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MÚ Zubří - informace

Z usnesení 81. schůze Rady města Zubří
konané dne 21. 09. 2010

RM schvaluje Provozní řád - pravidla pro užívání Poly-
funkčního centra sportovních a volnočasových aktivit v 
Zubří včetně provozní doby a ceníku.  
RM Zubří souhlasí s úhradou projektu na prodloužení veřej-
ného vodovodu v lokalitě Pod Lipůvkou společností Vodovo-
dy a kanalizace Vsetín, a. s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín.
RM Zubří na základě doporučení hodnotící komise v sou-
ladu se zákonem č. 137/2006 Sb. rozhodla o vyloučení z dal-
ší účasti v řízení „Výměna výplní otvorů, zateplení objektu 
ZŠ T. G. Masaryka v Zubří“ firmy ALVAC, s. r. o., Studenst-
ská 1548/26, Havířov - Podlesí, a firmy Ing. Josef Snášel 
- SaS stavební firma, Železniční I/143, Staré Město.
RM Zubří na základě doporučení hodnotící komise v sou-
ladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. 
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle 
základního hodnotícího kritéria – ekonomické výhodnosti 
nabídky - zadané dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. 
(VZ malého rozsahu) a dle Závazných pokynů pro žadatele 
a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou zakázku na stavební 
práce akce „„Výměna výplní otvorů, zateplení objektu ZŠ T. 
G. Masaryka v Zubří“ a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem firmou BS Vsetín, s. 
r. o., 4. května 870, Vsetín, v souladu s nabídkou uchazeče.
RM Zubří na základě doporučení hodnotící komise v sou-
ladu se zákonem č. 137/2006 Sb. rozhodla o vyloučení z 
další účasti v řízení „Mateřská škola Duha, stavební úpravy, 
nástavba a přístavba objektu č. p. 369“ firmy RADEKOV, 
spol. s r. o., U Trati 2620, Rožnov pod Radhoštěm. 
RM Zubří na základě doporučení hodnotící komise v sou-
ladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. roz-
hodla o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základ-

Výsledky voleb do zastupitelstva 15. a 16. října 2010

ního hodnotícího kritéria – ekonomické výhodnosti nabídky 
- zadané dle § 38 ZVZ a pravidel ROP Střední Morava na 
veřejnou zakázku na stavební práce akce „Mateřská škola 
Duha, stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu č.p. 
369“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s 
vybraným uchazečem firmou NOSTA, s. r. o., Svatopluka 
Čecha 2088/13, Nový Jičín, v souladu s nabídkou uchazeče.
RM schvaluje smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci 
na projekt „Rozšíření separace bioodpadů ve městě Zubří“ s 
Ing. Markétou Hoškovou, Osvoboditelů 3778/304, Zlín.
RM schvaluje smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení 
Klenoty české hudby v provedení souboru Musica dolce vita 
zastoupeného paní Danielou Demuthovou, Nad Krocínkou 
70, 190 00 Praha 9.
RM akceptuje návrh likvidační komise a schvaluje fyzic-
kou likvidaci. 
RM schvaluje kupní smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, jejíž předmětem je prodej 
trvalých porostů na pozemcích dotčených stavbou „Silnice 
I/35 Zubří, křižovatka se silnicí III/01877“. 
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. 
č. 5443, ostatní plocha, o výměře 3.065 m2, k. úz. Zubří, 
s firmou Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 
Hradec Králové. 
RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, Hlav-
ní 824, Zubří, s manžely Josefem a Pavlou Radovými, Hlavní 
824, Zubří, na dobu určitou od 01. 10. 2010 do 31. 03. 2011. 
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu  části nebytových 
prostor v objektu Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, o výměře 
36,3 m2, s paní  Věrou Klimkovou, Hamerská 702, Zubří.
RM schvaluje smlouvu o pronájmu reklamní plochy s fir-
mou Tennis Zlín, a. s., Šternberská 300, Zlín - Louky.
RM schvaluje služební cestu do partnerské obce ROSDORF 
v SRN ve dnech 21. - 23. 10. 2010 starostovi Ing. Lubomíru 
Vaculínovi, panu Tomáši Dořičákovi -  předsedovi Spolku 
partnerství. Současně schvaluje poskytnutí plnění dle důvo-
dové zprávy. 



* Narození
  Robert Cáb
  Alena Opálková
  Jiří Riedl
  Marie Riedlová
  Adéla Porubová
  Tomáš Štroblík
  Robert Cichovský
  Štěpán Křenek
  Marek Michut
  Antonín Šupler

* Vítání občánků  2. 10. 2010

* Sňatky
  Jan Zátorský a Zuzana Proroková
  Daniel Pšenica a Petra Janáková

* Jubilanti -  říjen
  Jaroslav Kroupa
  Alois Hasalík
  František Krupa
  Anna Chrastinová
  Emilie Petřeková
  Ludmila Martinková

* Zlatá svatba

Františka a Vincenc Opálkovi
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Společenská kronika občanů v Zubří

Vzpomínáme







(Foto: Pavel Czinege)

 Úmrtí  Evženie Šínová
  Janošková Anna
  Zdeněk Opálka
  Františka Španihelová
  Vojtěch Halamíček
  Josef Pšenica
  Božena Krupíková
  Josef Novosad
  Jarmila Porubová

Velký dík, rodiče milí, za to, čím jste nám v 
životě byli,

za každý den, který jste pro nás žili.
Odešli jste cestou, kterou jde každý sám.

Jen krásné vzpomínky zůstaly nám.
Dne 24. září 2010 jsme vzpomněli 3. 
výročí, co nás nečekaně opustil náš drahý 
tatínek a dědeček, 

pan Josef Křenek.
Naše vřelá vzpomínka patří také naší milo-
vané mamince a babičce, 

paní Antonii Křenkové, 
od jejíhož úmrtí uplynuly 2. října 2010 4 roky.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Alena a 
Dagmar s rodinami. 
Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte s námi.

Odešla jsi tiše, jak osud si přál, 
v našich srdcích a vzpomínkách 

žiješ však stále dál.
Dne 2. října 2010 uplynuly 2 roky, kdy 
nás navždy opustila

paní  Miroslava Krupová.
Vzpomíná manžel a děti s rodinami.

Vzpomínka na Tebe je stále živá,
kdo v srdci žije, ten neumírá.

Dne 23. října 2010 jsme vzpomněli 15. 
smutné výročí, kdy nás opustil náš manžel, 
tatínek a dědeček, 

pan Alois Hrstka.
S láskou vzpomínají manželka, dcera a syn 
s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpo-
mněli s námi.

Jediné srdce na světě jsme měli,
jež dovedlo nás milovat.

Kdybychom láskou budit je chtěli,
neozve se nám vícekrát,

utichlo, zmlklo, šlo už spát… 
Dne 11. listopadu vzpomeneme 11. smutné 
výročí, co nás navždy opustil náš milovaný, 
manžel, tatínek, dědeček, 
pan František Koleček.

S láskou a úctou vzpomíná manželka Jarmila a děti s rodinami.

(Foto: Pavel Czinege)

Blahopřejeme
Listí spadlo z pevných stromů
A slunce ozářilo zemi, osmdesát let je tomu,
Co jsi tady s námi všemi.
Podzimní vítr fouká do tváří,
Ale nám je přece teplo,
Protože na nás krásně září
z Tvé duše vlídné světlo.
Co přát Ti máme do dalších let,
jen všechno dobré pro Tvé zdraví, 
spokojenost co dá Ti okolní svět.

Vše nejlepší, hodně Božího požehnání naší milé babičce 
Čeňce  Dobešové 

přeje celá velká rodina.
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Děkujeme všem, kteří se v pátek 3. 9. 2010 přišli rozloučit 
s paní Františkou Jurkovou. 

Za projevenou soustrast a květinové dary děkují manžel, dce-
ry a syn s rodinami.

Poděkování

Upřímně děkuji všem příbuzným, přátelům, sousedům a zná-
mým, kteří se přišli v pátek 15. 10. 2010 naposledy rozloučit 
s mým manželem 

panem Vojtěchem Halamíčkem.
Zvláštní poděkování chci vyslovit všem sestřičkám od 
p. Konvičné, které mi pomohly ošetřovat manžela.

manželka

Sportovní areál u základní
školy slavnostně otevřen

V pátek 24. září v 15 hodin bylo slavnostně předáno 
do provozu Polyfunkční centrum sportovních a volnoča-
sových aktivit všem občanům Zubří. 

Díky takřka 10 milionové dotaci z finančních zdrojů EU 
zde vzniklo dílo v celkové hodnotě více jak 16 mil. Kč. Dílo, 
které bude sloužit školní mládeži, sportovním oddílům a zá-
jemcům o pohyb všech věkových kategorií. 

Bližší informace o provozu, provozních podmínkách, ob-
jednávkovém systému a další se dozvíte přímo na sportovišti 
nebo na webových stránkách města Zubří a v Zuberských 
novinách.

Ing. Lubomír Vaculín
starosta Zubří

ZUBR
Hlava Zubra, jakožto symbolu města Zubří, bude po 

desetiletí připomínat oslavy sedmistého výročí oslav první 
písemné zmínky o Zubří. Umístění na nově opravené budo-
vě SOKOLOVNY bylo zvoleno záměrně, aby umocnilo spo-
jení minulosti se současností, aby bylo důstojné a veřejnosti 
snadno přístupné. 

Dílo autorky Judity Chytkové (zuberské rodačky) bylo 
pořízeno v plné výši z darů firem, podnikatelů a spoluob-
čanů.

Slavnostní odhalení se uskutečnilo v úterý 28. září 2010.
Ing. Lubomír Vaculín

starosta Zubří 
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Kompostéry do rodinných domů  zdarma – pokračování
Vážení občané,
v průběhu letošního července město Zubří bezplatně zapůjčilo 300 domácnostem kompostéry o objemu 720 litrů, které byly 

pořízeny s podporou fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. Vzhledem k tomu, že zájem občanů 
byl nakonec vyšší, než byl počet kompostérů, rozhodlo se vedení města pokusit se opět získat dotace na kompostéry, a to na dal-
ších 200 kusů.

Nyní tedy začalo další kolo příjmu předběžných žádostí o zapůjčení kompostéru. Tyto žádosti slouží k průzkumu poptávky a 
zúčastnění občané budou, v případě schválení dotace a většího zájmu, upřednostněni. Jestliže budou finanční prostředky z ope-
račního fondu městu přiznány, budou kompostéry k dispozici pravděpodobně někdy v létě příštího roku.

O zapůjčení kompostérů se mohou přihlásit pouze občané, kteří nejsou dlužníky města, vlastní pozemek na území města a 
nemají již kompostér zapůjčený v minulé výzvě, přičemž na jedno číslo popisné je možno žádat pouze o jeden kompostér.

Pokud máte zájem o zapůjčení kompostéru a splňujete výše uvedené podmínky, odevzdejte co nejdříve vyplněnou žádost (viz 
níže) na Odboru výstavby MěÚ Zubří. Formulář žádosti můžete obdržet také na Odboru výstavby MěÚ Zubří nebo je dostupný 
ke stažení na webových stránkách města: http://www.mesto-zubri.cz/. Žádost je možné zaslat i elektronickou poštou na adresu: pa-
seka@mesto-zubri.cz. Podrobné informace dostanete na telefonním čísle: 571 757 065 – Mgr. Pavel Paseka.
                                                                Zde odstřihnout 
Předběžná žádost o zapůjčení kompostéru K700

Jméno a příjmení:

 Adresa:

 Telefon:

 E-mail:

 Podpis: 

Vysvěcení farního kostela v Zubří
Jedenáctého dne měsíce září tohoto roku jsme mohli v našem 
městě prožít výjimečnou slavnost, která se již těžko bude někdy v 
Zubří opakovat. Po 222 letech od svého postavení byl olomouc-
kým arcibiskupem Janem Graubnerem vysvěcen farní kostel sv. 
Kateřiny a v něm byl zároveň posvěcen nový mramorový oltář. 
Velké poděkování patří všem, kdo připravovali tuto slavnost a po-
díleli se také na jejím důstojném průběhu. Nelze všechny vyjme-
novat, protože zřejmě ani o všech nevím. Spravedlivou odměnu 
dostanou od Boha, který zná i to, co je skryté. Zásluhu mají i ti, 
kteří podpořili vše svými modlitbami. 
 Přípravou na tuto oslavu byla i rekonstrukce presbytáře, 
což zahrnovalo vybetonování schodů, novou mramorovou dlažbu, 
mramorový oltář, mramorový ambon, nové sedadlo pro předseda-
jícího a přísedící a drobnou úpravu elektroinstalace a ozvučení. 
Celková částka na rekonstrukci včetně doplňkových prací dosáh-
la výše 827.603,- Kč. Poděkování patří také všem, kdo finančně 
přispěli na toto dílo. Město Zubří přispělo 120.000,- Kč, Nadace 
Děti-kultura-sport přispěla 50.000,- Kč, přátelé z Rosdorfu posla-
li 350 eur, dary na dlažbu vynesly celkem 164.150,- Kč. Ostatní 
prostředky byly získány z obvyklých sbírek v kostele. 
 Na začátku vlastního svěcení byly arcibiskupem do oltá-
ře vloženy ostatky sv. Jana Sarkandera, moravského kněze, který 
byl v roce 1620 umučen v Olomouci. Z oltářního kamene z dřívěj-
šího dřevěného oltáře byla vyňata schránka s ostatky sv. Maxima 
a Iucundy, římských mučedníků z prvních křesťanských staletí. 
Tyto ostatky byly také vloženy do nového oltáře. Pan Lubomír 
Mičkal byl pověřen, aby po uložení ostatků na otvor upevnil mra-
morové víčko. Ostatky svatých jsou malé kousky kostí, které jsou 
uloženy v upravených schránkách opatřených pečetí instituce, 
která potvrzuje jejich věrohodnost. Tento zvyk se koná na základě 
staré tradice, kdy první křesťanské chrámy vznikaly nad hroby 
význačných mučedníků – např. chrám sv. Petra v Římě. 
Do roku 313 po Kristu zakoušeli křesťané na území římské říše 
mnoho pronásledování. Mnozí z nich přitom položili život. V okolí Říma byli mučedníci pohřbíváni do podzemních pohřebišť, 
tzv. katakomb. Později, zvláště ve středověku, byly ostatky těchto mučedníků přenášeny k chrámu sv. Petra. Ve zdobených 
schránkách se stávaly vzácnými dary pro církevní i státní hodnostáře. K nám se nedostávaly tyto relikvie většinou přímo z Říma, 
ale často zprostředkovaně, např. přes některé německé diecéze. Tak si i císař Karel IV. přivezl relikvii sv. Víta z místa, které 
není příliš vzdáleno naší partnerské obci Rosdorf. I když bychom v našem kostele měli rádi relikvii sv. Kateřiny, není to možné. 
Vzhledem k tomu, že sv. Kateřina byla umučena na začátku 4. století po Kristu v egyptské Alexandrii, není její hrob znám. 
A vzhledem k tomu, co se během dějin v severním Egyptě odehrálo, nejspíš už ani neexistuje.  
         P. Karel Janečka, farář

Okuřování oltáře

Vkládání ostatků do oltáře

Předběžnou návratku vyplňte a odevzdejte na Odboru vý-
stavby MěÚ Zubří.
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Zprávy z mateřské školky

Děti z MŠ DUHA na Rožnovské olympiádě
Dne 16. 9. 2010 se zúčastnilo 10 našich dětí z MŠ DUHA 

„Rožnovské olympiády“. 
Vyjeli jsme ráno od školky naladěni na sportovní soutě-

žení. Nejdříve jsme se prošli v průvodu okolo náměstí, potom 
děti zhlédly vystoupení na trampolíně, taneční vystoupení a 
mažoretky. V prostoru náměstí se děti posilnily svačinkou 
a následně jsme odjeli rožnovským vláčkem na místo, kde 
jsme sportovali. Rožnovské olympiády se zúčastnilo 13 ma-
teřských škol a naše děti do svých sportovních výkonů daly 
všechny své síly. I když jsme nezvítězili, určitě jsme se neztra-
tili. Nakonec jsme si společně zakřičeli „Hurá“ a odjeli jsme 
do školky vyprávět ostatním dětem o svých zážitcích z pěkné-
ho dne.  Těšíme se na příští ročník, určitě se zúčastníme.

Olympiáda mateřinek 
Ve čtvrtek 16. 09. 2010 proběhla již čtvrtá Rožnovská 

olympiáda pro děti ZŠ a MŠ. MŠ Sídliště reprezentovalo 10 
dětí. Opět se soutěžilo  v 5 disciplínách. Děti za podpory p. 

Co se skrývá za bludným kořenem
V letošním školním roce pracujeme ve třídě U Motýlků 

podle nového projektu pod názvem „Co se skrývá za bludným 
kořenem“. Každý měsíc se zabýváme jiným tématem. 

V září jsme začali tématem „Kouzelné bylinky“. Zaměřili 
jsme se na poznávání rostlin, jejich význam, léčebné účinky a 
výskyt v přírodě. Děti ve třídě navštívila Jezinka Bezinka, aby 
měly výklad od té nejpovolanější. Učila je vyrábět jitrocelový 

Den otevřených dveří  MŠ Zubří – Sídliště
Dne 30. srpna 2010 se uskutečnil v naší mateřské škole 

„Den otevřených dveří“ ke 30. výročí otevření školy.

Na tento den jsme připravili krásně vyzdobené třídy, ob-
čerstvení, hry pro děti i dospělé. Každé dítě dostalo balónek 
s logem školy. Přišlo hodně dětí, které teprve budou MŠ na-
vštěvovat, bývalí zaměstnanci, současní žáci školy i lidé, kte-
ří se přišli jen tak podívat. 

Den byl příjemný a velmi nás potěšila pochvala za naši 
práci i celkovou výzdobu školy. Byli jsme vyzváni k opako-
vání takovéto akce. Uvidíme.

Hana Kučerková, mateřská škola Zubří-Sídliště

učitelek, p. ředitelky a rodičů postupně zdolávaly jednotlivé 
disciplíny. Na letošní olympiádě se sešlo 13 MŠ . I když jsme 
neobhájili prvenství z minulé olympiády, nemusíme se za náš 
výkon stydět. Děti bojovaly až do samého konce a umístily 
se celkově na pěkném 4. místě. Největší radost měly děti ze 
zlaté medaile, kterou získaly v disciplíně „štafetový skok“.

Moc děkujeme rodičům, dědečkům a babičkám za povzbu-
zování  a dětem děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší MŠ.

MŠ reprezentovaly tyto děti: Nela Nováková, Ondřej 
Václavík, Jakub Vrátný, Richard Kovář, Klára Petřeková, 
Matěj Petřvalský, Karel Diviš, Hynek Lajšner, Kateřina 
Hrstková a Barbora Kachtíková.

                                                 MŠ Sídliště –I. Dukátová
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Zprávy ze školy

Podzimní večer se strašidly
aneb kterak může kostlivec na plotě býti užitečný

Kdo se náhodou uprostřed října ocitl za šera v okolí staré 
školy, mohl udiveně zírat na podivuhodné postavičky, které 
se vynořovaly z okolních uliček a spěchaly do školní zahra-
dy. Nešly se učit, ale hodlaly prokázat svou odvahu, důvtip 
a poetické myšlení. V magický čas 18:18 vyšli první odváž-
livci směrem severním, aby odhalili rozzářená místa hlídaná 
kostlivci, vílami, bludičkami a podobnou kouzelnou havětí.

Putovali od světýlka ke světýlku, hledali klíče k podzi-
mu, zpívali, pojmenovávali neznámá podzimní strašidla, 
řešili složité matematické rébusy a skládali báseň. Protože 
všechny úkoly zvládli bez bázně, s elegancí a vtipem, na 
konci cesty je čekalo strašidlo z rodu Šípků s pokladem. A 
kdo při té pouti vyprahl a vyhladověl, mohl se vrhnout do 
jídelny na hromady buchet pohádkové chuti, které stvořili 
šikovní rodiče našich strašidýlek.

Ač báseň končila slovy ,,dneska se nám nechce spát, 
      budem ovce počítat, anebo si malovat.“, je pravděpo-

dobné, že někteří usnuli ještě s listím za ušima a s šípky ve 
vlasech a zdálo se jim o divokém tanci mezi světýlky.    

Rožnovská olympiáda
Ve dnech 16. – 17. září 2010 se konal IV. ročník Rož-

novské olympiády, které se zúčastnily téměř všechny školy z 
okolí Rožnova a také 3 základní školy z Povážské Bystrice.

Olympiáda byla slavnostně zahájena ve čtvrtek 16. září 
2010 na rožnovském náměstí. 1 200 dětí z 25 škol a školek, 
které se účastnily Rožnovské olympiády, pozdravila olympij-
ská vítězka Dana Zátopková. Mladí sportovci závodili v atle-
tických disciplínách, plavání, malé kopané, vybíjené a košíko-
vé. Všechny výsledky se započítávaly do konečného pořadí.

První olympijský den čekalo na olympioniky plavání 
a lehká atletika, druhý den se družstva utkala v míčových 
hrách. Zuberští žáci dokázali, že sportování jim jde velmi 
dobře, a za svou reprezentaci se vůbec nemusí stydět. 

Družstvo žáků I. stupně získalo během dvoudenního 
zápolení 2 zlaté, 2 stříbrné a 6 bronzových medailí a s cel-
kovým počtem 70 bodů se stalo absolutním vítězem ve své 
kategorii I. stupně ZŠ a z olympiády si odvezlo zlatý pohár.

Družstvo žáků II. stupně mělo těžkou pozici, obhajovalo 
z minulého ročníku první příčku. Každý ví, že obhajoba je 
těžká. Ve velmi vyrovnaném boji získali zuberští žáci cel-
kem 6 zlatých, 4 stříbrné a 2 bronzové medaile. Ale ani to 
nestačilo na ZŠ Videčskou, která naši školu porazila velmi 
těsně.  II. stupeň tak obsadil krásné 2. místo a odvezl si z 
Rožnova stříbrný pohár.  
Medaile zuberských žáků z rožnovské olympiády 2010
Atletika – 16. září 2010
Žáci I. stupně:
Havlová Valentina skok daleký 1. místo
Havlová Valentina vytrvalost 500 m 1. místo
Los Miroslav  hod míčkem 2. místo
Staňo Ondřej  plavání 25 m 2. místo
Los Miroslav         skok daleký  3. místo
Cáb Jakub  hod míčkem   3. místo
Jurajdová Leona  běh 50 m  3. místo
Benová Eliška  vytrvalost 250 m 3. místo
Konvičná Eliška  běh 50 m  3. místo
Žáci II. stupně:
Cáb Tomáš  vytrvalost 750 m 1. místo
Štverák Tomáš  hod míčkem 1. místo

sirup, vařit lektvary z různých bylinek a poznávat čarovnou 
moc rostlin.

Jezinku Bezinku pak nahradili stromoví skřítci. Děti se 
nejprve naučily rozlišovat jehličnaté a listnaté stromy a po-
tom za vydatné pomoci rodičů přinášely výtvory své fantazie, 
kterými si vyzdobili celou třídu. Skřítci jsou to opravdu roz-
todivní – jedloví, smrkoví, modřínoví  i ovocní. Každý z nich 
má svou duši. Duši toho, kdo je ochoten se něčemu novému 
naučit a hrát si. A o to nám přece ve škole jde především!

Ilona Krupová, mateřská škola Zubří-Sídliště

Děkujeme všem pekařským umělcům, Jirkovi, Adamovi, 
Dorči, Danušce, Ivetce, Míši, Dominice,  Katce, Martině, 
Matyášovi, Lukášovi a Lucce ze spřátelené 6. A a Aničce s 
Peťkou za kreativitu a laskavé čarování….

P. S.: Pokud se v těchto dnech budete za tmy vracet domů, 
strašidel se nebojte; posvítí vám na cestu, popřejí dobrého 
večera a navíc poradí, kde se pečou nejlepší buchty……….

Střapatka Bludná a Podzimnice Bláhová
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Uspávání broučků na Starém Zubří
27. září, v předvečer svátku svatého Václava, se pro-

stranství před kulturním domem na Starém Zubří začalo 
vzdor celodennímu nepříznivému počasí plnit dětmi i jejich 
rodiči.

Malí i velcí, i ti nejmenší v kočárcích se svými rodiči, s 
lucerničkami nebo lampióny v rukou se na chvíli stali Kara-
fiátovými broučky, aby naposledy zasvítili a potom se ulo-
žili k dlouhému zimnímu spánku. Průvod asi 35 broučků se 
spolu s mnoha dospělými vydal cestou kolem kaple svatého 
Ducha k lesu na Boňkov. 

Tam na okraji lesa už na ně čekali a vítali je svítící ka-
marádi broučci, aby si spolu zazpívali známou písničku z 
večerníčku O broučcích, rozloučili se a putovali do svým 
zimních chaloupek.

Na zpáteční cestě všechny účastníky čekalo u kaple milé 
překvapení – výborný teplý čaj a chutný sladký oplatek, vše 
připraveno s láskou členkami Červeného kříže. Mezi přítom-
nými dětmi i dospělými se rozpoutala družná zábava. Déšť 
už před začátkem průvodu jako zázrakem ustal. Bylo docela 
teplo a nikomu se ani nechtělo domů. Na závěr, na šťastnou 
cestu domů, byl vypuštěn „lampión“ a s přáním „Dobrou 
noc, broučci“ jsme se pomalu vraceli do svých domovů.

Příští rok se zase s broučky na shledanou těší
Členky ČČK Staré Zubří 

Pšenica Miroslav  skok daleký 1. místo
Pšenica Miroslav   hod granátem 1. místo
Mizerová Jolana  běh 60 m  1. místo
Cabák Ondřej  vytrvalost 1 000 m 2. místo
Holčáková Karolína skok daleký 2. místo
Mizerová Jolana  vytrvalost 500 m 2. místo
Orság Dominik  běh 60 m 2. – 3. místo
Malinová Petra  hod granátem 3. místo
Mičulková Petra  vytrvalost 750 m 3. místo
Kolektivní sporty – 17. září 2010 
Dívky 6. – 9. třídy basketbal 1. místo
Chlapci 2. – 5. tř.  malá kopaná  3. místo
„Olympijský zuberský tým“ tvořilo 20 žáků I. stupně, 
20 žáků II. stupně, učitelé  Miroslav Šíra, Hana Šírová, 
Gabriela Cábová, Simona Palátová a p. Robert Jurajda, 
který doprovodil malé fotbalisty. Více fotografií z olym-
piády naleznete na www.zszubri.cz, výsledkové listiny na 
stránkách  www.roznov.cz/rodm2010.  

Všem žákům naší školy, kteří se účastnili IV. ročníku 
Rožnovské olympiády, děkujeme za vzornou reprezentaci 
zuberské školy a našeho města. Do dalších závodů přejeme 
úspěchy. 

Za celý tým Gabriela Cábová

V úterý 14. září krásně svítilo sluníčko a my  jsme si sami 
natírali vstup do naší školy.
A jak se nám to podařilo? Přijďte se podívat…

                                                                 Děti ze III. A

V pátek 1. října jsme se vydali  společně s policisty kontro-
lovat silniční provoz.
Bohužel někteří řidiči platili i pokutu…
                                                                  Žáci 5. A a 5. B

Farní charita Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci 
s Diakonií Broumov 

VYHLAŠUJE
SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ

• Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské),

• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 

• Látek (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám 
   odřezky a zbytky látek),

• Domácích potřeb - nádobí bílé i černé, skleničky 
  - vše nepoškozené

• Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

• Obuvi – veškerou nepoškozenou.

 VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, 
koberce  -  z ekologických důvodů; 
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky; znečištěný a vlhký 
textil

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ :

dne:   4. – 6. listopadu 2010  

čas:  8:00 – 17:00 hod;  sobota: 8:00 – 12:00 

místo:  nádraží ČD Rožnov – VAGON 
 (naproti státní policii vjezd autem přímo na nádraží) 

kontakt:  571 654 954     603 549 682 – Jan Lušovský

Děkujeme za Vaši pomoc.
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Ze sportu

Společenský klub – dotazník
Vážení spoluobčané,
rád bych vás oslovil jednoduchým dotazníkem k možnosti založení společenského klubu, který by poskyto-

val dospělé seniorské populaci služby společenského, kulturního a rodinného charakteru.
Toto téma se objevilo již dříve v různých diskuzích a v neposlední řadě zaznamenalo velkou frekvenci v 

letošní volební kampani  do komunálních voleb, kdy hned několik politických subjektů ve městě má podobnou 
aktivitu v plánu ať už v podobě klubu seniorů nebo v jiné formě. 

V mém případě jde o snahu zřídit společenský klub, jehož členové by měli možnost denně využívat jeho 
prostory k vzájemnému setkávání, společenskému a kulturnímu vyžití, vzdělávání a poznávání.

Součástí nabízených služeb by také byla přeprava členů a doprovod k lékařským vyšetřením, doprava na 
velký nákup, výlety s dětmi, vyřizování záležitostí na úřadech, filmová a hudební odpoledne, mezigenerační 
setkávání  (například s žáky základních škol, hudebních škol), apod. Tento klub nechápu jako konkurenci 
ke stávající a fungující domácí zdravotní péči a prosím, abyste ve svých úvahách tento fakt vzali na vědomí.

Proto prosím o váš čas a odpověď na následující 3 otázky:
1. Je podle vás v Zubří zapotřebí zařízení pro poskytování služeb seniorům, matkám na mateřské dovole-
né nebo osamělým spoluobčanům?

2. Akceptovali byste takovou formu ekonomických aktivit jako placenou službu neziskového charakteru?

3. Je pro zaměstnané či podnikající členy rodiny výhodné zaplatit svému seniorovi členský příspěvek a 
zajistit tak pro něj možnost seberalizace v kruhu vrstevníků?

Váš názor je pro mne velmi důležitý, proto vás prosím o  vrácení vyplněného dotazníku nejlépe vhozením 
do schránky Zuberských novin nebo na mou adresu elektronické pošty: kolacek54@seznam.cz
Předem děkuji za váš čas. Jan Koláček, Hamerská 639, 756 54  Zubří

Zuberský  fotbal  ve  výsledcích
11. 9. 2010    mladší žáci        6:2    (pol.: 4:2)
FC  ZUBŘÍ  -  Sokol  LOUČKA                                     
Branky: 2 x Marek Kantor, Bruno Kulčák, Pavel Vala, vlastní

11. 9. 2010    dorost       1:1    (pol.: 1:0)             
FC  ZUBŘÍ  -  Sokol  HUTISKO              
Branky: Petr Majer

12. 9. 2010    muži     2:1    (pol.: 1:0)                 
FC  ZUBŘÍ  -  NEDAŠOV                         
Branky : 2 x Robert Jurajda
18. 9. 2010   starší žáci   2:3    (pol.: 1:1)            

TJ  KELČ  -  FC  ZUBŘÍ                           
Branky : 2 x Ditrich Kliment, Tomáš Štverák 
18. 9. 2010   dorost           2:4    (pol.: 0:1)          

Sokol  STŘÍTEŽ  -  FC  ZUBŘÍ                
Branky : 2 x Václav Krupa, Jiří Drda, Marek Mičkal

19. 9. 2010   mladší žáci       3:1     (pol.: 2:1)     
Sokol  PROSŘ. BEČVA  -  FC  ZUBŘÍ    
Branka : Tomáš Šustáček

19. 9. 2010   muži            1:0     (pol.: 0:0)           
ŠTÍTNÁ n/Vl  -  FC  ZUBŘÍ                     
25. 9. 2010   mladší žáci      4:2     (pol.: 1:1)        
FC  ZUBŘÍ  -  Sokol  ZAŠOVÁ                
Branky : 2 x Dušan Palát, Jakub Smílek, Bruno Kulčák

25. 9. 2010   dorost                   1:0     (pol.: 1:0)  
FC  ZUBŘÍ  -  TJ  VIDČE                         
Branka : Marek Mičkal

26. 9. 2010  starší žáci               4:2     (pol.: 2:0)
FC  ZUBŘÍ  -  Spartak  JABLŮNKA         
Branky : 2 x  Lukáš Mendel, Dominik Orság, Radim Švec

26. 9. 2010  muži                 2:0    (pol.: 0:0)       
FC  ZUBŘÍ  -  TJ  VAL.MEZIŘÍČÍ“B“     
Branky : Libor Raždík, Robert Jurajda

2. 10. 2010  mladší žáci             10 : 1    (pol.: 5 : 0)
TJ  VIGANTICE  -  FC  ZUBŘÍ              
Branka : Tomáš Šustáček

2. 10. 2010  dorost         1:1     (pol.: 1:1)             
Sokol  ZAŠOVÁ  -  FC  ZUBŘÍ                
Branka : Václav Krupa

3. 10. 2010  starší žáci         6 : 0     (pol.: 3 : 0)      
FC  DOLNÍ  BEČVA  -  FC  ZUBŘÍ       
3. 10. 2010  muži                3:2     (pol.: 1:0)        
Sokol  HUTISKO  -  FC  ZUBŘÍ               
Branky: 2 x Robert Jurajda

9. 10. 2010  mladší žáci           2:0     (pol.: 0:0)
FC  ZUBŘÍ  -  TJ  VIDČE                           
Branky : Lukáš Hybner, Bruno Kulčák

9. 10. 2010   dorost                   5:0     (pol.: 3:0)
FC  ZUBŘÍ  -  Sokol  VAL. BYSTŘICE    
Branky : 3 x Marek Mičkal, Ondřej Mitáš, Václav Krupa

10. 10. 2010 starší žáci            3:2    (pol.: 1:2)
FC  ZUBŘÍ  -  SK  RAJNOCHOVICE       
Branky :  Martin Urbánek, Lukáš Mendel, Adam Dobeš

10. 10. 2010  muži                    3:1    (pol.: 0:0)
FC  ZUBŘÍ  -  JUŘINKA                          
Branky : 2x Robert Jurajda, Martin Pavlíček

M.Bartoň

(placená inzerce)
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Soliska patřila přespolním běžcům
Tradičně druhá zářijová sobota je vyhrazena v Zubří 

všem příznivcům běhu. Letošního jedenáctého ročníku 
„Běhu okolo Soliska“ se zúčastnilo sedmdesát osm zá-
vodníku, pro které bylo vypsáno patnáct kategorií. Na 
závodníky čekaly tratě v okolí lyžařské chaty v délkách 
od 500 m až po 9 km. 

Letošní ročník byl zařazen do oslav výročí 700. let Zubří 
a organizátoři z lyžařského oddílu připravili pro závodníky a 
diváky několik novinek. Závod komentoval a informace po-
skytoval profesionální uvaděč s hudbou, v cíli jsme umístili 
velký nafukovací reklamní oblouk, během závodu byla vytvo-
řena profesionální fotoreportáž a každý závodník si následně 
mohl stáhnout svou fotografii ze závodu. Posledním překva-
pením letošního ročníku byla účast zuberského maskota Zubra 
při vyhlašování výsledků. První tři v každé kategorii obdrželi 
diplom, medaili a věcnou cenu. Závodníci v kategorií předžá-
ků a předžaček byli oceněni všichni. Nejmladší závodník byl 
ještě ani ne dvouletý Filípek Vičan, nejstaršímu Miroslavu 
Švihelovi bylo padesát dva let. Zuberských závodníků bylo 
šestnáct, z toho pět se postavilo na stupně vítězů.

Běh okolo Soliska je zařazen do seriálu přípravných zá-
vodů lyžařů na zimní sezónu. Seriál pokračuje závodem ve 
Valašském Meziříčí. Poté následují Kněhyně a  Rožnov pod 
Radhoštěm. Tyto závody doplňují i závody lyžařů v Morav-
skoslezském kraji. Podrobnou termínovou listinu můžete na-
jít na našich webových stránkách stejně jako výsledkovou 
listinu a fotografie z našeho závodu.  

Výsledky zuberských běžců:
Předžačky:  4. místo: Holišová Marika; 
Předžáci:  10. Skýpala Tomáš; 12. Fabián Jiří; 
  14. Volný Martin; 15. Vičan Jakub; 
  16. Vičan Filip; 
Ml. žáci:  2. Vičan Daniel; 
St. žáci:   3. Konečný Lukáš; 
Dorostenci st.:  2. Janošek David;
Ženy:   1. Weissová Zuzana; 
Muži:   6. Vlček Tomáš; 9. Holiš Radim; 
  10. Janošek Martin; 11. Gazdík Štěpán;  
  12. Bajgar Miroslav; 
Veteráni:  2. Fabián Jiří

 Lyžařský oddíl, www.sweb.cz/lyzari

 Nabízím doučování anglického jazyka, vhodné např. 
pro žáky základních škol. Tel.: 737 930 141.

 Úvěry na míru, rychle a dle Vašich požadavků. 
Tel.: 605 715 963.

BŘEZOVEC CUP VII. 9. 10. 2010
Off Road Club Zubří pořádal dne 9. 10. 2010 již SED-

MÝ ročník BŘEZOVEC CUPu, pořádaný pro příznivce 
Motosportu. Na startu se sešlo 114 závodníků ze Zubří a 
okolních měst a obcí a také závodníci ze Slovenska, což 
znamená mezinárodní účast.                                    

Závod byl rozdělen do 11 kategorií, takže se bylo opravdu 
na co dívat. Velká účast přilákala i spoustu diváku ze Zubří a 
z okolí.Počasí oproti loňskému ročníku nepřineslo sněhovou 
nadílku, až na ranní mlhu, a odpolední sluníčko bylo velmi pří-
jemné jak pro závodníky tak pro diváky a celkově pro závod.                                                                                           

Závod byl opět rozdělen na čtyři hlavní kategorie, které 
se jedou o putovní poháry. První dvě kategorie jsou vzpo-
mínkou na naše kamarády Michala Krupu a Karla Jokla, 
tímto jim chceme vyjádřit, že jsou stále s námi. Zbylé dvě 
kategorie se jedou o Pohár starosty města Zubří. Prvních pět 
závodníků v každé kategorii bylo oceněno.

POŘADÍ ZÁVODNÍKŮ:
Čtyřkolky sport:
1. Grubber Stanislav, 2. Baroš Jiří, 3. Malinda Michal, 
4. Janáček Jan, 5. Chalupa Vít.                                    
Čtyřkolky dělník
1. Janák Dan, 2. Surovčík Martin, 3. Honzek Bronislav, 
4. Baroš Ondřej, 5. Pavlica Marek.                    
Zuberské Profi
1. Šupler Petr, 2. Juříček Jiří, 3. David Jakub,
4. Troják Jaromír, 5. Koleček Radim.                                        
Zuberský Veterán nad 40let
1. Kopeček Robert, 2. Kohout Petr, 3. Holiš Jan, 
4. Švec Tomáš, 5. Urban Josef.                                                     
Zuberský Veterán nad 50 let
1. Skrutek Petr, 2. Pavlíček Josef, 3. Zdařil Vlastimil, 
4. Krupa Čestmír, 5. Pavlíček Jan.                                        
Hosté Veterán nad 40 let Hobby
1. Orság Jaromír, 2. Halouzka Miroslav, 3. Stupka Vlastimil st., 
4. Polomík Jaromír, 5. Stupka Karel.                 
Hosté Verán nad 40 let Profi
1. Kotrla Miroslav, 2. Trlica Milan, 3. Šabo Pavel.
Hosté Veterán nad 50 let
1. Novotný Ivan, 2. Videcký Karel, 3. Pešl Zdeněk, 
4. Garstka Aleš.  
Hosté Hobby
1. Hájek Roman, 2. Orság Martin, 3. Pavlík Miroslav, 
4. Otáhal Miroslav, 5. Hložek Mario.                             
Hoste Profi I.
1. Bordovský Robert, 2. Říha Štěpán, 3. Pastorek Matěj, 
4. Solanský David, 5. Děcký Dan.                                     
Hosté Profi II.
1. Kotrla Petr, 2. Škuta Miloš, 3. Baroš Milan, 
4. Bilas Radim, 5. Glac Matěj.    
Putovní Poháry:                                                                                             
Memoriál Michala KRUPY            – Petr ŠUPLER                                                                                              
Memoriál Karla JOKLA                 – Robert KOPEČEK                                                                                             
O pohár starosty města Čtyřkolky  – Stanislav GRUBBER                                                                                           
O pohár starosty města Hosté        – Petr KOTRLA   
Krásné fotky z vyhlášení tohoto závodu naleznete na těchto strán-
kách. http://marsalek.paskov.cz/foto_index.php?galid=421
OFF Road Club chce tímto poděkovat všem partnerům, měs-
tu Zubří a jeho občanům, dále zdravotním sestrám z FN Os-
trava, rodinám, kamarádům a všem ostatním za podporu a 
pochopení při provozování motosportu.                               
                                          Za OFF Road Club Zubří  O. P. J.      

Inzerce ZN
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Kino Klub Zubří, Hamerská 10

Středa 27. října v 18.30 hodin 
SAMA V AFRICE
Vstupné 59 Kč, délka filmu 102 minut.
Naléhavý příběh Sama v Africe zdařile zobrazuje drsnou re-
alitu černého kontinentu.
Hlavní hrdinkou nového filmu je bílá farmářka, která odmítá 
opustit svou půdu i poté, co je území bezprostředně ohro-
ženo občanskou válkou. Odejít znamená vzdát se, projevit 
slabost a zbabělost a v neposlední řadě ztratit domov, kde její 
rodina žila po generace.

Úterý 9. listopadu v 9.30 hodin
Kino pro nejmenší:  KAMARÁDI Z 
TELEVIZE
vstupné: 12 Kč, délka filmu 62 minut.
Oblíbené postavy z večerníčků zavítají i do 
našeho kina, aby potěšily dětské diváčky. Tě-
šíme se na Vás!

Středa 17. listopadu v 18.30 hodin!!! 
FILMOVÝ TIP na sváteční den!!!
OBČANSKÝ PRŮKAZ
vstupné: 69 Kč, délka filmu 137 minut. Mládeží přístupno.

Hořká komedie o tom, jací jsme byli 
v sedmdesátých létech minulého 
století, kdy big beat a dlouhé vlasy 
byly rebelií proti tesilové instituci 
táta-máma, rebelií proti umaštěné 
kultuře televizních estrád a neděl-

ních odpolední s dechovkou, rebelií proti husákovskému 
socializmu, kdy k tomu, abyste dostali přes držku od poli-

cajta, stačilo mít právě jen ty dlouhé vlasy anebo natržený 
občanský průkaz.
Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana Občanský průkaz 
na motivy  stejnojmenné knihy Petra Šabacha sleduje osudy 
čtveřice dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů. 
Od okamžiku, kdy v patnácti letech dostanou občanský prů-
kaz, až do chvíle, kdy se v osmnácti snaží uniknout vojně a 
pokoušejí se získat modrou knížku.
Petr, Aleš, Popelka a Míťa dospívají v sedmdesátých letech, 
v době, kdy vyjít na ulici bez občanského průkazu zname-
nalo koledovat si o průšvih a kdy povinná  vojenská služba 
byla pro mnohé tím největším strašákem. Každý po svém i 
společně se snaží neztratit v totalitním státě zdravý rozum 
a smysl pro humor, ale také nezadat si s režimem. Prožíva-
jí řadu epizod, některé jsou úsměvné, s nádechem absurdní 
grotesky, jiné dramatické a fatální.
Občanský průkaz vypráví o tom zvláštním životním obdo-
bí, kdy dětství zvolna přechází v dospělost, a tahle cesta v 
každé době vede skrz bourání konformismu a rodičovských 
ideálů, revoltu vůči společnosti, hledání a nalézání sebeúcty.  
Tehdy stejně jako dnes…

Středa 24. listopadu v 18.30 hodin
ROMÁN PRO MUŽE
vstupné: 69 Kč, délka filmu 100 minut. Přístupno od 12 let.
Nová filmová komedie podle scénáře a bestselleru Michala 
Viewegha s Miroslavem Donutilem v hlavní roli.
Podle vlastního bestselleru Román pro muže napsal Michal 
Viewegh scénář ke stejnojmenné komedii. Kromě toho, že 
autorovy knihy proměněné ve filmy v kinech neselhávají, by 
měly být zárukou úspěchu i jméno Tomáše Bařiny, režiséra 
prvního dílu Bobulí, a hvězdná herecká sestava, jíž vévodí 
Miroslav Donutil. Román pro muže vypráví příběh tří sou-
rozenců - Cyrila (Miroslav Donutil), Bruna (Michal Vlady-
ka) a Anety (Vanda Hybnerová), kteří mají kvůli předčasné 
smrti rodičů mnohem pevnější pouto, než bývá obvyklé. A 
to přesto, že se povahově snad už nemůžou víc lišit. Cyril je 
cynický bonviván s těmi nejlepšími kontakty a jednoduchým 
vkusem, jenž mu velí vždycky sáhnout po tom nejdražším. 
Aneta má výrazně vyvinutý smysl pro spravedlnost a citli-
vou duši, která čím dál víc okorává vlivem neuspokojivých 
partnerských vztahů. A Bruno je typický „obyčejný člověk“, 
jenž z nalinkovaných kolejí práce - rodina občas odbočuje 
jen k neškodným erotickým fantaziím na internetu. Bruno 
také trpí nevyléčitelnou nemocí, která se stane katalyzáto-
rem nápadu uspořádat velkolepou sourozeneckou jízdu do 
Tater, do nejlepšího hotelu, s báječnou lyžovačkou a nádher-
nou prostitutkou jménem Tali (Táňa Pauhofová), která má 
Brunovi splnit všechna jeho poslední přání. Jenže plán na 
nezapomenutelnou dovolenou výrazně naruší tragikomic-
ké střety mezi sourozenci, vyplývající z jejich povahové a 
názorové rozdílnosti. Do Tater za nimi navíc vyrazí nevy-
zpytatelný „majitel“ krásné Tali (Jan Budař), který už tak 
napjatou situaci ještě zahustí.
Přestože Román pro muže psal Michal Viewegh až po feno-
menálním úspěchu adaptace Románu pro ženy na plátnech kin 
(nejnavštěvovanější filmu roku 2005), rozhodně ho netvořil 
s vyhlídkou na celovečerní film. „Žádnou knihu jsem dosud 
nedělal rovnou pro film. I tentokrát jsem se snažil napsat co 
nejlepší román, na nic jiného jsem nemyslel,“ říká autor. Svůj 
scénář později společně s producentem Rudolfem Bierman-
nem nabídli Tomáši Bařinovi, s nímž záhy našli společnou 
řeč. Co je důležité, má být ukázáno. V tom je mezi literaturou 
a filmem zásadní rozdíl. Nakonec jsem byl překvapen, jak 
byl Michal změnám otevřený,“ dodává Bařina. Filmy podle 
Vieweghových předloh patří již řadu let k divácky nejúspěš-

nějším titulům. Báječná léta 
pod psa, Výchova dívek v 
Čechách, Román pro ženy, 
Účastníci zájezdu i Nestyda 
dominovaly domácím žeb-
říčkům návštěvnosti.

Zdeněk Pavelka v II. lize vzpírání 
v Novém Hrozenkově

   Dne 9. října 2010 se zúčasnil třicetiletý zuberský Čer-
toryjan vzpěrač Zdeněk Pavelka 3. kola vzpírání v No-
vém Hrozenkově. Spolu se svým týmem TJ Sokol Nový 
Hrozenkov nastoupil v nejtěžší a nejprestižnější váhové 
kategorii nad 105 kg. 
V sobotu se Zdeňkovi zúročily tvrdé tréninky a za hlasitého po-
vzbuzování svého otce dal nad hlavu v trhu 110 kg a na nadhoz 
neuvěřitelných 150 kg! Číslo 150  je magická meta, kterou 
se pokouší zdolat většina amatérských vzpěračů, avšak má-
lokomu se to podaří. 
   Novohrozenkovský tým v tomto kole skončil na druhém 
místě, k čemuž velkou měrou přispěl Zdeněk, který si těmito 
výkony zlepšil oba své osobní rekordy. Další kolo vzpírání 
II. ligy se koná v Brně na konci října. Zde by chtěl náš zuber-
ský vzpěrač opět posunout svůj osobní rekord v trhu na 112 
- 115  kg, tak mu budeme držet palce.                   Dž. 
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Pozvánka na výstavu
Více než dva roky připravovali členové muzejní rady 

Pavel Číp a Jan Ondřej  výstavu  „Pamětníci zašlých 
časů“, která objektivem jejich fotoaparátů  veřejnosti  před-
staví  architekturu   našeho regionu, objekty z let minulých, 
lokality zaniklých staveb i stavby nové, které vyrostly po pů-
vodních objektech.  

Tato, bezesporu  zajímavá výstava bude ještě  doplněna 
fotografiemi Zubří  Libora Cabáka, ale také kronikami 
spolků, které v Zubří rozvíjejí svou činnost, a dalšími 
„pamětníky“ , které k životu Zubří patřily a patří.

Vernisáž výstavy se tentokrát uskuteční v sobotu 
6. listopadu v 15.00 hodin v Muzeu na Petrohradě a 
potrvá do neděle 5. prosince. 

Výstava bude otevřena:  
úterý až pátek od 13.00 do 17.00 hodin 
v sobotu a neděli od 9.00 do 11.00 a od 14.00 do 17.00 hodin.

MR

Listopadová  Akademie  3.  věku
„Zdravé stárnutí“  je název  listopadové přednášky, 

kterou pro Akademii 3. věku připravil  MUDr.  Martin 
Blaha. 

Posluchači se dozví o tom, že stáří a nemoc k sobě ne-
musí vždy patřit. Společně se zamyslíme nad tím, jak může 
současná medicína ovlivnit stav stárnoucí euroamerické ci-
vilizace, a  pokusíme se najít cestu, jak si udržet vysokou 
fyzickou  a psychickou aktivitu až do pozdního věku.

Listopadová A3V se uskuteční ve čtvrtek 4. listopadu 
v 17.30 hodin v sále Klubu Zubří.

9. prosince 2010 v 17.30 hodin
Akademie 3. věku
ZLATÉ ZUBERSKÉ RUČIČKY
Vánoční akademie plná překvapení.

Pátek 10. prosince 2010 v 16.00 hodin
VÁNOČNÍ VÝSTAVA NA PETROHRADĚ
Květinové aranže Kateřiny Holišové.

Pátek 10.  prosince 2010 v 18.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT EVY PILAROVÉ
Předprodej vstupenek  v kanceláři Klubu Zubří od pondělí 
15. listopadu, vstupné 300 Kč.

UŽ MI, LÁSKO, NENÍ DVACET LET
JIŘÍ ZMOŽEK 

…Říkalo se mu Král dobré nálady. 
Když byl na vrcholu slávy, napsal na stovku písní pro 

naše přední zpěváky. Psal pro Karla Gotta, Hanu  Zagoro-
vou, Helenu Vondráčkovou, Marii Rottrovou, Michala Tuč-
ného …  Z nich připomínáme jen několik hitů, které jsou 
dodnes velmi populární: Zvonky štestí; To musím zvládnout 
sám; Tam u nebeských bran; Ten vůz už jel,; Nešlap, nelá-
mej,; Biograf láska;  Už mi,  lásko, není dvacet let a jiné.

Psal taky pro herce jako Rudolfa Hrušínského, Josefa 
Kemra, Janu Hlaváčovou, Radka Brzobohatého a vystupoval 
s řadou slavných umělců doma i v zahraničí, např. s Jiřinou 
Bohdalovou v Kanadě, Austrálii, Švýcarsku… 

Jeho  firma Carmen, kde se rodily hudební nahrávky tzv. 
lidové hudby, stále rostla. Náhle však přišel krach a Jiří Zmo-
žek spadl až na dno. Nemocnice, myšlenky na sebevraždu a 
jako záchrana  z této situace víra v Boha. Říká, že se před pár 
lety znovu narodil a začal nový život…

Koncert hitů Jiřího Zmožka se uskuteční v sobotu 
6. listopadu v 17.00 hodin v sále Klubu Zubří, kde také 
probíhá předprodej vstupenek.

Upozornění!
Odbor kultury upozorňuje, že z důvodů nemoci 

obou hlavních představitelů  operety 
MAMZELLE NITOUCHE 

ruší Těšínské divadlo toto představení, které se mělo 
uskutečnit v Klubu Zubří v pátek 12. listopadu.

KULTURNÍ POZVÁNKY

(placená inzerce)

Inzerce ZN
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