdorf, že umožnili našim žákům získat první zkušenosti 
s cizím jazykem.
Letos jsme jeli v poněkud pozměněné sestavě, poprvé jela do Rosdorfu p. uč. 
Lenka Molišová, které musela pomyslné žezlo předat p. uč. Marie Krupová, 
spoluzakladatelka těchto výměnných pobytů. Za dlouholeté organizování po-
bytů školáků patří jí a také p. Janě Mikulenkové velké poděkování.

Loučení s rodinami

Za všechny žáky naší školy a za nás učitele bych chtěla poděkovat Městu Zubří, 
Městu Rosdorf, spolku Partnerství, německým rodinám a všem za zorganizo-
vání opět krásného výměnného pobytu. 

 Mgr. Gabriela Cábová
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Rosdorf 2014 
V pondělí 8. září se přihlášení žáci ZŠ Zubří sešli v Novém Jičíně na autobuso-
vém nádraží připraveni i se svými zavazadly odjet autobusem Student Agency 
na návštěvu partnerského města Zubří – Rosdorfu. Dojeli jsme do Olomouce, 
tam přestoupili na vlak Regio Jet a tím cestovali do Prahy, ve které jsme se pro-
jeli i metrem (potřebovali jsme se dostat na autobusové nádraží Florenc).
V ranních hodinách po příjezdu do Hannoveru si nás vyzvedla Tina se Štefa-
nem (oba nás celý týden doprovázeli a organizovali pro nás všechny aktivity) 
a společně jsme odjeli do Rosdorfu na snídani na městském úřadu.

 

Společné foto v Göttingenu

A co všechno jsme viděli a zažili? Tak třeba návštěva aquaparku Eiswiese stála 
za to, Stará radnice a další…Ponořili jsme se do historie města Göttingen, pro-
zkoumali i hladomornu na hradě Bodenstein. V medvědím parku Worbis jsme 
si zkusili „běhat s medvědem“ a byli jsme nadšení ze ZOO v Hannoveru! Zažili 
jsme také spoustu legrace, například na motokárách a při minigolfu. 
 

Motokáry v Heiligenstadtu

Moc se nám líbilo muzeum hranic mezi západním a východním Německem. 
Páteční den jsme trávili každý z nás jinde – navštívili jsme vyučování našich 
německých kamarádů. Rodiny byly moc milé a pěkně nás přivítaly. Všichni 
s námi dobře vycházeli a snažili se s námi domluvit tzv. němgličtinou (mluvení 
anglicky a německy dohromady).
Zpáteční cesta byla vyčerpávající, ale to nám vůbec nevadilo. Tento delší výlet 
byl a bude skvělým zážitkem i zkušeností zároveň.
Děkujeme moc p. uč. Lence Molišové, Gabriele Cábové a Marii Krupové 
za skvělý doprovod. A samozřejmě pánům starostům měst  Rosdorf a Zubří, 
německým rodinám a všem, co se na našem pobytu podíleli.

Michaela Majerová, 9. B

Máte tady skvělé lidi, říkají herci Slezského 
divadla z Opavy
Po uvedení představení souboru opavské činohry Rodina je základ státu se 
v mnoha rodinách v Zubří řešila zásadní otázka. Je vůbec slušné se na di-
vadle tak hodně smát? A my s radostí odpovídáme, že u nás v Klubu Zubří 
určitě ANO. 
Britové si ho cení jako národní poklad. Celkem 17 jeho komedií se dočkalo 
uvedení na londýnském West Endu. Patří k nejhranějším dramatikům všech 
dob. Vydobyl si přezdívku „Mistr frašky“. To je Angličan Raymond George Al-
fred Cooney (1932). A znáte ho dobře i vy, naši věrní předplatitelé. Nezapome-
nutelný kus 1+1=6 v podání herců ze Slováckého divadla jste v Klubu viděli již 
v roce 2008, v loňském roce podobná parta dovezla do Zubří Nájemníky – a ti 
byli, představte si, dílem jeho syna. A aby toho nebylo málo, již docela brzy 
se na naše prkna vrátí! Mistr frašky, herci Slováckého divadlo a jejich PEKLO 
V HOTELU WESTMINSTER. 
Jedno mají všechny uvedené hry společné: komplikované zápletky, blázni-
vá nedorozumění, záměny identit postav a z toho všeho plynoucí gagy. Také 
opavští herci se s tím vším poprali na jedničku. Jejich zamotaný příběh z lé-
kařského prostředí měl relativně jednoduchou zápletku, o to však svízelnější 
řešení. Doktor Mortimore má 18letého nemanželského syna. Dozvídá se to 
v té nejméně vhodné chvíli, právě když dokončuje přípravu na důležitou před-
nášku v rámci kongresu neurologů.  V ten moment se rozehrává hra o všechno. 
Vstupují do ní ostatní doktoři, zdravotní sestry (pravé i falešné), bývalá milen-
ka a její vyšinutý syn, logicky i manželka, zmatený inspektor a jeden senilní 
pacient. Diváci bouří smíchy, herci si to užívají na maximum. 
 A i když se obvykle nerada opakuji, toto vám vyřídím s velkou potěchou zno-

vu. „Máte tady skvělé lidi.“ – to jsou slova herců pronesená bezprostředně 
po představení. A není to žádné klišé. Nejsou první a my doufáme, že ani ne 
poslední, kteří se za vámi budou do Zubří rádi vracet právě proto, že umíte vy-
tvořit krásnou atmosféru. 

Režie: Gustav Skála j. h.
Hráli:
Dr. David Mortimore: Martin Valouch
Dr. Mike Connolly: Michal Stalmach
Rosemary Mortimorová: Hana Vaňková
Dr. Hubert Bonney: Roman Slovák j. h.
Vrchní sestra: Ivana Lebedová
Sir Willoughby Drake: Drahomír Ožana j. h.
Jane Tateová: Kamila Srubková
Zdravotní sestra: Šárka Vykydalová
Leslie: Daniel Volný
Seržant: Jakub Stránský
Bill: Kostas Zerdaloglu
Matka: Ludmila Štědrá j. h.

Lenka Přečková
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Divadelní předplatné 2015
Již nyní se na nás v Klubu obracíte s dotazy, jak to vypadá s divadelním předplat-
ným na příští rok. V současné době vám nemůžeme říct víc, než že se vše včas do-
zvíte. Momentálně sestavujeme návrhy programu, o kterých již bude rozhodovat 
nová Rada města. Doufáme, že si společně s herci ze Slováckého divadla krásně 
užijeme poslední letošní představení a že vám v rámci něj rozdáme programy 
na rok následující včetně „návodu“, jak získat permanentky pro příští rok. Tyto 
informace a programy budou téhož dne (27. 11. 2014) zveřejněny na oficiálních 
webových stránkách města Zubří (www.mesto-zubri.cz). 
Velmi nás těší vaše přízeň a pokusíme se udělat vše pro to, abyste k nám na di-
vadlo chodili minimálně se stejnou chutí jako doposud.

Za Odbor kultury a sportu Lenka Přečková

Křeslo pro hosta – abonentky v prodeji
Nebaví vás sedět doma u TV? Máte rádi společnost vzdělaných, zcestovalých 
a pohodových lidí? Máte volné večery, kdy máte chuť si někam vyrazit, a nevíte 
kam? Jednou z příležitostí jak zahnat nudu a odpočinout si od starostí všedních 
dní je pořídit si abonentku, která vám zaručí minimálně vstup na 8 (případně 
na 12) přednášek v Klubu Zubří. Tam každý měsíc, zpravidla ve čtvrtek v podve-
čer (od podzimu do jara), přijíždí méně či více známé osobnosti a usedají do na-
šeho KŘESLA PRO HOSTA. Mají zpravidla velký dar slova, zkušeností a vědo-
mostí na rozdávání, jsou bohatí zážitky a velmi často s sebou přivezou i obrazový 
materiál, který vám u nás v Klubu promítáme na velké kinoplátno. Na jednotlivé 
pořady lze vyrazit i bez abonentky a zakoupit si jednorázové vstupné, které nedo-
sahuje žádných závratných výšin. 

Nejbližší program Křesla pro hosta:
Čtvrtek 30. 10. od 17.30 hodin
Jižní Pacifik – Jaroslav Jindra
Jednorázové vstupné: 30 Kč
Čtvrtek 6. 11. od 17.30 hodin
Velká válka a Zubří – Zdeněk Pomkla
Jednorázové vstupné: 30 Kč
Pátek 14. 11. od 17.30 hodin
Cyklotoulky Kubou – Martin Stiller
Jednorázové vstupné: 50 Kč

O Jardovi Jindrovi a úvodní přednášce našeho přednáškového cyklu již jsme ho-
vořili v minulém čísle Zuberských novin. Nyní si stručně představme následné 
listopadové pořady.

Čtvrtek 6. 11. od 17.30 hodin
Velká válka a Zubří – Mgr. Zdeněk Pomkla
Povídání Mgr. Zdeňka Pomkly, zástupce ředitele Státního okresního archivu 
Vsetín, volně naváže na téma výstavy, která je v průběhu měsíců října a listopadu 
otevřená na Petrohradě. U příležitosti připomenutí si 100 let od vypuknutí 1. svě-
tové války si prostřednictvím obou akcí připomeneme historické události v celo-
světovém kontextu, ale dozvíme se také, jaký byl život za války u nás na Valašsku 
a v Zubří. Přednášku podobně jako i zmiňovanou výstavu připravuje členka mu-
zejní rady, slečna Erika Ondřejová, která volně navazuje na nedokončenou práci 
pana Jana Koláčka st., který nás nedávno nečekaně opustil. 

Pátek 14. 11. od 18.00 hodin
Cyklotoulky Kubou – Martin Stiller
Někdo je může znát z vyprávění v Českém rozhlase, někdo možná z přednášek 
a besed, jiný se s nimi mohl potkat jako s pořadateli festivalu Cyklocestování 
nebo na společném výšlapu s kočárky na vrchol nějaké hory … Řeč je o rodině 
Stillerových. Nejprve Martin, pak i jeho partnerka Renata a od roku 2012 i malá 
Stelinka – všichni propadli vášni cyklocestování. U nás v Klubu se představí po-
prvé, a sice s přednáškou o cykloputování na Kubě. Trochu té exotiky před oprav-
dovým nástupem zimy neuškodí. Určitě přijďte. Bude to stát za to. 

 Cyklocestovatelé Renča a Martin Stillerovi vyrazili na půlroční a přesně 7000 km 
dlouhé cykloputování po americkém kontinentě, jehož hlavním cílem bylo pro-
niknout mezi lidi, poznat kulturu, přírodu a krásy v daných krajinách. Na svém 
cykloputování Renča s Martinem nikam nespěchali, kilometry nehltali a dosta-
tečně si tak vše vychutnávali. Jaká byla Kuba ještě za Fidela a vlastně už skoro bez 
Fidela, to se dozvíte prostřednictvím jejich poutavého vyprávění plného dobro-
družných zážitků. Na závěr krátce nakouknete pod pokličku, jak jejich cesta dále 
pokračovala do Mexika a na úžasný scénický jihozápad USA.

Lenka Přečková
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Mňága a Žďorp zahájí turné k nové desce v Zubří
Vyrobeno v Číně, poprvé živě představeno v Zubří – řeč je o novém albu kul-
tovní kapely Mňága a Žďorp Made in China. Oficiální moravský křest této 
novinky čeká na Mňágu až 20. listopadu v Brně na Flédě a český 15. prosin-
ce v Lucerna Music Baru v Praze. Tam, kde je frontman kapely Petr Fiala 
doma, u nás v Zubří, se nové písně naživo rozezní už v pátek 7. listopadu.

Na počátku byl Petr Fiala a jeho další kamarádi z valašskomeziříčského gym-
plu, skupiny Slepé střevo, Velký plytkoš či Happyend a pak už od roku 1987 al-
ternativně rockové seskupení, které se na české hudební scéně zapsalo do pod-
vědomí veřejnosti jako Mňága a Žďorp. V roce 1991 vychází album Made in 
Valmez s hitovkou Hodinový hotel. Uběhlo takřka čtvrt století a Mňága je stále 
tady a co víc, přichází s parafrází svého prvního titulu, s albem Made in China.
„Tenhle název si schovávám už asi tři roky. Připadá mi jako výstižné pojmeno-
vání naší pomatené doby. Na jednu stranu si užíváme luxus  a svobodu mo-
derního světa, na druhou se raději neptáme, čím vším je to vykoupeno. Skoro 
na všem, co vezmeme v krámě do ruky, je napsáno drobným písmem Made in 
China. Už dávno nám to připadá normální, ale většinou vůbec nevíme, co je 
za tím... Když mě napadlo poprvé, že bychom album, které se jmenuje Made in 
China, opravdu nahráli v Číně, samotnému mi to připadalo šílené. České kape-
ly už nahrávaly v Abbey Road, v Americe, v Německu, ale v Číně? O takových 
magorech jsem ještě neslyšel! -:) Jasně že mě každý chválil za skvělej nápad, 
ale zároveň si nikdo nedovedl představit, že by to fakt šlo.“ (Petr Fiala)
To, co na papíře vypadalo jako šílený nápad, se nakonec skutečně stalo. Mňága 
a Žďorp nejprve od fanoušků vybrala přes půl milionu korun a následně odle-
těla koncertovat a hlavně nahrávat nové album Made In China přímo do Číny. 
„Reakce na koncertech byly lepší, než jsme čekali,“ vrací se zpěvák Petr Fiala 
k čínskému dobrodružství. (zdroj: kultura.i-dnes.cz)
Zubřané se tak mohou stát hned po Číňanech prvními, kdo se mohou zapo-
slouchat do tónů nových písní, a to naživo, na stojáka, v Klubu Zubří v pátek 7. 
listopadu od 19 hodin. Vstupenky můžete pořídit za příjemných 200 Kč v kan-
celáři Klubu Zubří.  

Lenka Přečková

Konec listopadu ve znamení Vánoc 

Aby byly Vánoce krásné, klidné a plné pohody, naplánovali jsme kulturní pro-
gram věnovaný nadcházejícím svátkům už na listopad. A věříme, že vás naše 
nabídka osloví. Dostane se na milovníky řemeslnické umělecké tvorby, děti, 
kulinářské fajnšmekry i příznivce folklórních tradic. A mezi tyto vánoční pořa-
dy se na pátek pro odreagování vklínilo poslední divadlo letošního předplatné-
ho – Peklo v hotelu Westminster v podání herců Slováckého divadla.
 
Program s vůní Vánoc

Čtvrtek 27. 11. – Vernisáž vánoční výstavy na Petrohradě – řemeslníci z Fléru
Sobota 29. 11. –  Vánoční jarmark a Rozvěcení vánočního stromu v Klidovém 

centru
Neděle 30. 11. – Vánoční zpívání s Kunovjanem a Solání v Klubu

 CM Kunovjan

Lenka Přečková

Bavíme se v Zubří 
– kalendář města Zubří pro rok 2015
Letošní zuberský kalendář není ani tak o městě samém, jako o lidech, kteří 
utvářejí jeho osobitou tvář. Představujeme vám většinu těch, kteří zde pomá-
hají ostatním, rozdávají radost a potěšení, předávají své zkušenosti a vědomos-
ti, udržují tradice a reprezentují své město. Jsou to členové zájmových spolků 
i organizací, učitelé, členové kapel a hudebních uskupení i Nositelé tradic 
lidových řemesel. 

Většinu fotografií pořídila Eva Petřeková z Rožnova, některé z nich vyfoto-
grafoval Pavel Czinege a se zbytkem nám pomohl osobní archiv jednotlivých 
skupin. Před objektivem fotoaparátu se vystřídaly desítky zuberských občanů 
od malých dětí až po zasloužilé pamětníky. Fotky vyjdou v relativně malém for-
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mátu, a proto byl brán ohled především na ostrost jednotlivých postav a pozadí 
bude jednotlivé snímky jen dotvářet. Nicméně je nutno poznamenat, že jsme 
se snažili fotit převážně venku a využít krásy místní krajiny, a to na území ce-
lého Zubří. 
Přinášíme vám tak kalendář, ve kterém si jistě každý z vás najde své kamará-
dy či někoho z rodiny. Současně se však podařilo zachytit nesmírně bohatou 
místní kulturu, která utváří osobitou podobu Zubří. Množství lidí, kteří se 
na ní podílejí, je obdivuhodné, stejně jako zcela nadstandardní péče o zacho-
vání lidových tradic. Snad jako jediná obec v České republice se může Zubří 
pochlubit faktem, že zde žijí a pracují hned tři držitelé titulu Nositel tradice 
lidových řemesel udělovaného každoročně ministrem kultury ČR. 
Určitě vám v kalendáři budou chybět sportovci a možná i další aktivní obyvate-
lé Zubří, ale my doufáme, že v započatém trendu budeme pokračovat i v příš-
tím roce, kdy se naše pozornost a fotografická čočka zaměří na vysportovaná 
těla místních borců. 
Kalendář si můžete zakoupit za pouhých 50 Kč v kanceláři odboru kultu-
ry MěU Zubří (Klub), v místní knihovně, na podatelně městského úřadu  
a po dobu otevření výstavy také na Petrohradě ve výstavní síni Muzea Zubří. 

Lenka Přečková

Kouzlením bílou nitkou si vyčarovala ocenění 
Ministra kultury
(pokračování z titulní strany)
Po udělení tohoto titulu Jiřímu Ondřejovi za výrobu březových metel 
(2005) a Pavlu Čípovi za výrobu hudebních nástrojů (2008) se ocenění 
dočkala i zuberská výšivka, tedy řemeslo, které je pro historii Zubří zcela 
zásadní a typické. Nejvyšší ocenění práce lidových řemeslníků a výrobců 
převzala slavnostně Maruška Pyrchalová dne 6. září v Opavě v rámci ná-
rodního zahájení Dnů evropského kulturního dědictví.
 Návrh nominace Marie Pyrchalové na jmenování Nositelem tradice lidových 
řemesel je podložen výsledky její práce, s níž se setkávají návštěvníci na výsta-
vách a akcích po celé republice i v zahraničí, akcích, které těží z tradice valaš-
ské lidové kultury. Jako jedna z nejaktivnějších členek muzejní rady v Zubří se 
vedle vlastní tvorby podílí na přípravě výstav s tematikou zuberského vyšívání, 
jimiž je vzdáván hold mnoha desítkám žen, ale i mužů, kteří se zuberské výšiv-
ce věnovali. Marie Pyrchalová se odbornými znalostmi a zkušenostmi výrazně 
podílí na profilu sbírkového fondu Muzea Zubří, kde je místní jemná bílá vý-
šivka sběratelskou prioritou.

Marie Pyrchalová začala s vyšíváním v roce 1984, kdy byla na mateřské do-
volené, právě u paní Anny Zwillingerové. S bílou, tzv. zuberskou výšivkou se 
setkávala na každém kroku. Z vyprávění svých blízkých věděla, že její babička 
paní Ludmila Juříčková, byla uznávanou vyšívačkou a zanechala po sobě sou-
bor vzorů, z kterého teď paní Marie čerpá při vytváření svých vlastních vzorů. 
Techniku bílé výšivky studovala také ve sbírkách Valašského muzea v přírodě 

v Rožnově pod Radhoštěm, kde pozna-
la různé techniky – vyšívání na batistu, 
na tylu, pobodávanou výšivku, podstři-
hávanou výšivku, a nyní všechny tyto 
techniky používá ve své práci. Její prá-
ce se nacházejí mj. v depozitáři VMP 
v Rožnově p. R., ale také ve sbírkách 
Muzea v Zubří.
Od roku 2000 už sama předává své 
zkušenosti pořádáním kurzů zuberské 
výšivky. Vystřídalo se v nich téměř 150 
žen a 4 muži. Kurzy probíhaly v Zubří, 
Brně, v Poniklé v Krkonoších, týdenní 
kurz pro zájemkyně proběhl také v pol-
ském Šremu.  V současné době pokra-

čují kurzy vyšívání v Brně a několik žen se každý týden pravidelně setkává nad 
výšivkou také v Zubří.

Muzejní rada, Lenka Přečková

Přihlaste se do kurzu zuberské výšivky i vy
Od listopadu 2014 v ZUBŘÍ se pod vedením Marie Pyrchalové 

uskuteční přibližně 30 lekcí. 
Bližší informace můžete získat přímo u paní Marie Pyrchalové na 

tel. 608 833 688.

Výstava Velká válka a Zubří
V tomto roce jsme si dne 28. července připomněli sté výročí od vypuknutí Velké 
války, která ukončila takzvané dlouhé devatenácté století a odstartovala krátké 
dvacáté století. Město Zubří společně s Muzejní radou se rozhodlo věnovat jed-
nu z výstav na Petrohradě právě tomuto výročí. 
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První světová válka změnila osudy mnoha milionů lidí a její následky jsou pa-
trné do dnešní doby. Výstava vás seznámí nejen s tím, proč vznikla velká válka, 
ale i s vývojem vojenských operací, věnuje se legionářské tradici a v neposlední 
řadě zachycuje i konečné důsledky válečného běsnění. Válečný konflikt se do-
tkl i obyčejného života lidí v Zubří, i tuto část výstava zachycuje. Návštěvník 
nebude ochuzen o dobový tisk, ve kterém si může počíst.  
Výstavu Město Zubří i muzejní rada věnovaly k poctě pana Jana Koláčka, který 
téma studoval a připravoval výstavu, ale již ji bohužel nestačil dokončit.
Slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 16. 10. 2014 od 16:00 hodin 
v Muzeu Zubří (Petrohrad). Dále pak bude výstava otevřena každý den 
kromě pondělí, vždy od 14 do 17 hodin, a to až do 16. listopadu 2014.

Erika Ondřejová

VZPOMÍNÁNÍ NA JANA KOLÁČKA
V minulém čísle jsme vám přinesli smutnou zprávu o náhlém úmrtí pana Jana 
Koláčka st. Zanikl život člověka, který s neutuchající energií sbíral střípky zu-
berské historie a skládal tak nekonečnou mozaiku souvisejících událostí, in-
formací a vzpomínek, jež utvářely místní dějiny. Zanikl život člověka, který se 
stal hlavou, srdcem i duší místního muzea. Jak na něj a jeho práci vzpomínají 
jeho nejbližší spolupracovníci a přátelé, se můžete dočíst v následujících od-
stavcích. Sepsat tyto řádky nebylo pro nikoho z nich jednoduché. Děkuji všem, 
kteří se tohoto nelehkého úkolu zhostili a zaznamenali tak jedinečnost této 
velké a nenahraditelné osobnosti místní kultury.

L. Přečková

Odešel Jan Koláček – bard a patriot města Zubří
Zemřel nečekaně 2. září 2014 ve věku 
83 let. Jeho životním posláním se stalo 
učitelství. „Kantorem se člověk stává 
na celý život,“ říkával. Právě za tuto 
činnost mu byl v září 1992 ve staro-
slavném Karolinu ze 120 zasloužilých 
pedagogů, vědeckých pracovníků, 
mistrů slova a dramatického umění 
udělen diplom a medaile Jana Amose 
Komenského. „Mám je uloženy někde 
ve skříni mezi knihami,“ řekl tehdy 

bez jakékoliv okázalosti. V prosinci 2000 vydal netradiční učebnici doplňující 
výuku dějepisu o historii obce Zubří. S velkým zaujetím pracoval v kulturní ko-
misi města Zubří. V dlouhé řadě uspořádaných výstav byla i ta k výročí zrušení 
roboty a 80. výročí vzniku Československa pod názvem „150 let samosprávy 
obce Zubří“. Zpracoval pro Zuberské noviny historii města a v současnosti 
psal „Velká válka a Zubří“ o první světové válce a legiích ve vztahu k historii 
Zubří. Nebyl jeho život jen procházkou. Když byl v roce 1968 delegován do Vy-
sočan na tzv. XIV. sjezd KSČ, stal se ve školství nežádoucí osobou, ale dozvěděl 
se o tom jen z okresních novin. V červnu 1970 promoval v dálkovém studiu 
na VŠ v Olomouci, obor pedagogika - a už v červenci toho roku pracoval u po-
zemních staveb, kde se díky přátelům uchytil jako dělník a skladník. Do školy 
se vrátil až v roce 1990. S emeritním učitelem Janem Koláčkem ztratilo Zubří 
neúnavného, obětavého a pro své město zaníceného člověka. 

Sb (Richard Sobotka) 

Jan Koláček ve vzpomínkách Zdeny Hrachovcové
…někdy se zastavil cestou ze hřbitova, kam chodil za svou milovanou Miladou. 
Někdy přišel jen tak, na kus řeči. Zažili jsme spolu hodně hezkých chvil při práci 
v depozitáři, při přípravě výstav, při plánování toho, čím jsme chtěli obohatit kul-
turní život v Zubří. Všechno dělal se zápalem sobě vlastním, celým svým srdcem 
a nikdy by neodešel od rozdělané práce. Ale právě jeho srdce rozhodlo jinak.

Záchrana tisu

Pane Koláčku, děkuji Vám za vaši práci, za Vaše vzpomínky, za Vaši moudrost, 
za Vaše postoje k životu, k  lidem a  za čas strávený ve Vaší společnosti.  Bylo 
nám ctí s Vámi spolupracovat.

Zdena Hrachovcová

Jan Koláček ve vzpomínkách Ludmily Jaroňové
Na sklonku roku 1994 jsem byla poprvé zvolena do funkce místostarostky 
a v rámci dělby činností jsem zaštiťovala spolupráci s právě ustanovenou kul-
turní komisí, jejímž členem byl i pan Jan Koláček. V té době padlo rozhodnutí 
přeměnit dosavadní „Síň tradic“ v budově na Petrohradě na výstavní prostory. 
Pan Koláček se toho ujal a stal se duší kulturního dění kolem výstavní síně.  
Bylo to období, kdy jsme se často setkávali a řešili materiální zabezpečení pro 
jednotlivé výstavy a jeho literární činnost k poznání historie Zubří, kdy jsem 
měla možnost ho blíže poznat jako člověka nesmírně pracovitého, obětavého 
a pravdivého, člověka ryzích lidských vlastností.
Měl široký rozhled a bezpočet přátel v řadách valašských umělců. U všech 
měl obrovský morální kredit a díky tomu získával k zapůjčení od rodin a zná-
mých významných malířů, jako byl Josef Hapka, František Podešva, Jaroslav 
Frydrych, Luděk Majer, Ladislav Branč a další, malířská díla nevyčíslitelné 
historické hodnoty. Vzpomínám si, jak jsme objížděli rodiny od Velkých Kar-
lovic až po Rožnov, abychom získali co nejvíce obrazů Františka Podešvy.  V té 
době nebyly na Petrohradě na dveřích mříže ani zabezpečovací zařízení, a tak 
vymyslel, že v noci budou hlídat vystavená díla kluci, kteří byli u obce na civilní 
službě.

Zuberská výšivka mu učarovala. Přes-
tože uspořádání takové výstavy bylo 
pro mnohé členy kulturní komise časo-
vě velmi náročné, mohli jsme její krásu 
obdivovat několikrát. Oči mu jen zářily, 
když se mu podařilo nějaký ten kapes-
níček či dečku získat do depozitáře, 
který pro Muzeum Zubří založil.
Vzpomínám si, jak jsme společně vyra-
zili do Prahy přesvědčit ředitelku náro-
dopisného oddělení Národního muzea 
PhDr. Jiřinu Langhammerovou, že 
tento zuberský skvost by mohl být dár-
kem vánoční Praze. A podařilo se. Zu-
berská výšivka byla na Pražském hra-
dě, v Lobkovickém paláci, vystavována 
od 19. prosince 1996 a pro velký zájem 
byla expozice prodloužena do 16. úno-
ra 1997. Úžasné byly i doprovodné 
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akce - vystoupení souboru Beskyd, dechové hudby Zubřanka a představily se 
i vyšívačky se svou prací u rámu. Otcovství za tuto zdařilou výstavu lze přisou-
dit panu Koláčkovi a byl patřičně hrdý na to, co Zubří mohlo v Praze ukázat. Co 
k tomu sám řekl: „Dalo to nemalou práci. Kdybych věděl, co všechno výstava 
obnáší, asi bych do toho nešel, ale už je to hotové. A je to neskonale krásné.“
Pan Koláček ctil T. G. Masaryka. V mimořádném vydání ZN, které při-
pravil ke 150. výročí jeho narození, napsal:  „ T. G. Masaryk nás učil žít 
mravně, statečně a radostně.“ A takto žil pan Koláček a na takového budu 
často vzpomínat.

Ludmila Jaroňová

Jan Koláček ve vzpomínkách Elišky Bartošíkové
Vzpomínky na Honzu Koláčka - je jich hodně a je těžké nějaké vybrat:
- první vzpomínka je stará asi 55 let – na základní škole máme mít, pro mne ne-
zajímavou, hodinu dějepisu. Přichází mladší kantor, který se představuje jako 
Jan Koláček a sděluje nám, že supluje za nemocného učitele. A místo předná-
šení učiva o starém Řecku nám čte z knihy Staré řecké báje a pověsti. Pro mne 
to byla fantastická hodina a tento kantor se pro mne stal „Panem učitelem“.
- další vzpomínka je o mnoho let později, kdy se setkáváme při práci v muzejní 
radě, kde doslova se zatajeným dechem poslouchám jeho vyprávění o historii 
obce, obdivuji jeho znalosti a také důslednost, s jakou se snaží objasnit různé 
otázky. Obdivuji ho za množství času, které věnoval zakládání Muzea na Pet-
rohradě. Tehdy se pro mne stal „Panem historikem“.
-poslední vzpomínka je na úterý 2. září. Byla jsem s ním domluvená, že až pů-
jdu večer z práce, tak se zastavím u něho doma pro knihu, kterou měl ode mne 
půjčenou, protože studoval všechny možné zdroje k připravované výstavě o 1. 
světové válce. Večer přišel do knihovny s tím, že mi ji přinesl vrátit a počká, 
až v práci skončím, a vezme mi ji na kole domů, protože je moc těžká. Cestou 
jsme hovořili o jeho plánech, co všechno ještě musí udělat pro výstavu, o jeho 
psíkovi, o rodině, o tom kam jde. Nikdy by mne nenapadlo, že to bylo setkání 
poslední a bude mně velmi chybět, nejen jako historik obce, ale především jako 
velmi obětavý člověk a kamarád.

Eliška Bartošíková

Jan Koláček ve vzpomínkách Jana Ondřeje
Pana Koláčka jsem poprvé poznal jako učitele v posledním ročníku základní 
školy.  Naši třídu přímo nevyučoval, ale ve vedlejší 8. B., kde byl třídním učite-
lem, byl u žáků velmi oblíben pro netradičně citlivý a trpělivý přístup při vyučo-
vání. Protože dlouho v Zubří nepobýval, snažil se přes své žáky poznat život 
v obci co nejblíže.
V nechvalně známém období tzv. „normalizace“ jsem se dozvěděl, že pro své 
politické postoje v období kolem roku 1968 byl přinucen opustit své oblíbené 
učitelské povolání a z funkce ředitele gymnázia se najednou stal stavebním  děl-
níkem. Cesto do práce jsem jej několikrát zahlédl na staveništi  a obdivoval  jsem, 
s jakým klidem se dokázal  s osudovým zásahem vyrovnat. Zdálo se, že nejen ne-
zahořknul a neuzavřel se do sebe, ale aktivním přístupem ke každé práci si získal 
přátelství a sympatie svých spolupracovníků a mnoha spoluobčanů.
 

Docela nejblíže jsem měl možnost poznat  jeho přátelskou povahu a zájem 
o veřejné dění v obci v období po listopadu 1989, kdy se jako člen nově vy-
tvořeného Občanského fóra velmi aktivně zapojil do demokratické obnovy 
politického a společenského života v obci. Nebyl z těch, kteří pouze žehrají 
na zažitá příkoří v době nesvobody, ale snažil se mířit stále dopředu. Jako člen 
zastupitelstva po prvních svobodných volbách se silným sociálním cítěním, 
které mu bylo vlastní, velmi aktivně podílel  na obnově a rozvoji  kulturního 
a společenského života v obci. Ochotně přispíval do obecního zpravodaje, 
který spoluzakládal, a se stejnou zodpovědností  se ujal vedení v nově vzniklé 
muzejní radě, kde má největší zásluhu na přebudování  bývalého památníku 
odboje na současné Muzem historie rozvoje obce Zubří.
Výborná znalost světových dějin velmi pomáhala panu Koláčkovi při jeho ba-
datelské a publikační činnosti týkající se přímo historie obce a blízkého okolí.  
Dokázal přehledně vyhledávat a srovnávat veškeré dostupné informační zdroje 
a prameny o historii obce jak osobním pátráním a kontaktem se spoluobčany, 
tak s využitím spolupráce s archivními fondy.  Překrásným a záslužným vý-
sledkem takovéto spolupráce bylo vydání obsáhlé publikace k výročí 700 let 
od vzniku obce, nazvané Cesta ke kořenům, jejímž byl spoluautorem.
Jedna z největších ucelených prací pana Koláčka na historii obce se týkala ob-
dobí 1. světové války a zejména účastníků z řad občanů obce. Dlouho pracoval 
na scénáři výstavy k jubilejnímu výročí Velké války a měl dopodrobna propra-
cován plán navázat na tuto výstavu dlouhodobým, dosud ne zcela zpracova-
ným tématem podílu legionářů na vývoji po roce 1918 se zaměřením na obec 
Zubří. Obdivoval jsem jeho utkvělý zájem co nejblíže a nejpodrobněji poznat 
osudy tehdejších poválečných veteránů a jejich potomků. Měl vše důkladně 
promyšlené a s nadšením nás zasvěcoval do úspěchů při svých pátráních a měl 
radost z každé osobní pomoci a spoluúčasti.  
Bohužel,  uprostřed  této práce přišla nečekaná zpráva o jeho náhlém úmrtí, 
která bolestně zasáhla jak jeho milovanou rodinu a blízké přátele, tak i nás, čle-
ny muzejní rady a celou řadu příznivců historie z řad občanů obce, kteří jsme 
si zvykli vídat pana Jana Koláčka téměř na každé významné kulturní události 
v obci. Jeho ztráta je pro kulturu v obci velmi citelná.

Jan Ondřej,  člen muzejní rady

Jak Koláček ve vzpomínkách Marie Krupové
S panem Koláčkem jsem se seznámila, když jsem začala pracovat v muzejní 
radě. Od začátku jsem si ho vážila pro jeho mimořádné znalosti, pracovitost 
a skromnost. Nechci o něm opakovat to, co bylo již mnohokrát řečeno. Chci 
jenom vzpomenout událost z února tohoto roku. Pan Koláček přijel na Čar-
ták, kde probíhalo lyžařské soustředění žáků sportovních tříd. Byl pozván, aby 
v rámci večerního programu vyprávěl o historii Zubří. Žákům od 10 do 14 let, 
kteří chtěli hlavně diskotéku. Ano, měla jsem trochu obavu. Těch dětí bylo 70 
a měl je zaujmout starý (pro ně určitě) pán, který je bude „něco“ na lyžáku 
učit. Pan Koláček si sedl na okraj stolu, bez mikrofonu vyprávěl hodinu o ži-
votě v Zubří, o jeho historii, o událostech, které sám prožil, o začátcích háze-
né….. Naprosté ticho, soustředění všech dětí a po hodině jejich přání, aby ještě 
něco přidal. Druhý den jsem si vyslechla, jak moc se jim to líbilo, a děvčata se 
mně dokonce svěřila, že je vyprávění o době válečné v Zubří dojalo tak, že jim 
ukápla i slza. Vím dobře, jak složité je zaujmout „puberťáky“. Pan Koláček to 
zvládl ve svých 83 létech naprosto skvěle. Další důkaz toho, že někteří lidé jsou 
nenahraditelní.  

 Marie Krupová

Jan Koláček ve vzpomínkách Heleny Dufkové
Pana Koláčka jsem znala léta a vždy jsem si ho vážila jako člověka i jako zapá-
leného historika. Jeho znalosti jsem měla možnost obdivovat nejen v obou již 
výše zmíněných publikacích, ale při každém setkání. 
Když jsme se ve školním roce 2008/2009  s mou třídou rozhodli zúčastnit se 
soutěže Ministerstva obrany ČR vyhlášené v rámci projektu „Veteráni“, byl 
nám pan Koláček velkou oporou, nekonečnou studnicí vědomostí a trpěli-
vým rádcem. Díky jeho radám a vedení získali žáci za svůj magazín Mrtev kdo  
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zapomenut krásné druhé místo, ale hlavně – dozvěděli se mnoho o období 2. 
světové války a osudech zuberských obyvatel, které válka postihla. Tyto znalos-
ti jim už nikdo nevezme.
V poslední době jsem měla možnost obdivovat šíři historických znalostí pana 
Koláčka i jeho obrovský zápal pro věc při korekturách „Velké války“. Právě 2. 
září 2014 jsme spolu v poledne vedli zapálený telefonický hovor nad posled-
ním dílem jeho práce a krásně jsme se zasmáli potížím při získávání informací 
a správného pravopisu některých jmen. O to horší a nepochopitelnější pro mě 
byla zpráva, že jen pár hodin potom skončil život tohoto vzácného člověka. 
Pane Koláčku, nikdy na vás nezapomenu.

Mgr. Helena Dufková

Ze studených a vlhkých prostor jsme rádi vyšli na prosluněnou vyhlídku 
na Brno. Poté jsme se přesunuli na výstavu ovoce a zeleniny v prostorách Pivo-
varského pohostinství na Starém Brně. Letošní deštivé léto ale poznamenalo 
úrodu nejen na Valašsku, ale i na tradičně teplejší jižní Moravě. A tak asi nejvíc 
mohla zaujmout ukázka širokého sortimentu houbových chorob ovoce a ze-
leniny, s nimiž se potýká každý zahrádkář. Náladu nám ale určitě zpříjemnila 
cimbálová muzika a ochutnávka burčáku či meruňkovice.
Slunečné odpoledne jsme mnozí strávili individuální prohlídkou Brna – ať ná-
vštěvou kostelů, radnice s vyhlídkou či procházkou po blízkém náměstí Svobo-
dy, kde probíhaly Slavnosti vína. Domů jsme dorazili ve večerních hodinách.

Růžena Janošková, foto Zdeňka a Pavel Czinegovi

Jak jsme pouštěli draky
Svatováclavská neděle 28. 9. 2014 byla jako malovaná. Nebe modré, slunce 
hřálo, a tak nám všechno vyšlo podle přání. ČČK  III – Staré Zubří uspořádalo 
„Drakiádu“, které se zúčastnilo 25 dětí spolu s rodiči. Sešli jsme se na hřišti 
a podle šipek a stužek hledali „cestu k pokladu“. Děti byly nadšené, na čty-
řech zastávkách odpovídaly na otázky, které se skrývaly pod kameny, a ty byly 
„vzácné“, neboť byly jen čtyři! Máme šikovné a chytré děti – ten poklad oprav-
du našly – krabici s bonbóny si rozdělily a na Čihadle se postupně zdvíhal je-
den drak za druhým. Zkraje moc nefoukalo, a než se přišlo „jak na to“, dalo to 
běhání, ale ta krása stála za to.

Na hřišti byli nejlepší „létači“ odměněni diplomem. Pokračovali jsme pohoš-
těním a děti si hrály s autíčky na dálkové ovládání, které dal k dispozici Péťa 
Holiš. Díky všem za hezké odpoledne!

No, a protože nám bylo spolu dobře, hned další neděli 5. 10. 2014 jsme vyrazili 
na výšlap na Paseky. Bylo nás 27 i s dětmi, kochali jsme se krásnou podzimní 
přírodou a užívali si povídání, legrace a smíchu. Na kolibě jsme si po hodině 
šlapání dopřáli odpočinek, něco k pití a jídlu a pak zase šlapali zpět domů. Dal-
ší hezké odpoledne pro vzpomínání a těšíme se na příští akci.

Bohuslava Haasová, ČČK III – Staré Zubří

Zahrádkářský zájezd
V sobotu 27. září uspořádal výbor ZO ČZS v Zubří pro své členy zájezd do Brna. 
Samozřejmě se jednalo o zájezd se zahrádkářskou tematikou, ale vždy chceme 
zájezd doplnit i o nějakou poznávací část. 

Tentokrát jsme se věnovali historii – navštívili jsme kasematy na hradě Špilberk. 
Ty byly vybudovány v roce 1742 a původně měly poskytovat úkryt vojákům, poz-
ději sloužily jako sklady vojenského materiálu. V roce 1783 zde zřídil císař Josef 
II. žalář pro nejnebezpečnější zločince. Věznice byla zrušena až v roce 1855. Bě-
hem 2. světové války sloužila část kasemat jako kryt pro brněnské gestapo. Měli 
jsme možnost navštívit ponuré kobky, kde jen na dřevěných pryčnách trávili od-
souzení studené noci, protože celé dny pracovali v kamenolomech. Jediné denní 
jídlo dostávali až večer, o hygienických podmínkách nelze hovořit. Taky jsme si 
mohli prohlédnout vybavení mučíren – palečnice, španělské boty, skřipec apod. 
– odsouzený se určitě v 5stupňovém mučení přiznal i k tomu, co neudělal. A to 
nemluvě o miniaturních kobkách pro vězně odsouzené na doživotí, kde byli při-
poutáni řetězy za ruce, nohy, někteří i za krk. Jak idylické se jeví vězení 21. století! 

Z důvodu naplnění obsahu Zuberských novin, které mají mít podle Statutu 
maximálně 20 stran, otiskneme další část o Velké válce v příštím listopado-
vém čísle. Děkujeme za pochopení.

Redakční rada 
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Konipas třasořitka
(Některé druhy ptáků na území 
města Zubří a v jeho nejbližším 
okolí, 20. část)
Konipas bílý (Motacilla alba), 
který dříve s oblibou doprovázel 
pasoucí se koně, je štíhlejší než 
vrabec. Nápadně dlouhým, bíle 
lemovaným ocasem při chůzi stále 
komíhá - odtud lidové pojmenování 

třasořitka nebo slovensky trasochvost. Samec má na hlavě nápadnou černou 
kresbu a vrch těla šedý s tmavými křídly. Spodina jeho těla je bílá, šídlovitý zo-
bák a nohy černé. Samice má barvy méně výrazné. Konipas bílý žije v otevřené 
krajině v blízkosti stojatých i tekoucích vod, někdy i malých kalužin a odpad-
ních vod. V jeho potravě převažuje hmyz, který sbírá u vody, na vodě nebo pod 
vodou, na hnojištích, oraništích, ve výbězích zvířat nebo i přímo na zvířatech.
Jeho hnízdo bývá většinou umístěno v polodutině na zemi ve vegetaci, v po-
hozené krabici, v různých skříňkách a rourách. Častěji však nízko nad zemí ve 
výklencích skal nebo stavbách budov, na stromech, na skládkách mezi dřívím, 
prkny, cihlami, taškami, kameny, dráty, dokonce i na hlučných technických 
zařízeních v provozu: čerpadlo, dopravní pás v lomu, auto nebo reproduktor 
místního rozhlasu. Tvar hnízda je přizpůsoben otvoru. Materiál je většinou pří-
rodní rostlinný, často doplněn provázky, tkanicemi, kousky látek či papíru. V 
hnízdě bývá průměrně šest namodralých vajíček se skvrnkami. Údajně je koni-
pas bílý držitelem rekordu v hnízdění ve vysokých nadmořských výškách – bylo 
pozorováno hnízdění jednoho páru konipasů na budově na vrcholu Sněžky.
Tento tažný druh odlétá během října do západní Evropy, Středomoří a sever-
ní Afriky, kde zimuje. Za příznivých okolností se pak vrací již na konci února. 
Jednotliví ptáci výjimečně v teplejších oblastech našeho státu i zimují. Konipas 
bílý létá rychle a velmi obratně, dokáže se i třepotat na místě a pozorovatelé 
tvrdí, že konipas díky svému obratnému letu a kličkování zvládl uletět i útočí-
címu krahujci.
Jeho hlasový projev ornitologové opisují slabikami: „givlis“ nebo „živlis“. 
Laičtí pozorovatelé pak „filip“. O tom, že lidé konipasy rádi slyší nebo vidí, 
svědčí i množství jmen, která konipas v průběhu času a v různých krajích zís-
kal: cacorka, gačorka, čučorka, hvízdek, konipás, konipásek, konopas, kono-
paska, konopásek, konopáska, mynáčka, třasolka, třasořit, třasořitek…

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť
Autor fotografie: Tomáš Kašpar

VE VALAŠSKÉM MUZEU KŘTILI 
ARŠÍK  BESKYDY 
V neděli 28. září 2014 dopoledne navštívili tvůrci aršíku Beskydy Jurkovičovu 
rozhlednu, valašskou vesnici na stráni a dřevěné městečko Valašského muzea 
v přírodě a od 14 hodin proběhl v  konferenčním sále „Sušáku“ křest aršíku 
Beskydy (oznámeno v minulém čísle Zuberských novin). Pokřtili jej pravou 
valašskou slivovicí - v zastoupení ředitele VMP Ing. Jaroslav Polášek, tvůrci 
Libuše a Jaromíra Knotkovi, rytec Martin Srb a předseda KF při SVČ. 
 

Spolu s aršíkem byla pokřtěna také dopisnice s barevným přítiskem, kterou  
vydal organizátor akce, Klub filatelistů při Středisku volného času v Rožnově 
pod Radhoštěm.  Přítisk na dopisnici i razítko vytvořili, tak jako aršík, výtvarní-
ci Libuše a Jaromír Knotkovi. Autogramiáda tvůrců, která následovala po be-
sedě s tvůrci aršíku, trvala více jak hodinu. Konferenční sál Sušáku, ve kterém 
se slavnostní akce konala, skoro nestačil více jak 200 filatelistů, sběratelů, zá-
stupců některých obcí z okresu i ostatních zájemců z celé republiky.  

Zbylé dopisnice, které byly v prodeji před křtem, byly ihned rozebrány 
a na hodně zájemců se nedostalo. Po dobu akce úřadovala historická poštovna 
VMP v předsálí konferenčního sálu a nabízela také aršíky Beskydy a obálky pr-
vého dne vydání, i ty se všechny vyprodaly. Poštovna používala v den akce také 
příležitostné razítko - kašet.
Pořadatel akce děkuje sponzorům (městu Rožnov pod Radhoštěm, ob-
cím Horní a Prostřední Bečva) za finanční podporu akce, jež určitě přispěje 
k ochraně fauny a flory našich krásných Beskyd. 

Klub filatelistů při SVČ 
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Příroda

Ostatní

Poděkování
Děkuji paní Ivaně Borákové i jejím pomocníkům za úspěšné poskytnutí 
první pomoci. Její kvalitní a vytrvalý resuscitační zákrok byl oceněn i zdra-
votními pracovníky nemocnice ve Valašském Meziříčí.

Jaromír Koláček

Upozornění pro občany 
Na Sídlištní ulici kolem domu čp. 816 a 817 dochází k trávení koček nezná-
mou osobou prostřednictvím rozhazovaných návnad. Upozorňuji občany, 
aby si dávali pozor na domácí zvířata, která se kolem tohoto domu zdržují.

Děkujeme. 



 

Tomáš a jeho dvě medaile z MS, foto: Dukla Plzeň

Letos se ho zúčastnilo více jak 2 000 sportovců z 94 zemí světa, soutěžilo se 
v 54 střeleckých disciplínách, 15 olympijských, 39 neolympijských. Již samot-
ná nominace byla složitá a předcházela jí celá řada domácích a mezinárodních 
závodů a také celková náročná střelecká příprava. Jelikož Tomáš podával bě-
hem celé sezóny kvalitní výkony a několikrát stál na stupních vítězů, získal 
možnost zúčastnit se MS v olympijské disciplíně Rychlopalná pistole (RP 
2x30) a ve dvou neolympijských  disciplínách - Standardní pistole (StPi 3x20) 
a Velkorážní pistole (VP 30+30). 
Nejprve svým výkonem výrazně přispěl k zisku stříbra v týmové soutěži v rych-
lopalbě. České družstvo ve složení Martin Strnad, Martin Podhráský a Tomáš 
Těhan prohrálo ziskem 1737 bodů pouze se suverénními Němci (1745). To-
máš skončil na 17. místě, přičemž v takové obrovské konkurenci je umístění 
do 20. místa velikým úspěchem.

 

Na stupních vítězů, foto: Photo by ISSF Photographers

Pak ovšem přišla ještě velice příjemná tečka na závěr. Ve standardní pistoli ne-
byl ještě Tomáš s výkonem 565 bodů a 15. místem spokojen. Vše si však vyna-
hradil ve velkorážní pistoli. Výkonem 584 bodů (290+294) získal bronzovou 
medaili na MS v jednotlivcích, přičemž stříbrná medaile mu unikla jen o jediný 
bod. Je to už 40 let, kdy pan Hynek Hromada v roce 1974 ve švýcarském Bernu 
vybojoval bronzovou medaili na MS v této disciplíně. 
Zuberský Tomáš Těhan, který střílí za Duklu Plzeň, si tak odvezl z MS v Gra-
nadě dvě medaile a zařadil se mezi nejúspěšnější sportovní střelce české re-
prezentace tohoto mistrovství světa a česká výprava získala ve Španělsku jeho 
zásluhou druhou individuální medaili!

Autor: Ing. Těhanová Marie

Stolní tenis Zubří
V sobotu 4. 10. 2014 začala pro naše mladé stolní tenisty nová soutěžní sezo-
na. Zúčastnili se regionálního bodovacího turnaje mládeže ve Vsetíně.
Výsledkový servis:     
Kategorie - Open - 33 soutěžících Starší žáci – 18 soutěžících            
14. KOLEČEK Lukáš  10.  KANTOR Marek 
20. KANTOR Marek  12.  PUPÍK  Milan 
22. PUPÍK Milan  15.  KRUPA  Tobiáš 
25. KRUPA Tobiáš     

SŠ zemědělská a přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm

4leté maturitní obory:
AGROPODNIKÁNÍ - zaměření: Chov koní a zvířat
EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - zaměření: 
Geoinformační systémy

3letý učební obor:
ZEMĚDĚLEC - farmář

Den otevřených dveří – 28. a 29. 11. 2014
telefon: 571 654 392
E-mail: info@szesro.cz  |  www.szesro.cz

Tomáš Těhan si dovezl z Mistrovství světa 
dvě medaile
Ve dnech 6. – 20. 9. 2014 se uskutečnilo 51. mistrovství světa ve sportovní 
střelbě ve španělské Granadě. Mistrovství světa se koná jednou za čtyři roky. 
Pro každého střelce je to po olympijských hrách druhý nejvyšší cíl a střelecký 
svátek, na který se může nominovat.

(placená inzerce)

(placená inzerce)

(placená inzerce)
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Mladší žáci – 10 soutěžících                                                                                                    
5. PUPÍK  Milan                                                          

Za výbor ST - PUPÍK Milan 

Lyžařům vrcholí přípravné závody v přespolním běhu
Na podzim tradičně vrcholí příprava na zimní sezónu víkendovými závody 
v přespolním běhu pořádanými jednotlivými oddíly v kraji.  Po zuberském 
Běhu okolo Soliska následoval Běh Vrchovinou ve Valašském Meziříčí a závod 
kněhyňským údolím pořádaný Sokolem Kněhyně. Po sérii závodů ve Zlín-
ském kraji následují závody v kraji Moravskoslezském, kde se první říjnovou 
sobotu konal závod ve Frenštátě. Počasí běžcům přálo, neboť se všem závo-
dům vyhnul déšť. Fyzickou připravenost prověřily bahnité úseky, někdy ne-
konečné výběhy do kopců a následné prudké sbíhání do údolí. Závody slouží 
také k porovnání závodníků jednotlivých oddílů - a naši členové se několikrát 
dostali na příčky nejvyšší. Nyní nás čekají poslední tři závody, tréninky a pak 
už se budeme těšit na první sníh.

V pátek 3. října vyvrcholil posledním závodem Frenštátský běžecký pohár. 
Pohár se skládal z osmi bodovaných závodů, které probíhaly během celého 
roku. Po sečtení bodů z jednotlivých závodů se pět členů našeho oddílu dostalo 
na stupně vítězů. Gratulujeme a doufáme, že příští rok někdo z našich pohár 
celkově vyhraje.
Výsledky nejlepších našich závodníků:
Závod Val. Meziříčí: 
Žačky mladší: 2. místo Pernicová Zuzana, 
Žačky starší: 3. Kaštovská Iva, 
Dorostenky starší: 1. Hoferková Renata, 
Muži: 3. Petřek Libor 
Závod Kněhyně:
Benjamínci: 3. Černý Tomáš, 
Žačky starší: 3. Barošová Markéta, 
Žáci starší: 2. Martinák Jakub, 
Muži: 1. Volný Petr
Závod Frenštát:
Benjamínci: 2. Černý Tomáš, 
Žačky starší: 2. Barošová Markéta
Frenštátský běžecký pohár – konečné pořadí:
Předžáci: 3. Petřek Tadeáš, 
Předžačky: 2. Petřeková Klára Žačky: 2. Barošová Markéta, 3. Petřeková Bar-
bora, 4. Pernicová Zuzana, 5. Korčáková Pavlína, 
Dorostenky: 4. Hoferková Renata, 5. Kaštovská Klára

Podrobné výsledky a fotografie ze závodů najdete na našich webových stránkách.
Petr Volný       

www.sweb.cz/lyzari

Pepinec CUP 2014 - souboj generací
V sobotu 11. 10. se v Zubří uskutečnila další z mnoha akcí, které ze svého 
rukávu jako esa tahají členové zuberského Odboru kultury a sportu. Není 
tomu dlouho, co v tomto městě proběhl fotbalový nebo tenisový turnaj, co se 
ve zdejším Klubu vystřídalo množství herců, cestovatelů a jiných zajímavých 
osobností, a už zde byl pro místní, ale i přespolní sportovní nadšence další tip 
na aktivně strávený víkend.

Tyto turnaje bývají zpravidla obsazeny sportovci ze Zubří, dveře k bojům o cenné 
trofeje ale mají otevřené i nadšenci ze všech koutů (regionu). Můžeme se tedy po-
chlubit zájmem dvojice hráčů z Polanky, kteří nelenili a vydali se do Zubří bojovat 
o stupně vítězů v historicky prvním turnaji ve stolním tenise ve čtyřhrách. Tito 
dva borci nepřekvapili jen vzdáleností, kterou urazili, aby změřili své síly s míst-
ními „sportovními štamgasty“, ale také především svým věkem. Oběma dohro-
mady je totiž 34 let a do Zubří je dovezl tatínek. Dá se tedy hovořit o generačním 
souboji, kde na jedné straně stolu stáli mladí hoši plní energie a bojovnosti a na 
druhé bezmála 50letí borci plni zkušeností a odhodlanosti soupeři nic nedarovat. 
Pepinec Cup se hrál stylem dvou skupin po 6 dvojicích, které se následně pro-
bojovaly do vyřazovacích bojů v play off. Hrálo se na 4 vítězné sety vždy do 11 
bodů, a to na 5 stolech. Turnaj běžel jako na drátkách a postupem času se z 
předvedené hry dalo soudit, kdo že by mohl být adeptem na vítězství. Kvalitní 
ping pong předváděly v semifinálovém utkání například páry Tomáš Macháček 
s Vojtou Pernickým proti dvojici Staňa Ovčačík a Laďa Brokeš, jejich výměny 
byly ozdobou turnaje a několik povedených míčků sklidilo zasloužený potlesk 
přihlížejících diváků. O to větším překvapením byl postup turnajem zpočátku 
nenápadné dvojice mladých sportovců z Polanky, kteří svým klidným projevem 
ve hře a nevinným výrazem ve tváři odzbrojili nejednu dvojici soupeřů. Tito dva 
17letí amatérští hráči ping pongu neúprosně drtili jednoho soupeře za druhým a 
mířili směle k účasti ve finále. Tady narazili na pár Laďa Brokeš, Staňa Ovčačík, 
se kterým úspěšně změřili své síly už v základní skupině. Tento druhý souboj se 
nesl v podobném duchu a celkem suverénním výkonem tyto „mladé pušky“ po-
razily zkušenější pár v poměru 4:1. Třešničkou na dortu byl pak komentář vítězů 
turnaje, kteří svůj výkon podtrhli slovy, že „ping pong nehráli od základní školy“. 
Jaké štěstí, že ji opustili teprve nedávno…
Celý turnaj proběhl velice svižně, a po 12 hodině tak někteří pánové mohli odkrá-
čet do svých domovů k manželkám na sobotní oběd. Celkově trval Pepinec Cup 
zhruba něco kolem 5 hodin. Během turnaje se o občerstvení a pravidelný přísun 
vitamínů tradičně postarala obsluha z restaurace Tip Cafe, které tímto děkujeme. 
Naše poděkování patří také Aleši Měrkovi, který do turnaje zapůjčil profesio-
nální vybavení v podobě kamery GOPRO. Díky této kameře se můžete v blízké 
době těšit na exkluzivní záběry, a to přímo z hlavy hlavního organizátora Pepy 
Randuse, který se i tímto způsobem snažil zmást a rozhodit připravené soupeře. 
Na kompletní výsledky, fotogalerii a video sestřih z turnaje se můžete podívat na 
http://sport.mesto-zubri.cz.
Na závěr už snad stačí říct jen tolik, že v Zubří máme za sebou další povedený 
turnaj, který si pochvalovali všichni zúčastnění, ať už se umístili na jakémkoliv 
místě. Pro ty, kteří by snad stále neměli dost, tady máme lákadlo v podobě listo-
padového turnaje dvojic v badmintonu, který se v Zubří uskuteční vůbec poprvé, 
a to ve Sportovní hale v sobotu 15. listopadu.
Kdo ještě nenavštívil zuberskou sportovní akci, jako by nebyl Zubřanem. Těšíme 
se na vás u dalšího zápolení plného emocí, nadšení, zábavy a dobré nálady.

Tomáš Indrák

Tři nejlepší žačky v konečném pořadí Frenštátského běžeckého poháru. 
Markéta Barošová – 2.místo, Barbora Petřeková – 3.místo
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ZUBERSKÝ  FOTBAL VE VÝSLEDCÍCH
So 13. 9. 2014  ml. žáci.    
FC  ZUBŘÍ  -  Sokol  CHORYNĚ 5:3     (pol.: 3:1)
Branky: 2x Jaroslav Poruba, Petr Bumbala, Juri Pfeifer, Josef Mach
So 13. 9. 2014  muži „B“   
FC  ZUBŘÍ „B“  -  TJ  POLICE 2:2     (pol.: 0:0)
Branky: Tomáš Lojkásek, Michal Majer   (na pok. kopy 2:3)
Út 16. 9. 2014    ml. žáci     
FC  ZUBŘÍ  -  Sokol  PODLESÍ 1:6     (pol.: 0:1)
Branka: Jaroslav Poruba
Čt 18. 9. 2014  ml. žáci    
Sokol  HUTISKO  -  FC  ZUBŘÍ 2:5     (pol.: 1:0)
Branky: 2x Jaroslav Poruba, Martin Horváth, Tomáš Zeman, Adam Rádsetoulal
So 20.9.2014   muži „B“   
S. HOR. BEČVA „B“  -  FC  ZUBŘÍ „B“ 0:4     (pol.: 0:1)
Branky : 2x Miroslav Škrobák, Viktor Bublík, Michal Janíček
Ne 21. 9. 2014  muži „A“  
FC  ZUBŘÍ „A“  -  TJ  VIDČE  4:1     (pol.: 2:0)
Branky: Petr Polách, Jiří Raždík, Václav Krupa, Karel Drda
Po22. 9. 2014  st. přípr.      
FC  ZUBŘÍ  -  FC  ROŽNOV  3:15    (pol.: 1:8)
Branky: 2x Tomáš Zeman, Adam Rádsetoulal
Út 23. 9. 2014   st. přípr.       
SK  HRACHOVEC  -  FC  ZUBŘÍ 8:13    (pol.: 3:6)
Branky: 5x Adam Rádsetoulal, 4x Tomáš Zeman, 2x Petr Bumbala, 1x Karel 
Diviš, 1x Josef Mach
So 27. 9. 2014  ml. žáci       
FC  ZUBŘÍ  -  TJ  VIDČE  1:6      (pol.: 0:3)
Branka: Adam Rádsetoulal
Ne 28. 9. 2014  ml. přípr.   TURNAJ v Zubří  
FC  ZUBŘÍ  -  FC  DOLNÍ  BEČVA 5:3      (pol.: 3:1)
Branky: 3x Karel Diviš, 1x Lukáš Mikulenka, 1x Adam Koleček
FC  ZUBŘÍ  -  TJ  VAL. BYSTŘICE 7:1      (pol.: 3:0)
Branky: 4x Karel Diviš, 2x Adam Koleček, 1x Filip Mach
FC  ZUBŘÍ  -  TJ  STŘÍTEŽ  4:0      (pol.: 2:0)
Branky: 3x Adam Koleček, 1x Karel Diviš
Ne 28. 9. 2014   muži „A“    
SK  HRACHOVEC  -  FC  ZUBŘÍ “A“ 0:4      (pol.: 0:2)
Branky: 2x Zdeněk Filgas, Jiří Raždík, Petr Polách
Út 30. 9. 2014  ml. žáci          
TJ  VAL. MEZIŘÍČÍ  -  FC  ZUBŘÍ         9:2    (pol.: 0:0)
Branky: Petr Bumbala, Jaroslav Poruba 
Pá 3. 10. 2014  st. přípr.          
Sokol  HUTISKO  -  FC  ZUBŘÍ              8:8    (pol.: 3:5)
Branky: 4x Karel Diviš, 3x Petr Bumbala, Adam Hrachovec
So 4. 10. 2014  ml. přípr.      TURNAJ ve Viganticích
FC  ZUBŘÍ  -  FK  VIGANTICE 7:1    (pol.: 3:0)
Branky: 4x Adam Koleček, 2x Karel Diviš, Filip Mach
FC  ZUBŘÍ  -  FC  ROŽNOV  9:2    (pol.: 4:1)
Branky: 4x Adam Koleček, 4x Karel Diviš, Lukáš Mikulenka 
Ne 5. 10. 2014   muži „B“    
TJ  JASENICE  -  FC  ZUBŘÍ „B“ 0:13   (pol.: 0:4)
Branky: 3x Miroslav Škrobák, 3x Jiří Němec, 2x Tomáš Lojkásek, 2x Michal 
Tobola, Viktor Bublík, Martin Pavlík, Marek Mičkal
Ne 5. 10. 2014   muži „A“     
FC  ZUBŘÍ „A“  -  SK. PODK.LHOTA 3:0    (pol.: 2:0)
Branky: Kamil Barabáš, Václav Krupa, Zdeněk Filgas
Ne 12. 10. 2014  ml. přípr.   TURNAJ  v Zubří                    
FC  ZUBŘÍ  -  TJ  VAL. BYSTŘICE 7:1    (pol.: 3:1)
Branky: 5x Karel Diviš, 2x Adam Koleček
FC  ZUBŘÍ  -  TJ  ZAŠOVÁ 6:3    (pol.: 1:0)              
Branky: 4x Karel Diviš, 2x Adam Koleček

FC  ZUBŘÍ  -  FK  VIGANTICE 3:3    (pol.: 1:0)  
Branky: 2x Karel Diviš, Lukáš Mikulenka 
Ne 12. 10. 2014   muži „B“   
FC  ZUBŘÍ „B“ – TJ  VEL.LHOTA 3:0   (pol.: 0:0)
Branky: Michal Janíček, Michal Majer, vlastní 
Ne 12. 10. 2014  muži „A“   
TJ  ŠTÍTNÁ n/Vl  -  FC  ZUBŘÍ „A“ 4:1    (pol.: 1:0)
Branka: Zdeněk Filgas

M. Bartoň

První kolo Zuberské kuželkářské ligy je za námi
V úterý 14. října začal v místní kuželně prvním kolem 2. ročník soutěže Zuber-
ská amatérská liga v kuželkách. Nejspíš ale budeme muset brzy změnit název 
soutěže, protože výkony, které předváděli účastníci jednotlivých zápasů, již 
amatérskými nejsou! A to nejen díky nově přihlášenému týmu Marodů, jehož 
kádr tvoří zuberští kuželkáři. Proti loňskému prvnímu kolu se totiž průměr 
shozených kolků zvýšil ze 184,4 na 202,2 kolků!! A co všechno bylo k vidění 
v kuželně?
V úplně prvním zápase soutěže proti sobě nastoupil loni bronzový tým Tip 
Cafe proti TPV, nováčkovi z Gumáren. Nebyl to jednoznačný zápas, o všem 
se rozhodovalo až v posledním souboji, ve kterém Robert Jurajda porazil Víťu 
Krupu a zajistil tak týmu Tip Cafe dva body do tabulky. Následující dvě utkání 
již tak vyrovnaná nebyla. Nejdříve si obhájce prvenství, celek Oktopus, pora-
dil s dalším týmem nováčků, Dvě+jeden, v poměru 8:0 a následně zuberské 
„béčko“ Marodů suverénně přehrálo Paneláky. V tomto zápase padaly kuželky 
k zemi nejčastěji. Nejlíp si s nimi poradil Jarda Pavlát, který počtem 261 kolků 
vytvořil nejlepší výkon kola!
Největší drama bylo k vidění v zápase posledním, ve kterém loni stříbrný 
tým KO-SA vedl po úvodních dvou soubojích o 32 kolků. Mohutný finiš 
ale předvedl Tomáš Mičkal, který svým výkonem zcela rozhodil svého sou-
peře a dotáhl utkání k remíze. Nutno dodat, že toto utkání mělo nejbouř-
livější atmosféru. Kompletní výsledky a fotogalerii můžete shlédnout na  
http://sport.mesto-zubri.cz/.
A na závěr mi dovolte poděkování partnerům Zuberské ligy. Jsou jimi Město 
Zubří, oddíl kuželek TJ Gumárny Zubří, informační portál Zubřan.cz, Coloria 
- foto, grafické, webové a tiskařské studio, LB silver - velkoobchod se šperky, 
Martin Pšenica - servis výpočetní techniky, Robert Jurajda - marketing a ma-
nažérská činnost, Dana Krůpová - masérské služby a kavárna Tip Cafe.

Pepa Randus

Město Zubří vyhlašuje anketu 
Sportovec města Zubří roku 2014
Stříbro a bronz Tomáše Těhana z MS ve sportovní střelbě, zlato z juniorského 
MS v disciplíně kickboxing Taťány Jurčíčkové, zlatý triumf mladších dorosten-
ců v házenkářské lize a řada dalších úspěchů v různých soutěžích a turnajích, 
to vše nás nutí, a s radostí to uděláme, vyhlásit druhý ročník ankety o nejlep-
šího sportovce města Zubří roku 2014. Až do 7. ledna 2015 mohou sportov-
ní oddíly, kluby či jednotlivci podávat nominace do ankety Sportovec města 
Zubří roku 2014. Do ankety mohou být nominováni všichni sportovci, kteří 
během roku 2014 dosáhli významných sportovních výsledků. Svého sportovce 
si následně zvolí veřejnost prostřednictvím hlasování na internetu a také v Zu-
berských novinách. V novém ročníku jsme sáhli k několika změnám. Kolekti-
vy mládež a jednotlivci se sloučí do kategorie kolektiv. A vzhledem k vážnosti 
a mimořádnosti jsme se rozhodli vyhlašovat kategorii Sportovní legenda každý 
třetí rok.
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Anketa je vyhlášena v těchto kategoriích:
• Jednotlivci dospělí 
• Jednotlivci mládež 
• Kolektiv 
• Trenér roku 
• Mimořádný sportovní výkon roku 

Nominace
Nominace mohou předkladatelé z řad sportovních oddílů i veřejnosti vyplnit 
do předepsaného formuláře, který je k dispozici na podatelně městského úřa-
du, v kancelářích Klubu Zubří a Sportovní haly nebo na internetové adrese 
sportovních stránek města Zubří http://sport.mesto-zubri.cz/aktualne/anke-
ta-sportovec-roku-mesta-zubri-roku-2014-a137
Nominováni mohou být pouze sportovci, kteří jsou registrovaní v oddílech 
ve městě Zubří nebo sportovci, kteří dosáhli významných sportovních úspěchů 
v jiných oddílech a mají v Zubří trvalý pobyt.
Hodnocení sportovců a vyhlášení výsledků
Po vyhlášení ankety „Sportovec města Zubří roku 2014“ se do hodnocení za-
pojí široká veřejnost, která bude hlasovat pro své favority. O nejlepším sportov-
ci bude rovněž rozhodovat odborná porota složená ze sportovních odborníků 
a zástupců jednotlivých oddílů.
Sportovní galavečer s vyhlášením nejlepších sportovců města Zubří proběhne 
21. března 2015 (změna termínu vyhrazena).
Kontakt
Nominace sportovců a sportovních družstev bude Odbor kultury a sportu měs-
ta Zubří přijímat do 7. 1. 2015 osobně prostřednictvím podatelny městského 
úřadu, v kancelářích  Klubu Zubří a Sportovní haly nebo emailem na adrese 
Josef.randus@mesto-zubri.cz.

Klub
Čtvrtek 6. 11. 2014 od 17:30 hodin
Křeslo pro hosta - Velká válka v Zubří 
Mgr. Zděněk Pomkla
Povídání o událostech 1. světové války v našem regionu i mimo něj.
Vstupné: dobrovolné
Pátek 7. 11. 2014 od 19.00 hodin
Mňága a Žďorp – Made in China tour
Nové CD kultovní kapely – vyrobeno v Číně, poprvé představeno v Zubří! 
Vstupné: 200 Kč
Pátek 14. 11. 2014 od 18.00 hodin
Křeslo pro hosta speciál – Cyklotoulky Kubou
Martin Stiller
Jaká byla Kuba ještě za Fidela a vlastně už skoro bez Fidela, to se dozvíte prostřed-
nictvím poutavého vyprávění plného dobrodružných zážitků. 
Vstupné: 50 Kč
Pátek 28. 11. 2014 od 18.00 hodin
Peklo v hotelu Westminster
Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Ukončení letošního Divadelního předplatného s oblíbenými herci ze Slováckého 
divadla.
Vstupné: vyprodáno
(případní zájemci se mohou hlásit do seznamu náhradníků na tel. č. 571659447)
Neděle 30. 11. 2014 od 18.00 hodin
Vánoční zpívání s Kunovjanem a Solání 
Vánoční koncert a povídání s muzikanty a zpěváky ze dvou krajů folklóru zaslíbe-
ných. Za Slovácko přijede 14 členná muzika z Uherského Hradiště, za Valachy 
dobře známá CM Soláň z Hutiska Solance. 
Vstupné: 150 Kč

PROGRAM  NA  LISTOPAD
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Prodejní místa ZN: Coop Sídliště 6. května, trafika p. Mikulenka, Hobby Elektro 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, Horní škola Horní konec, Klub Staré Zubří.

Kino
Středa 5. 11. 2014 od 18:00 hodin
ZVONILKA A PIRÁTI
Dobrodružství o chytré a ambiciózní víle Zarině. Když 
se Zarina kvůli svým odvážným nápadům dostane do 
potíží, uteče ze země víl a spojí své síly s piráty, kteří z 
ní udělají kapitánku své lodi.

Režie: Peggy Holmes. Mluveno česky. Vstupné: 70 Kč. Délka filmu: 78 minut.
Úterý 18. 11. 2014 od 9:30 hodin
DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY
Pásmo pohádek pro děti z MŠ, ale i děti předškolního věku v doprovodu rodičů.
Vstupné: 12 Kč. Délka filmu: 65 minut.

Středa 19. 11. 2014 od 18:00 hodin
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Anna společně s kamarády podnikne v kruté zimě vý-
pravu za záchranou své sestry Elsy. Na cestu se vydá za 
pomoci odvážného horala Kristoffa, jeho věrného soba 
Svena a legračního sněhuláka Olafa.
Režie: Chris Buck, Jenifer Lee. Mluveno česky.
Vstupné: 70 Kč. Délka filmu: 109 minut.

Muzeum Zubří
16. 10. – 16. 11. 2014 v Muzeu na Petrohradě
Velká válka a Zubří
Velká válka v obecných souvislostech, ale také malá sonda do života za války přímo 
v Zubří a vzpomínka na přímé účastníky bojů z řad zuberských občanů – to vše u 
příležitosti 100 let od začátku 1. světové války.
Věnováno památce Jana Koláčka st., který tuto výstavu připravoval a nestihl do-
končit!
Výstava je otevřena: každý den kromě pondělí: 14 – 17 hodin
Čtvrtek 27. 11. 2014 od 16.00 hodin
Vernisáž VÁNOČNÍ VÝSTAVY
Drobní řemeslníci z Fléru pod vedením šperkařky Gabriely Radové vystavují svá 
drobná řemeslnická umělecká díla, které bude možné v rámci výstavy zakoupit.
Vstupné: dobrovolné
Ostatní

Sobota 29. 11. 2014 v Klidovém centru Zubří
VÁNOČNÍ JARMARK A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Více informací na samostatných plakátech a www.mesto-zubri.cz
Připravujeme

Čtvrtek 4. 12. – Křeslo pro hosta – Vánoční tabule
Pondělí 8. 12. – Křeslo pro hosta speciál – Daniel Přibáň, Trabantem napříč Af-
rikou
SPORT 

Sportovní hala
Sobota 1. 11.
  9:05 hod.  Zlínský přebor mužů, florbalová utkání FBK Valašské Meziříčí  
Neděle 2. 11.
  9:15 hod. HC Zubří B – TJ Valašské Meziříčí, 8. kolo Zlínské ligy mladšího
  žactva II
  8:00 hod.  HC Zubří A - HC Zlín A,  8. kolo Zlínské ligy mladšího žactva I
  10:30 hod.  HC Zubří B – HC Zlín B, 8. kolo Zlínské ligy starších žáků
  15:00 hod.  TJ Lesana Zubří - HC Ostrava, 6. kolo 2. ligy žen M - sever
Sobota 8. 11.
  10:00 hod.  Českomoravský pohár v moderní gymnastice
  18:00 hod.  HC Gumárny Zubří – HC Zlín, 10. kolo extraligy mužů v házené
Neděle 9. 11.
  7:30 hod. Futsal, utkání okresní soutěže
  17:00 hod. TJ Lesana Zubří – HC Zubří B, 7. kolo 2. ligy mužů SM
  15:00 hod. TJ Lesana Zubří – SK UP Olomouc, 7. kolo 2. ligy žen M – sever
Sobota 15. 11.
  9:00 hod.  HALA CUP 2014, turnaj v badmintonu – čtyřhra (Sportovní hala)

Neděle 16. 11.
  9:00 hod.  Turnaj minižáků v házené
  15:00 hod.  HC Zubří – HC Dukla Praha, 8. kolo 1. ligy starších dorostenců
  13:00 hod.  HC Zubří - HC Dukla Praha,  8. kolo 1. ligy mladších dorostenců
  17:00 hod.  HC Zubří B – TJ Šumperk, 8. kolo 2. ligy mužů SM
  8:00 hod.  HC Zubří A – TJ Bystřice pod Hostýnem B,  10. kolo Zlínské ligy
  mladšího žactva II
Sobota 22. 11.
  9:00 hod. Turnaj minižáků v házené
  13:00 hod. Futsal, utkání okresní soutěže
Neděle 23. 11.
  7:30 hod. Futsal, utkání okresní soutěže
  17:00 hod. TJ Lesana Zubří – KH Zbrojovka Vsetín, 9. kolo 2. ligy mužů SM
  15:00 hod. TJ Lesana Zubří – TJ Nový Jičín, 9. kolo 2. ligy žen M – sever
Pátek 28. 11.
  17:30 hod. O pohár starosty, turnaj mladších žáků v házené
Sobota 29. 11.
  8:00 hod.  O pohár starosty, turnaj mladších žáků v házené
  18:00 hod.  HC Gumárny Zubří – HCB OKD Karviná, 13. kolo extraligy mužů 
  v házené
Neděle 30. 11.
  8:00 hod.  O pohár starosty, turnaj mladších žáků v házené
  15:00 hod.  HC Zubří – Sokol Ostrava, 10. kolo 1. ligy starších dorostenců
  13:00 hod.  HC Zubří – HC Zlín,  10. kolo 1. ligy mladších dorostenců
  17:00 hod. TJ Lesana Zubří – Sokol Ostrava, 10. kolo 2. ligy mužů SM
Fotbalové hřiště
Neděle 2. 11.
  13:30 hod.  FC Zubří A – FC Slušovice, 13. kolo I. A třídy mužů
Neděle 9. 11.
  14:00 hod.  FC Zubří A – Spartak Valašské Kloubouky,  14. kolo I. A třídy mužů
Hřiště Lesany
Neděle 9. 11.
  10:15 hod.  TJ Lesana Zubří – DHK Litovel, 9. kolo Zlínské ligy starších žaček   
  (hřiště Lesany, sportovní hala)
Neděle 16. 11.
  9:00 hod.  TJ Lesana Zubří – HC Zlín B,  10. kolo Zlínské ligy mladšího žactva II
  10:15 hod.  TJ Lesana Zubří – DHK Zora Olomouc, 10. kolo Zlínské ligy 
  starších žaček
Kuželna 
Úterý 4. 11.
  15:30 hod.  Zuberská amatérská liga, 3. kolo kuželkářské ligy
Sobota 8. 11
  9:00 hod.  TJ Gumárny Zubří – TJ Zbrojovka Vsetín, 9. kolo krajského přeboru 
  mužů
Středa 12. 11.
  15:30 hod. Zuberská amatérská liga, 4. kolo kuželkářské ligy
Úterý 25. 11.
  15:30 hod.  Zuberská amatérská liga, 5. kolo kuželkářské ligy
Sokolovna
Neděle 2. 11.
  9:00 hod.  Gumárny Zubří – Brumov – Bylnice, 1. kolo krajské soutěže v šachu
Sobota 29.11.
  7:30 hod.  Slovensko-moravský pohár, závod RC automobilů
Neděle 30.11.
  9:00 hod.  Gumárny Zubří – Val. Klobouky, 3. kolo krajské soutěže v šachu
Připravujeme:
Sokolovna 
Sobota 6. 12.
9:00 hod.  Mikulášský dětský turnaj ve stolním tenise
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