Ročník XXIII (č. 256)

ÚNOR 2014

SPORTOVNÍ GALAVEČER
s vyhlášením nejlepšího sportovce města Zubří 2013
Sobota 8. 3. 2014 v Klubu Zubří
Poprvé v historii Zubří dojde k slavnostnímu vyhlášení nejlepších
sportovců města. V rámci Sportovního galavečera, který se uskuteční
v sobotu 8. března 2014 od 17 hodin v Klubu Zubří, dojde k vyhlášení
výsledků ankety v celkem 7 kategoriích. Program galavečera bude skýtat mnohá, nejen sportovní, překvapení, doplní jej skvělá živá muzika
v podání HTK Bandu, dataprojekce i vzácní hosté. Doufáme, že si tak
sportovci a jejich příznivci odnesou nejen ceny a dobrý pocit z úspěchů,
kterých dosáhli, ale také nezapomenutelný zážitek. Slavnostním večerem bude provázet moderátor Marian Žárský a možná se objeví i onen
(pokračování na str. 9)
pověstný zuberský sportovní duch.

Cena 5 Kč

Mimořádný úspěch

V listopadu 2013 proběhlo
v ČR testování znalostí žáků
9. ročníků v oblastech český
jazyk, matematika a obecné
studijní předpoklady. Celkem
se akce zúčastnilo 17 899 studentů z celé republiky včetně
49 žáků ze ZŠ Zubří. Naši žáci
překonali ve všech sledovaných
oblastech průměr ČR a Adam
Fait z 9.A dokonce dosáhl v matematice vynikajícího výsledku
(percentil 100%), za který obdržel ocenění pro nejlepšího
žáka Zlínského kraje. Adam
je v matematice velice nadaný a tyto své přednosti chce využít v dalším studiu na matematickém
gymnáziu v Bílovci.
Mgr. Petra Barošová

Důvody ke kácení dřevin
musí být opodstatněné

V jednom z loňských vydání Zuberských novin (červenec – srpen 2013)
byli čtenáři informováni o tom, že 15. 7. 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Tato
nová vyhláška upravuje podmínky pro povolování kácení dřevin rostoucích mimo les a zavádí i několik novinek, např. ohledně kácení na
oplocených zahradách u rodinných domů.
Nyní bychom Vás chtěli seznámit s tím, z jakých důvodů je anebo není
možné povolit pokácení dřevin. V § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno, že povolení ke kácení dřevin lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení
funkčního a estetického významu dřevin. Toto se samozřejmě netýká
dřevin, které mají určitou velikost a další stanovené charakteristiky,
při jejichž splnění se povolení ke kácení nevyžaduje (viz výše uvedený
článek ZN 08/2013).
(pokračování na str. 3)
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Dne 2. března 2014 si připomeneme 19. výročí
od úmrtí našeho milého tatínka, dědečka a
pradědečka, pana

David Riedl

Přejeme jubilantům do dalších let pevné zdraví,
hodně štěstí, spokojenosti a krásných chvil pohody.
Vincenc Krupa
Josef Adámek
Marie Němcová

80 let
85 let
80 let

Marie Dořičáková
Jaromír Pospíšil

94 let
90 let

Úmrtí
František Cibulec
Svatoslava Laholová
Josef Plesník
Božena Cabáková

Pavla Radová
Vlasta Krupová
Josef Borák
Rudolf Mičkal
Milan Stošek

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Kdo lásku a dobro rozséval,
ten žije v našich srdcích dál.

Josefa Valy
ze Zubří. S láskou a úctou vzpomíná syn s rodinou. Kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Ti, které milujeme, nás nikdy neopustí.
Vždycky je najdeme v srdci.

Dne 9. března 2014 uplyne 20 let od úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka a dědečka, pana

Štěpána Mizery.
S láskou stále vzpomínají manželka a dcery
s rodinami.

Poděkování
Vzpomínáme

Láska smrtí nekončí,
navždy Vás budeme mít v srdci,
naši drazí rodiče.
V měsíci únoru uběhlo 8 let od
úmrtí našich drahých rodičů

Děkujeme touto cestou všem příbuzným, přátelům, známým
a sousedům za účast, květinové dary i kondolence na pohřbu
našeho drahého zesnulého Milana Stoška, který se konal
6. 2. 2014 ve smuteční síni města Zubří.
Naše poděkování patří i členům SDH Zubří a Staré Zubří, městu Zubří a jeho zástupcům, městu Rosdorf, hudbě pod vedením
p. Mužíka, členům ODS Zubří, CDU Rosdorf a paní učitelce
Machové za velmi pěkný smuteční proslov.

Zarmoucená rodina.

Pavlíny a Miroslava
Krpelíkových.
Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte s námi. S láskou děti s rodinami
a vnoučata.
Dne 13. února 2014 jsme vzpomněli 1. výročí,
kdy od nás odešla naše maminka, paní

Marie Majerová.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 21. února 2014 uplynulo 40 let od úmrtí
paní

Zdenky Mojžíškové.
Vzpomíná rodina Zdařilova, Mojžíškova
a Dořičákova.
Dne 27. února 2014 tomu bylo rok, kdy nás
opustila paní

Marta Dvořáková.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.
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MěÚ Zubří informuje

Usnesení 81. schůze Rady města Zubří,
konané dne 13. 1. 2014
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 10 na ulici Hlavní 824, Zubří, s paní Jaroslavou Mašláňovou, na dobu určitou od 01. 02. 2014 do 31. 01.
2017, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje ukončení nájmu části nebytových prostor v objektu Kulturního
domu Staré Zubří, Starozuberská 870, Zubří, o výměře 190,67 m2, a části pozemku p. č. 4886 o výměře 25 m2, k. ú. Zubří, s paní Boguslawou Janoškovou,
dohodou ke dni účinnosti nové smlouvy s novým nájemcem.
RM vyhlašuje záměr na pronájem nemovitého majetku:
a) prostor sloužících k podnikání v části objektu Kulturní dům Staré Zubří,
Starozuberská 870, Zubří, o výměře 190,67 m2, k. ú. Zubří,
b) části pozemku p. č. 4886 o výměře 25 m2, k. ú. Zubří.
RM schvaluje Přílohu č. 1 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 9004, se
Zásobování teplem, s. r. o., IČ: 60731800, Blansko, Svitavská 434/10, PSČ
678 01, která se týká předkládané celkové dodávky, ceny tepelné energie a stanovení měsíčních záloh za odběr tepla pro rok 2014 (nebytový objekt - Sídliště
6. května 584).
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení o výběru nejvhodnější nabídky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
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znění, na veřejnou zakázku na stavební práce: „Prodloužení splaškové kanalizace Zubří”, o vyloučení uchazečů, jejichž nabídky byly komisí vyřazeny:
a) MOBIKO Plus, a. s., IČ: 267 88 675, Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, Hranická 293/5 , PSČ 757 01,
b) Sdružení Zubří, vedoucí sdružení HABAU CZ, s. r. o., IČ: 260 68 338,
České Budějovice, Žižkova tř. 1321/1, PSČ 370 01, z důvodů uvedených v důvodové zprávě, a pověřuje starostu města podpisem příslušných dokumentů.
RM rozhodla, že výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Energetické úspory - Klub Zubří“ mimo zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, bude realizovat VIOLETTE, s. r. o., IČ: 292 42 126,
Olomouc, Tovární 1197/42a, Hodolany, PSČ 779 00, na základě objednávky
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje prodloužení termínovaného vkladu u Moravského Peněžního Ústavu - spořitelní družstva, IČ: 25307835, Praha 1, Senovážné náměstí
1375/19, PSČ 110 00, ve výši 2.500.000 Kč od 23. 1. 2014 se splatností 6 měsíců.
RM schvaluje vnitřní předpis č. 001/2014 „Obchodní podmínky Města Zubří
pro dodávky zboží, pro poskytování služeb, pro stavební práce do 500.000 Kč
bez DPH“ dle předloženého návrhu, s účinností od 14. 1. 2014.
RM schvaluje vnitřní předpis č. 002/2014 „Obchodní podmínky Města Zubří
pro dodávky zboží, pro poskytování služeb, pro stavební práce nad 500.000 Kč
bez DPH“ dle předloženého návrhu, s účinností od 14. 1. 2014.
RM bere na vědomí podání výpovědi ze „Smlouvy o spolupráci - Spektrum
Rožnovska - koupě zboží za účelem dalšího prodeje“ příspěvkovou organizací
T klub - kulturní agentura, IČ: 44740743, Rožnov pod Radhoštěm, Zemědělská
592, PSČ 75661, dle důvodové zprávy, a ukončení smlouvy ke dni 28. 2. 2014.

Usnesení 82. schůze Rady města Zubří,
konané dne 27. 1. 2014
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části prostor v objektu Klub Zubří,
Hamerská 10, Zubří, PSČ 756 54 (místnost přisálí Malého sálu) s „Integrovaná
střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí“, IČ: 00851574, DIČ: CZ00851574, Valašské
Meziříčí, Palackého 49, PSČ 757 01, na dobu určitou s účinností od 28. 1. 2014
do 26. 2. 2014, za podmínek dle důvodové zprávy po úpravě, a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
RM schvaluje výjimku z uplatnění vnitřního předpisu č. 017/2013 „Zásady a
ceník krátkodobých nájmů prostor Klubu Zubří a služeb spojených s jejich užíváním“ vůči příspěvkové organizaci města Zubří „Mateřská škola Zubří, Sídliště 6. května 1109, okres Vsetín“, IČ: 70874581, PSČ 756 54, v souvislosti s pořádáním Dětského karnevalu 15. 02. 2014, za podmínek dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s „Elektro Pavlica, s. r. o.“, IČ:
27857280, Rožnov pod Radhoštěm, Meziříčská 2849, PSČ 756 51, o přijetí finančního daru ve výši 10.000 Kč, dle předloženého návrhu, a pověřuje starostu
jejím podpisem.
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodnoticího
kritéria - nejvyšší nabídková cena - ve výběrovém řízení mimo režim zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dle vnitřního předpisu
„Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, veřejnou
zakázku malého rozsahu na služby:
„Prodej dřeva z lesů Města Zubří“: prodej cca 400 m3 dříví z nahodilých těžeb
a schvaluje uzavření kupní smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána
jako nejvhodnější, a to: LOF, s. r. o., IČ: 61947172, Zubří, Hamerská 3, PSČ
756 54, v souladu s nabídkou uchazeče, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodnoticího
kritéria - nejvyšší nabídková cena - ve výběrovém řízení mimo režim zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, na
veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: „Prodej dřeva z lesů Města Zubří:
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prodej cca 400 m3 dříví z MÚ těžby porost 1 B 12“ a schvaluje uzavření kupní smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a to:
DŘEVO RAKOV, s. r. o., IČ: 28604083, Rakov 47, PSČ 753 54, Soběchleby,
v souladu s nabídkou uchazeče, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro hodnocen í nabídek o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodnoticího
kritéria - nejvyšší nabídková cena - ve výběrovém řízení mimo režim zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, na
veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: „Prodej dřeva z lesů Města Zubří“: prodej cca 400 m3 dříví z Mú těžby porost 1 F 11 a schvaluje uzavření kupní smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a to:
DŘEVO RAKOV, s. r. o„ IČ: 28604083, Rakov 47, PSČ 753 54, Soběchleby,
v souladu s nabídkou uchazeče, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. č. 2306/1, ostatní plocha, o výměře cca 15 m2, k. ú. Zubří (Pod Javorníkem), manželům Janě a Petru
Cábovým, za podmínek dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků p. č. 980/11, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 16 m2 a p. č. 980/13 , zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
2 m2, vše k. ú. Zubří, Bytovému družstvu Zubří, IČ: 25842501, Zubří, Sídliště
6. května 1108, PSČ 756 54, za podmínek dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 1283, zahrada, o výměře
28 m2, k. ú. Zubří, panu Michalu Hasalíkovi, za podmínek dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 2320, zahrada, o výměře
358 m2, k. ú. Zubří, panu Pavlu Ondřejovi, za podmínek dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 2296, ostatní plocha, o výměře 332 m2, k. ú. Zubří, panu Rostislavu Frňkovi, za podmínek dle důvodové
zprávy.
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení o výběru nejvhodnější nabídky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění,
na veřejnou zakázku na stavební práce: „Prodloužení splaškové kanalizace Zubří“, o vyloučení uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena:
CZO TRADE, s. r. o., IČ: 278 01 349, Zubří, Hamerská 698, PSČ 756 54, z
důvodů uvedených v důvodové zprávě, a pověřuje starostu města podpisem příslušného rozhodnutí.
RM schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci na revizi energetického akčního plánu pro Zlínský kraj s Energetickou agenturou Zlínského kraje, o. p. s., IČ:
276 88 313, Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90 dle předloženého návrhu, a pověřuje
starostu města jeho podpisem.
RM vyhlašuje záměr na pronájem části prostor v objektu Klub Zubří, Hamerská 10, Zubří, PSČ 756 54, místnost - přísálí Malého sálu, o ploše 18m2, na období od 27. 2. 2014 do 30. 6. 2014.

Důvody ke kácení dřevin musí být opodstatněné
(pokračování z titulní strany)

U dřevin, které jsou předmětem povolovacího řízení, jsou v žádostech o povolení jejich pokácení často uvedeny důvody kácení, které však nelze považovat
za dostačující pro vydání kladného rozhodnutí. A to se netýká jen žádostí podávaných jednotlivými občany, ale i žádostí, které podává Město Zubří. Je tedy
na místě tuto problematiku trochu objasnit. Jak již bylo uvedeno, důvody pro
povolení kácení dřevin musí být relevantní. Co však je a co není významným
důvodem kácení?
Důvodem ke kácení dřevin rozhodně není opad listí a plodů, i když při tom
dochází např. k ucpávání okapů. Opadávání listů, spad jehličí apod. jsou jen
běžnými projevy růstu a vývoje dřevin. Stejně tak nelze jako důvod pro kácení
přijmout pouze to, že strom je vysoký, přerostlý anebo že dosáhl mýtní zralosti (toto se týká dřevin v hospodářských lesích). Kácet stromy není možné
ani kvůli zpěvu ptáků a bzučení (výskytu) hmyzu. Dokonce ani běžné zastínění
objektů (oken) není dostatečným důvodem ke kácení.
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Důvodem pro povolení pokácení stromů není ani argument, že pyl ze stromů
způsobuje alergické potíže, i když jsou stížnosti alergiků pochopitelné. Tady je
třeba říci, že za vznik alergií nemohou stromy nebo obecně příroda, ale že alergie
je civilizační choroba, která vzniká v důsledku vypouštění škodlivin do životního
prostředí. Tyto škodliviny se pak dostávají do lidského organismu a mimo jiné negativně ovlivňují jeho imunitu. Může tak vzniknout alergie, což je, zjednodušeně
řečeno, nepřiměřená reakce imunitního systému na některé látky, často i přírodního původu, jako je např. pyl stromů. Tento vzduchem roznášený pyl pak může
vítr šířit stovky metrů i kilometry daleko. Pokud bychom tedy chtěli alergikům
během pylové sezóny ulehčit, museli bychom pokácet všechny alergenní stromy
nejenom v blízkosti jejich bydliště, ale i v širším okolí.
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DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ ZA ROK 2013
Ve spolupráci s Finančním úřadem pro Zlínský kraj je zajištěna možnost
ODEVZDÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ
ZA ROK 2013 v prostorách MěÚ ZUBŘÍ

v pondělí 24. 3. 2013 a ve středu 26. 3. 2013
v době 8 - 11 a 12 - 16 hod.
Pracovníci úřadu budou daňová přiznání nejen přijímat, ale v případě
potřeby konzultovat dotazy poplatníků k dané problematice.

Zprávy ze školky - MŠ Duha

Tříkrálový čas

V pondělí 6. ledna si děti z MŠ Duha vyrobily zlaté komety, převlékly se za tři
krále a vypravily se svými učitelkami k domečkům na Starém Zubří. U každého z nich zazpívaly a popřály lidem štěstí, zdraví a pohodu do Nového roku
2014. Bylo moc příjemné vidět na tvářích lidí radost, úsměv i slzy dojetí. Sladká odměna a hezký pocit, který v dětech zůstal, byly tím nejkrásnějším dárkem.

Závěrem si vždycky mohly volně hrát, což samozřejmě velmi ocenily. Odměnou jim bylo vysvědčení, které se stalo hmatatelným důkazem jejich velkých
úspěchů. Znovu jsme se přesvědčili, že děti takováto aktivita velmi baví, a už se
moc těšíme na další rok.
Za MŠ Duha Kateřina Pernicová

Představujeme

Jan Camfrla – tajemník MěÚ Zubří

Naopak závažným důvodem pro pokácení dřevin je jejich špatný (zdravotní)
stav, v jehož důsledku může dojít k ohrožení bezpečnosti osob či majetku. Nevyhovující provozní bezpečnost stromu může být dána jeho poškozením nebo
nestabilitou. Např. evidentně nahnutý a dutý strom, který je nakloněn do komunikace, ohrožuje jak vozidla na této komunikaci, tak i chodce na chodníku.
Pokácení dřevin je možné povolit také v případech, kdy vlivem jejich růstu dochází k prokazatelnému narušování objektů, např. poškození stavby větvemi
nebo kořeny. Kácení dřevin z důvodu stínění je odůvodněné, jen je-li nadměrné
a průkazné. Významným důvodem kácení může být plánovaná výstavba, tj. záměr umístit novou stavbu v místě růstu dřeviny. V tomto případě by mělo být
umístění stavby povoleno již před podáním žádosti o povolení kácení, např.
územním rozhodnutím v právní moci. Po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin je možné povolit jejich pokácení i z důvodů kompozičních
(ve vztahu k jejich okolí), např. při údržbě a obnově veřejné zeleně.
V každém případě je otázka zda povolit či nepovolit pokácení dřevin často složitou a ne vždy jednoznačnou záležitostí. Při rozhodování o kácení musí být
objektivně posouzeno a náležitě odůvodněno, jestli zájem vlastníka na pokácení dřevin převyšuje veřejný zájem na jejich zachování.

Mgr. Pavel Paseka, referent OV

MĚSTO ZUBŘÍ - U Domoviny 234, 756 54 Zubří
oznamuje, že hledá pracovníka (-nici)
na pracovní pozici

účetní – rozpočtář.
Zájemci předloží písemné přihlášky vč. příloh
do pondělí 10. 3. 2014 do 11.00 hod.
osobně na podatelnu MěÚ Zubří nebo poštou
v zalepené obálce označené
„Přihláška na pozici – účetní – neotvírat“.
Předpoklady, požadavky a náležitosti přihlášky
na www.mesto-zubri.cz a na úřední desce.
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Rok 2014 začal pro Městský úřad
v Zubří nově i tím, že do funkce
tajemníka nastoupil Ing. Bc. Jan
Camfrla. Využila jsem proto příležitosti, když za námi přišel na
Redakční radu ZN, a požádala
jsem ho o představení se našim
čtenářům.
Podle zákona o obcích je v čele
každého obecního úřadu (úřadu
městské části či městského obvodu) starosta. Nicméně přímým
prvním podřízeným zmíněného
starosty je tajemník obecního
úřadu. Tajemníka nelze považovat
za klasického řadového zaměstnance obecního úřadu, nýbrž za zvláštní subjekt, obdařený ex lege speciálními právy a povinnostmi. O tom, jak významné
a náročné postavení to je, se denně přesvědčují starostové, radní, zastupitelé,
zaměstnanci radnic a vlastně i občané přicházející v kontakt s obecními nebo
městskými úřady. (Petr Koman, PF Masarykova univerzita v Brně)
Ing. Bc Jan Camfrla se narodil ve Valašském Meziříčí v roce 1971. Je ženatý
a má 2 děti, dceru 13 let a syna 8 let. Po vojně nastoupil jako vyšetřovatel policie na Vsetín, následně pracoval na Finanční policii v Ostravě. Praxi získával i
jako učitel práva na Policejní škole v Holešově. Jeho jméno jste možná zaregistrovali i ve Valašském Meziříčí, kde pracoval jako ředitel Městské policie. Před
nástupem do Zubří si vyzkoušel 4 roky soukromé podnikání.
Ve své funkci chce působit pozitivně a chce být prospěšný.
Na otázku: Jaké máte zásady, životní kréda, postoje? odpověděl: „Mám rád
pravidla, disciplínu v životě, toho se držím, ale ne křečovitě. Uznávám selský
rozum a lidský přístup.“
Na 1. místě má však rodinu. Ve volných chvílích se oddává sportu, rekreačně
běhá, jezdí na kole, lyžuje. Rád si zajde i na volejbal, tenis atp. Pokud byste se
někdy dostali do nesnází v lesích v oblasti Kohútky, může se stát, že vám přijde
pomoci právě Jan Camfrla, jelikož je členem Horské služby a slouží právě na
zmiňované Kohútce.
Staré německé přísloví praví: „Kdo slouží obci, ten má velmi přísného pána“.
Jedním ze základních „obecních služebníků“ je tajemník obecního - městského úřadu.
Za RR přeji panu Camfrlovi hodně příjemnou „službu“ v Zubří.
Za rozhovor děkuje E. Divínová

únor
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Materská škola

DUHA
Za MŠ Duha Dana Vaňková

Návštěva ZŠ

Děti z MŠ Duha, které se připravují k zápisu, navštívily v pondělí 13. ledna
1. třídu zuberské základní školy. Paní učitelky i děti nás vlídně přijaly. Děti brzy
ztratily svou nejistotu a aktivně se zapojovaly do činností během vyučování.
Dětem se v ZŠ velmi líbilo a už se těší, až se poperou se zápisem do 1. třídy, aby
mohly v příštím roce zasednout do školních lavic.

Zápis dětí do MŠ DUHA proběhne:
10. 3. 2014 - 14. 3. 2014
od 9:15 do 13:00 hod.
Zprávy ze školky - MŠ Sídliště

Akce ve Sluníčkách - leden 2014

NÁVŠTĚVA KOSTELA SV. KATEŘINY
Děkujeme panu Krupovi za milé a hezké povídání o Betlému.

Za MŠ Duha Štěpánka Mičkalová

Plavecký výcvik

Na přelomu prosince a ledna děti z MŠ Duha absolvovaly plavecký výcvik v
Rožnově pod Radhoštěm. Jako každoročně se děti naučily řadu nových věcí,
jako např. splývání, kraul, prsa a další cviky, které jim pomohly zvyknout si na
vodu, po případě se zbavit strachu. Nejvíce oblíbenou aktivitou byla hned počáteční rozcvička, během které musely lovit různě barevné diamanty a podobně. Díky kreativitě trenérky si vyzkoušely opravdu spoustu různých „vodních“
činností, které v nich, mohu-li to tak říci, vypěstovaly kladný vztah k vodě.

www.mesto-zubri.cz
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NA NÁVŠTĚVĚ U PANÍ KRUNTORÁDOVÉ
Děkujeme za ukázku práce švadleny.

Zprávy ze školy

Karnevalové rojení druháčků

Dne 29. ledna 2014 v 17 h se žáci II.A a II.B sešli ve staré škole s cílem prožít
příjemný večer vyplněný tvořením, zábavou a pěknými chvílemi.

2014

NOVINY

Velmi křehké a cenné zhodnocení celé akce uzavřela nesmělým dotazem Lucinka Ondruchová, žákyně II.A, která se ráno v pyžamku zeptala: „Paní učitelko, kdy bude další nocování?“
Uctivé poděkování patří mamince Machalové, která poskytla náměty na tvoření, pomáhala a přenocovala ve škole spolu s dalšími dvěma maminkami. Dále
děvčatům ze VII.A, která byla k ruce a vymyslela bezva soutěže, paním kuchařkám za zajištění pitného režimu. Velké poděkování supermarketu TESCO
Zubří za sponzorský dar cukroví.
Šárka Ulrychová

Milá pozornost

Část oblečení, které zuberské děti společně s dětmi jiných škol nasbíraly, je již
v Zátarí. Proč část? Podařilo se nashromáždit 20 tun šatstva a vojenské letadlo
takovou nosnost nemá. Zbytek sbírky ale neskončí někde ve skladu. Ministerstvo vnitra ČR ví o dalších dětech, které oblečení nutně potřebují.
Velmi nás potěšilo, že MVČR poslalo všem školám, které se sbírky účastnily,
dopis podepsaný ministrem Pecinou a diplom jako poděkování za pomoc.
HD

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „OD OVEČKY KE SVETRU“
SVČ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Téma karnevalu zářilo večerem jako červená nitka. Děti si přinesly kostýmy,
obličeje zpestřily barvami a věřte – bylo se na co dívat. Druháčci se těšili ze
soutěží, nás dospělé hřála radost v dětských očích.

Dopis Ing. Peciny:
Ing. Martin Pecina, MBA
místopředseda vlády a ministr vnitra
V Praze dne 23. ledna 2014

CVIČENÍ V SOKOLOVNĚ
Po večerní hygieně děti ulehly do svých spacáků a pod lapače snů, které si večer
vyrobily, a sladce usínaly se čtenou pohádkou.
Noc utekla jako voda a podala si ruku s ránem. Mezi úsměvnými chvilkami
s řešením, komu patří ten či onen spacák a čí je modrá ponožka, se zvládla
i parádní rozcvička. Krev se v žilách rozproudila a posunula nás blíže k očekávanému vysvědčení.

Vážená paní magistro,
dovolte mi, abych Vám poděkoval za Vaši spolupráci při organizování novoroční sbírky zimního oblečení pro dětské obyvatele uprchlického tábora
v jordánském Zátarí. Díky Vaší rychlé reakci, pomoci a aktivitě Vašich žáků
se nám spolu s hnutím Na vlastních nohou Stonožka podařilo během několika dní vybrat téměř 20 tun oblečení, které mnoha syrským dětem pomohou v tíživých podmínkách přečkat letošní zimu.
V tuto chvíli Vám mohu oznámit, že jsme vybrané oblečení předali v úterý
21. ledna 2014 těm, kteří ho nejvíce potřebují, tedy syrským uprchlíkům
v Jordánsku, kteří s dětmi před občanskou válkou uprchli často jen v lehkém oblečení. Tato sbírka je důkazem, že i když nemůžeme vyřešit mezinárodní konflikty samotné, jejich trpícím dětským obětem pomoci dokážeme.
Ještě jednou Vám velmi děkuji za podporu sbírce, za Vaši práci i za čas, který
jste pomoci dětským obyvatelům v uprchlickém táboře věnovali, a budu se těšit, že se v případě potřeby bude podobná spolupráce v budoucnu opakovat.
S pozdravem a s díky

www.mesto-zubri.cz
6

únor

ZUBERSKÉ

www.mesto-zubri.cz

Kultura

Divadlo Chaos otevřelo divadelní sezónu v Zubří

Už od dob, kdy do Zubří poprvé zavítala legendární travesti skupina Screamers, je jasné, že zuberské publikum má pro mužská těla oděná do dámských šatů jistou slabost. A když na sebe ženskou podobu vezmou takoví
šoumeni, jako je Pepa Šturma a Honza Závorka z divadelního souboru
Chaos, úspěch je zaručen. Lepší start si 10. divadelní sezóna v Zubří ani
nemohla přát.
Divadlo Chaos se v Zubří se svou
novinkou „Pod praporem něžných
dam“ představilo na přelomu ledna a
února hned dvakrát. V pátek 31. ledna
mu aplaudoval sál zaplněný majiteli
letošního divadelního předplatného,
první únorová sobota pak patřila všem
nadšeným příznivcům této léty prověřené herecké party. Právě to druhé (sobotní) představení vyvrcholilo v grandiózní standing ovation, kdy vzduchem létali plyšáci, květiny a dokonce i dámské spodní prádlo, a tak si valašskobystřický herecký soubor mohl na zuberské
scéně připadat opravdu jako doma.
Podle oficiálního webu divadla Chaos sahá jeho novodobá historie už do roku
1985, divadlu tedy bude příští rok už 30 let. To je více roků existence, než mají
za sebou mnozí jejich diváci, neřkuli herci. A ačkoliv jedni odcházejí a druzí
přicházejí, jedno zůstává – nadšení publika!
Letošní kus, který pochází z pera
současného amerického autora Kena
Ludwiga, herecky ovládlo duo představitelů hlavních rolí, Honzy Závorky
a Pepy Šturmy. Pánové se zhostili rolí
dvou neúspěšných shakespearovských
herců, kteří ve vidině možného dědictví rozehráli hru se svou vlastní identitou a v převlečení za léta neviděné neteře „umírající“ tetičky čelili jednomu
překvapení za druhým. Jejich gestikulace, mimika, elegance a bravura, s
jakou ovládali chůzi, běh i skoky na ne
zrovna nízkých podpatcích, by mohla
leckoho vést k zamyšlení, zdali se této
„zálibě“ nevěnují častěji než jen na zkouškách a představeních svého divadla.
Zubřany musí těšit, že novou šťávu souboru vlili hned tři místní rodáci: Pepa
Šturma, který je svými fyzickými i mentálními schopnostmi přímo předurčen
k tomu, aby bavil lidi, ale také Milča Bláhová, které role mladičké a naivní Audrey neskutečně slušela, a Martina Mondříková, která v rámci své herecké premiéry dokázala obdivuhodně zestárnout a tetičce Florence propůjčit pohyby,
gesta i artikulaci vitální, bodré a rádoby umírající milionářky. Bylo to prosté a
jednoduché. Pánové upoutali, dámy v čele s Janou Majerovou v roli Meg byly
okouzlující a půvabné, děj pozvolna plynul a obecenstvo se náramně bavilo.
Lenka Přečková

Křeslo pro hosta pokračuje

Zatímco únorové téma přednáškového cyklu bylo tematicky směrováno
spíše k pánské části publika, v březnu tomu bude právě naopak. Naše pozvání přijala Mgr. Jana Mikulenková, kterou většina z vás dobře zná nejen
díky její pedagogické činnosti, ale také díky sportovním aktivitám v rámci
Asociace sportu pro všechny v Zubří.
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V březnu se můžete těšit na povídání Jany Mikulenkové, která Vám bude vyprávět o tom, jak se prostřednictvím pohybu stále udržovat ve formě, ale také
jak se duševně i fyzicky vypořádat se stárnutím. Své povídání doplní promítáním videoukázek cvičení seniorů v rámci mezinárodních gymnastických akcí
pořádaných na Kanárských ostrovech.
Beseda s názvem ZDRAVÉ STÁRNUTÍ se uskuteční ve čtvrtek 13. 3. 2014 od
17:30 hodin ve velkém sále Klubu Zubří.

DIAGNOZA DAKAR,
tak se jmenuje nejen film Jaroslava Jindry o legendárním motoristickém závodě, ale také beseda, která proběhla 6. února v Klubu Zubří. Chlapské téma
a osobnost přednášejícího způsobily, že se řady posluchačů rozrostly o několik
desítek nových tváří. Na projekci výše uvedeného filmu
volně navázalo promítání
úchvatných fotografií a povídání o organizaci Dakaru,
motorkách, autech, poušti,
závodních podmínkách….
Tato přednáška bezpochyby
trhla nejeden rekord! Věkový rozdíl mezi nejmladším
a nejstarším návštěvníkem činil přes 70 let a do besedy se volně zapojovali
všichni, napříč celým věkovým spektrem. Pro všechny, kteří motorismu zas až
tak nefandí, mám jednu dobrou zprávu. Cestovatel Jaroslav Jindra, který mimojiné natáčí pro ČT pořad NA CESTĚ (To je ten, kterého mluveným slovem
provází pánové Bartoška a Donutil.), nám slíbil, že se do Zubří vrátí a bude
promítat a vyprávět o vybrané destinaci.
Lenka Přečková
Středa 12. 2. 2014 od 18:00 hodin v Klubu Zubří
Divadlo Radka Brzobohatého – VYHAZOVAČI – divadelní estráda plná
písní, gagů, improvizace a nekontrolovaného smíchu.
V Praze jsou prý celé skupinky
žen ve věku 30 – 50 let, které si na
začátku sezóny zamluví a koupí
vstupenky na všechna představení
VYHAZOVAČŮ a pak pravidelně
do Divadla Radka Brzobohatého
chodí a domů se vracejí vždy se
zcela novým a ojedinělým zážitkem. VYHAZOVAČI v podání
Ondřeje Brzobohatého, Ernesto
Čekana, Vojtěcha Hájka a Petra
Vágnera se ve středu 12. února
přijeli předvést i do Zubří. A bylo
skvělé vidět, jak na pozadí disco-
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klubu Cinders rozehrávají estrádu plnou písní, gegů, improvizace i nekontrolovaného smíchu.
Zuberští diváci se tak stali svědky hry, která se ve všech ohledech vymykala
všemu, co dosud v rámci několika let divadelního předplatného bylo v Zubří k
vidění. Tito čtyři pánové po dobu asi 2 hodin na prostoru pár metrů čtverečních
postupně ztvárnili vše - všechno a všechny - co se nějakým způsobem dotýká
„života“ discoklubu Cinders – od příprav, cesty, návštěvy hospody či kadeřnictví, přes dějství přímo v klubu až po tristní situace v ranních hodinách po
skončení diskotéky. Tvrdí vyhazovači, náctiletí „hošani“, načančané dívenky,
rapeři, dva „týpci“ až z Moravy, jeden kněz a další postavy smíchané v pestrobarevnou směsici lidských charakterů, to vše se dá zvládnout ve 4 lidech a ještě
to ozdobit skvěle zazpívanými vokály za podkreslení autorské muziky Ondřeje
Brzobohatého. Ačkoliv nacvičené gagy a situace obecenstvo bavily také, třešinkou na dortu byla jistá dávka improvizace a vzájemné herecké škodolibosti,
jež například Petra Vágnera „odbourala“ natolik, že nebyl schopen několik
minut vůbec hrát.
A tak jsme v Zubří viděli „kulturu“, která je více nežli klasickým krásným uměním, vizualizací dnešní doby a zábavy, ke které jaksi samozřejmě patří i všechna ta sprostá slova či laciné vtípky, ale i hořkost a pachuť každodenního bytí.
Lenka Přečková

Kulturní pozvánky

LÁSKA NA HORÁCH

Divadelní SPONA Zubří
Sobota 1. a 14. 3. 2014 v Klubu Zubří
Po detektivním „Posledním výkřiku“ a sociálním dramatu „Víc než osud“
se na prkna klubu Zubří vrací se svou třetí hrou oblíbená divadelní SPONA.
Mladí ochotníci pod vedením Kateřiny Gazdové se tentokrát posunou v čase
o necelé století zpět a uvedou původní zuberskou hru LÁSKA NA HORÁCH
Jana Zárubského (Koláčka). Nejen kulisy a kostýmy, ale také živá cimbálová muzika (CM BESKYD) podtrhne atmosféru dýchající minulostí.
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Scénář – Jan Zárubský, Kateřina Gazdová
Hudební doprovod – Cimbálová muzika BESKYD, primáš Dominik Orság
Výběr písní – Vendula Smočková, Aneta Kovářová a Kateřina Gazdová
Choreografie – Vendula Smočková a Eva Solanská
Výtvarník scény – Vendula Smočková
Přestavby kulis – Vojtěch Měrka
Světla – Michaela Kolečková
Nápověda – Renata Petřeková
Režie – Kateřina Gazdová
L. Přečková (zdroj: http:/divadelnispona.cz)

SPORTOVNÍ GALAVEČER

s vyhlášením nejlepšího sportovce města Zubří 2013
Sobota 8. 3. 2014 v Klubu Zubří
(pokračování z titulní strany)

Město Zubří vyhlásilo na konci minulého roku anketu O nejlepšího sportovce
města Zubří roku 2013. Až do 8. ledna měly možnost sportovní oddíly, kluby
či jednotlivci podávat nominace všech sportovců a kolektivů, kteří během roku
2013 dosáhli významných sportovních výsledků. Do ankety přišlo celkem 37
nominací v sedmi kategoriích, ze kterých mohli občané a odborná porota vybírat ty nejlepší. Na vítěze v kategoriích: Jednotlivci – dospělí; Jednotlivci –
mládež; Kolektiv – dospělí; Kolektiv – mládež; Mimořádný výkon; Sportovní
legenda a Trenér, si budeme muset počkat, ale již nyní můžeme upozornit na
několik střípků a zajímavostí z nominací.
- Nejvíce nominovaných má házená, ať už v zastoupení HC Zubří nebo TJ Lesany Zubří. Nominací souvisejících s házenou v anketě najdeme celkem 21.
- Atletika, která paradoxně v Zubří nemá svůj oddíl, zaznamenala krásných 5
nominací, a to především díky fantastickému výsledku žáků a žákyň ZŠ Zubří
na celorepublikovém finále v atletickém čtyřboji (dívky – 1. místo, chlapci –
2. místo).
- U některých nominovaných, zvláště pak v mládežnických kategoriích, se
vzácně snoubí úspěchy i ve více druzích sportů, např. tenista Tomáš Šustáček
hrající za TK Agrofert Prostějov (1. místo na MČR družstev) je také platným
členem házenkářského týmu mladších žáků HC Zubří nebo Jolana Mizerová
sklízí úspěchy jako házenkářka, ale též jako atletka.
- Specifickou kategorií v naší anketě je „Mimořádný výkon“. Zde byl nominován Petr Kocurek, který zorganizoval zapsání extraligových hráčů HC Gumárny Zubří a házenkářek Veselí na Moravě do registru dárců kostní dřeně,
ale také Tomáš Štverák, který ve výborném čase absolvoval nástrahy extrémního závodu B7.
Více informací o nominovaných i o akci samotné je možné najít na http://
sport.mesto-zubri.cz.
L. Přečková

VLASTA REDL a LUBOŠ POSPÍŠIL s kapelami,
„Tam pod Radhoštěm, tam je krásný svět!“, stojí v podtitulku původní hry. Ale
zamilované Haničce Ohradové zhořklo jedno letní sobotní ráno jako pelyněk,
když se dozvěděla, že ji rodiče chtějí výhodně provdat...! A co víc, že ženich už
je prý na cestě... Jak z toho ven, když hlavně panímáma nechce o jejím milém
ani slyšet? Lásku, peníze a intriky, ale také přátelství, humor a písničky, to
všechno nabízí třetí hra divadelní SPONY, která vznikla volně podle scénáře
Jana Zárubského ze Zubří z roku 1935…
Láska totiž, ať je v jakémkoli století, je vždy to nejcennější, co člověk může mít.
Premiéra LÁSKY NA HORÁCH se uskuteční v sobotu 1. 3. 2014 od
19:00 hodin v Klubu Zubří. Již nyní je zřejmé, že místenky jsou nenávratně rozptýleny mezi natěšené diváky. Nicméně SPONA uvede již
14. března reprízu.
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aneb Jekyll a Hyde na výletě s husličkami a větrem v zádech
Neděle 30. 3. 2014 od 18 hodin
Na konci března se můžete v klubu těšit na unikátní projekt dvou velkých
osobností českého a moravského bigbeatu a folku s jejich kapelami. Husličky v podání 11 muzikantů na jevišti – to musíte slyšet. Sál bude speciálně upraven pro ty, co rádi sedí i pro ty, co upřednostní stání nebo tanec …
Čeká vás dobře 3hodinová hudební nakládačka!
Na společné „českomoravské“ turné se vydali dva bardi tuzemské hudební
scény – za Čechy Luboš Pospíšil, za Moravu Vlasta Redl, oba za doprovodu
svých jedinečných doprovodných těles. V plné polní se „Naše nová kapela“ a
5P Luboše Pospíšila představí i u nás v Zubří.
Vlasta Redl v současnosti vystupuje téměř výhradně se svou novou doprovodnou skupinou čítající špičkové české a slovenské instrumentalisty (Michal Žáček, Petr Vavřík, Martin Gašpar, Marcel Buntaj…), z nichž mnozí se mohou
pochlubit účinkováním či studiovou spoluprací se světově proslulými umělci.

www.mesto-zubri.cz

Repertoár tvoří písně nové i Redlovky, kterých se diváci na koncertě dožadují
nejvíce - Husličky, Smrti, Carpe Diem, Ej Bože můj, Rehradice aj.
Luboš Pospíšil s hlasem, který si nespletete, a pěknou řádkou hitů na kontě (mj. Tenhle vítr jsem měl rád; Soukromá cesta do nikam; Jekyll a Hyde
…) nedávno vstoupil mezi šedesátníky. Jako by ale nebylo šedesát jako
šedesát. Místo aby se Luboš Pospíšil a
5P pohodlně vezli na vlně úspěšného
narozeninového turné korunovaného
vyprodaným koncertem v pražské
Akropoli, připravili v dubnu 2011 řadovou desku z čerstvého materiálu nazvanou Chutnáš po cizím ovoci, s níž
se rozjeli křížem krážem po republice.
Aby ne, když mnoho recenzentů psalo
o „nejlepším albu od dob ...A nestřílejte na milence (1986)“.
Charakteristický Pospíšilův tenor za bicími pevně jistí hvězda mezi tuzemskými bubenicemi Pája Táboříková, klávesy Ondřeje Fencla tančí kolem, rytmiku
dotváří zkušený baskytarista Martin Štec (mj. ex-Vltava, Ivan Hlas…). Od
nového roku 2012 pak přibyl do sestavy bravurní kytarista a vokalista Mirek
Linhart (Yo Yo Band, Lenka Filipová trio…). Generační bariéry rozmetává síla
kolektivu, kapela hraje s obrovskou radostí, byť některé písně jsou starší než
někteří účinkující muzikanti. A možná právě proto.
L. Přečková (zdroj: tisková zpráva k turné)

Zprávy z knihovny
Březen, do knihovny vlezem - „Březen – měsíc čtenářů“
Březen je se čtením a s knihou spojován
tradičně – pamětníkům jistě ještě rezonuje v hlavě „Březen měsíc knihy“, který
se s nástupem informačních technologií
na několik let proměnil v „Březen - měsíc
internetu“.
V posledních letech však je opět akcentováno čtení, knihy, čtenářství, a proto celostátní mediální akce podporovaná Svazem knihovníků a informačních
pracovníků „Březen – měsíc čtenářů“.
V rámci zmíněného měsíce jsme tedy od 01. 03. 2014 do 14. 03. 2014 pro zapomnětlivé čtenáře vyhlásili „čtenářskou amnestii“.
Nebudeme vybírat poplatek za upomínky!!!
Určitě se mezi občany města najde spousta těch, kteří k nám ještě nechodí.
V týdnu od 01. 03. 2014 do 07. 03. 2014 máte příležitost přijít mezi nás a bez
poplatku se připojit mezi ostatní uživatele knihovny.
Čtení je nejlepší závislost. Jakmile s tím jednou začnete, nechcete přestat. Zažíváte ten nádherný pocit, když se do příběhu naprosto „zažerete“ a nedokážete se odtrhnout. S tím přichází i neskutečný pocit, když otevřete knihu a víte,
že vás čeká náhled do úplně nového světa a že zažijete zase něco nového. Nebo
také to, když úžasnou knihu dočtete a je vám do pláče, protože chcete víc a víc.
Vy, kteří jste závislosti na čtení nepodlehli – zkuste to!!! Vždyť s knihou zažijete
ty nejkrásnější pocity a dobrodružství.
A jaké knížky si můžete v březnu vychutnat?

S kým mě bavil svět
Marie Poledňáková
První autobiografie scenáristky a režisérky Marie Poledňákové, absolventky Akademie múzických umění a
autorky 12 divácky úspěšných televizních i celovečerních filmů, z nichž S tebou mě baví svět získal ocenění
Nejlepší veselohra století.
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Otevřeně a s důkladností a literární zručností sobě vlastní nás autorka provází
svým životem od dětství až do současnosti. Je to příběh plný napětí, zvratů,
překonávání překážek, vášní, bolesti i štěstí, příběh, po jehož přečtení smekneme.

Láska v Provenci
Bridget Asherová
Každý upřímně vyprávěný příběh o lásce v sobě skrývá
ještě nějakou jinou lásku. Starý kamenný dům, láska,
báječní lidé, blahodárné působení staletími vytříbené místní kuchyně, to je hojení nešťastných duší po
provensálsku. Do Provence – do malého městečka
Puyloubier – přijíždí z americké Floridy Heidi a s ní
její sedmiletý syn Abbot, oba se po svém snaží vyrovnat
se ztrátou manžela a otce, s nimi přijíždí šestnáctiletá neteř Charlotta. V sousedství domu bydlí důvěrná přítelkyně Heidiny rodiny a ta jí odkrývá tajemství
jednoho léta, kdy Heidina matka opustila svou rodinu a přijela si sem léčit svou
poraněnou duši. Sousedka je navíc skvělá kuchařka. Heidi postupně nachází
klid a novou lásku mezi vinicemi, levandulí, za vlahých večerů na úpatí magické hory. Tradiční delikátní provensálské recepty jsou součástí románu!

Spolková činnost

Tradiční hasičský ples

Dne 18. 1. 2014 se v restauraci Pod Lipůvkou uskutečnil tradiční hasičský
ples. Ten letošní měl slavnostní ráz, jelikož Sbor dobrovolných hasičů Zubří
letos slaví 120. výročí založení sboru. K poslechu a tanci hrála skupina DUO
Andy. Účastníci plesu se mohli těšit z bohaté tomboly a také z mnoha cen, které se losovaly ze zakoupených vstupenek. Organizátoři plesu by chtěli upřímně
poděkovat všem, kteří si v předprodeji zakoupili vstupenky a podpořili tak další
činnost sboru. Poděkování patří také těm, co přispěli na ples při roznášení pozvánek, a přesto se plesu třeba ani nezúčastnili. Dále také SDH Zubří mnohokrát děkuje všem sponzorům, kteří do tomboly přispěli hodnotnými cenami a
udělali tak radost mnohým „plesujícím“. V neposlední řadě pak patří dík těm,
co se plesu zúčastnili a prožili tak s námi krásný večer plný pohody a zábavy.

Prdlé pohádky
Marek Cpin, Miloš Knor, Ester Kočičková, Marie Ludvíková, Tomáš Matonoha, Václav Neužil,
Lukáš Pavlásek, Lumír Tuček, Petr Vydra, Jakub
Žáček... Tedy, jeden scénograf a devět komediálních
herců, které znáte z pořadu Na stojáka, vyměnili mikrofony (a dřevotřísku)
za počítačové klávesnice a na světě jsou nové pohádky. Jsou veselé. Jsou dojemné. Jsou „ochytřující“. Jsou pro všechny děti od pěti let a hlavně jsou...
TOTÁLNĚ PRDLÉ!
V knize na vás čeká úplný horor jedné Špagety; Princezna, která ukradla zuby;
Jednohlavý drak a jeho tři konce; Pohádka o perníku, po kterém je hned celý
svět lepší; Tři sestry; Princezna s vysavačem; Medvědi; knedlík jako Nejlepší
koření; Princezna s plnovousem a Nebojácný Venda.

Tipy na čtení – čteme a doporučujeme
Kosprd a Telecí - Příběh ze školky
Eva Papoušková
Pohled na obálku může čtenáři pomoci předvídat, o
čem tento opravdu velmi vtipný příběh bude.
Knížku tvoří dvanáct kapitol na dvě až tři stránky, jež
jsou psány poměrně hustým menším písmem. Z toho
důvodu je u začínajících čtenářů vhodná spíše ke společnému hlasitému předčítání. Pokročilejší čtenáři si ji
ale moc užijí – byť jde o drobná současná dobrodružství dětí školkou povinných, nasmějí se i starší děti.
Jazyk knížky je velmi uvolněný, láká k dalšímu čtení, děj je skvělý a nepotřebuje
snad žádné podpůrné aktivity k tomu, aby si děti knížku užily.
Kdo hledá legraci, doporučte mu knížku k vlastnímu čtení, nebude zklamán.
Nejen já, ale také manžel s dcerou - všichni jsme se na společné večery právě s
touto knihou těšili a při čtení se mohli potrhat smíchy.

Tip na nákup
Nenašli jste publikaci, kterou jste hledali? A jste přesvědčeni, že by neměla
chybět v naší nabídce? Napište nám to! Pokud zanecháte také e-mailovou adresu, budeme vás informovat, zda publikaci do našeho fondu pořídíme či ne.
Příjemné, veselé, poutavé, dobrodružné, laskavé … březnové čtení knížek, které na vás čekají v knihovně,
vám přeje
Lenka Cabáková
knihovnice

www.mesto-zubri.cz
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Závěrem bychom Vás chtěli pozvat, abyste s námi letos oslavili 120. výročí založení našeho sboru při akcích pořádaných hasiči. Vyvrcholení oslav proběhne
v červenci 2014. Jste srdečně zváni.
Aneta Kovářová

Příroda

Když krouží káně nad
řekou

(Některé druhy ptáků na území
města Zubří a v jeho nejbližším
okolí, 12. část)
Káně lesní (Buteo buteo) je typickým dravcem naší krajiny. S kání,
často sedící na některém ze stromů v alejích lemujících cesty nebo plachtící
nad poli a loukami, se můžeme setkat v průběhu celého roku.
Káně lesní loví převážně hraboše a myši, proto také dřívější pojmenování káně
myšilov. Kořist vyhlíží z vyvýšeného místa nebo za letu a kroužení. V žaludcích
kání byly nalézány pozůstatky i dospělého zajíce, psa nebo kozy, protože se
také přiživuje na zvěři, která byla například sražena auty. Ulovit tak velké zvíře
ale káně není schopna.
V době hnízdění od března do května se vyskytuje spíše v lese, kde se celá rodina chová velmi nenápadně. Jak mláďata rostou, hlasitě se začínají dožadovat
potravy. Hlasité žadonění o potravu u nich někdy přetrvává i v době opouštění
hnízda při prvních společných letech s rodiči.
Celkové zbarvení káně je v různých odstínech hnědé, většinou ale tmavě hnědé
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s bělavými skvrnami na spodině těla a krku. Káně je zavalitý pták. V sokolnictví
se nepoužívá pro menší dravost a pomalý let. Za letu jsou dobře patrná její široká křídla a krátký zakulacený ocas. Mnohdy nás na její přítomnost na obloze
upozorní její mňoukavé volání.

Ostatní
1. 2. 2014 - 11. 2. 2014 bylo odcizeno
v Zubří v ulici Pod Kostelem MOTOROVÉ VOZIDLO ZNAČKY KORADO, SPZ Z0705 - MODRÉ BARVY.
Motorové vozidlo bylo uzamčeno,
pachatelé jej tedy museli odnést ručně buď někde k hlavní cestě nebo po
postraní ulici Václava Sedláka nebo
ThDr. Metoděje Mičoly. Jak v denních
nebo nočních hodinách.
Korado 216200: SPZ Z0705, modrá
barva, bílý košík, na předním blatníku
samolepka autíčka Spořík Kaufland.
Jestli jej někdo viděl nebo má nějaké
informace, prosím o kontaktování
POLICIE ČR na čísle 158 nebo na číslo
605 181 033.

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť
Zdroj fotografie: www.biolib.cz, autor fotografie: Jan Šefčík

Okénko zdraví
V lednu a v únoru jsem měla dvě setkání s lidmi, řekněme besedy. Bylo to velmi milé a pomohlo mi to vyřešit otázku, o čem psát. Tuto otázku si kladu každý měsíc. Nechci své čtenáře zklamat. A právě beseda s členkami Svazu žen
v Zubří mi pomohla. Povídaly jsme si o tom, co nás všechny trápí asi nejvíc. Pohybový systém. Klouby a páteř. A teď v zimě je to ještě horší. Vlhká, vlezlá zima
doslova „leze“ do kloubů. A protože i páteř je soustava kloubů, ozývá se taky.
Je to všechno dáno nejen počasím, ale hlavně tím, že v lednu a v únoru jsou
nejvíc zatíženými orgány močový měchýř a ledviny. A pokud ledviny nejsou
v dobré kondici, hůř se čistí krev a v kloubech se více usazují odpadní látky.
Jeden zákazník to trefně popsal jako „písek v převodech“. V horším případě
se k líným ledvinám připojí slabá játra a důsledkem je vznik bolestivého onemocnění zvaného dna. Z toho vyplývá, že pokud se chceme zbavit bolestivých
kloubů, nestačí je jen mazat mastmi. Je potřeba posílit ledviny a na to je právě teď, v únoru, nejlepší čas. Kvalitní ledvinový čaj posílený např. kapkami
z tužebníku jilmového nebo smilu písečného. Ty pomůžou ledvinám vyplavit
z kloubních pouzder škodliviny a tlumí bolest. A zevně je vynikající mazání
z kostivalu nebo kaštanu. Pokud je v kloubu zánět, je dobré přimíchat propolis.
Ale protože v našem těle není nic jednoduché, naše klouby fungují tak trošku
jako kontrolka podle toho, který orgán se nám ozývá jejich prostřednictvím.
Tak podrážděný žlučník má svoji „kontrolku“ v bolestech loktů, ramen nebo
kyčlí (také tenisový nebo moderně myšový loket). Už zmíněné ledviny se spolehlivě ozývají bolestí kolen.
I když i tam jim do toho trochu mluví žlučník. A vůbec nezáleží na tom, že už
ho nemáte… A pokud vás zlobí kolena a máte oteklé kotníky, pijte ledvinový čaj
2 - 3x denně alespoň měsíc. Jen si prosím dávejte pozor, jaký je to čaj. Nejlepší
je složení podle ing. J. Janči: celík zlatobýl, přeslička rolní, truskavec, vrbice
bílá.
A co se týká žlučníku, pomáhá samozřejmě dieta s omezením přepalovaných
tuků, ale hlavně: nejhorší je vztek, který zadržujeme v sobě. Naučte se házet
za hlavu věci, které nemůžete změnit. Nikdo a nic vám nestojí za to, abyste
si ničili zdraví! Z bylin pomáhají všechny hořčiny. Třeba pampeliška, kořen
hořce, zeměžluč… Žlučník je nejvíc zatížený v dubnu, to si o něm povíme víc.
Nemůžeme vynechat páteř a její vliv. Zablokovaná krční páteř omezuje hybnost (nejčastěji pravého) ramene natolik, že máte problém se učesat nebo si
podat hrníček z horní police. Také trnutí a brnění ruky (někdy i nohy) je způsobeno blokádou krční páteře. Proto často nepomáhají operace karpálních tunelů… Hrudní páteř zase ovlivňuje naše dýchání, její blokáda se může projevovat
také tlakem pod hrudní kostí, bolestmi žeber…
O kloubech a páteři bychom si mohli povídat ještě dlouho. Jen chci zdůraznit,
že první pomoc při bolestech a blokádách páteře a kloubů je suché teplo. Stačí
nahřátá plenka, polštářek z pohankových slupek apod. Některá z bylinných
mastí, která prohřívá (raději jednodruhové – kaštan, kostival, arnika, eukalyptus, rozmarýna …) A hlavně klid !
Pochopte, že bolestí kloubů vám vaše tělo dává signál, abyste zpomalili. Že už
je toho na něj dost. Poslechněte tento signál, věnujte svému tělu trochu klidu
a péče, mějte se rádi. Odměnou vám bude úleva od bolesti. A možná pochopíte, co jste dělali špatně. Jen nad tím zkuste přemýšlet… Mějte se rádi a budete
šťastní.
Radka Dvořáková

www.mesto-zubri.cz

Inzerce
Nabízím hrobové místo na místním hřbitově v Zubří. Jedná se o jednohrob
s hrobovým zařízením – cena dohodou. Bližší informace na MěÚ Zubří,
u paní Pernicové.

Sport

Interball 2014
– žáci vezou stříbro z turnaje v Maďarsku!

Družstva starších a mladších žáků se o víkendu zúčastnila kvalitně obsazeného mezinárodního turnaje v Tatabányi. V těžké konkurenci jsme se neztratili a
oba týmy získaly stříbrné medaile. Ondra Číž byl dokonce vyhlášen nejlepším
brankářem turnaje. Tým starších žáků v kombinované sestavě hráčů Zubří a
talentovaných hráčů z okolí odehrál dva vyrovnané zápasy s maďarskými týmy.
V utkáních se slovenskými družstvy jsme byli jednoznačně lepší a zejména
naše obranná fáze byla na vysoké úrovni.
Výkony mladších žáků byly kolísavé, ale v rozhodujícím utkání s Tatabányou
předvedli kluci výkon, za který zaslouží pochvalu.
Výsledky starší žáci:
HC Zubří – Honvéd Budapešť 18:20
HC Zubří – ŠKP Bratislava 26:3
HC Zubří – Nové Zámky 24:9
HC Zubří – MŠK Považská Bystrica 33:16
HC Zubří – Tatabánya 20:20
1. Honvéd Budapešť
2. HC Zubří
3. Tatabánya
4. Považská Bystrica
5. ŠKP Bratislava
6. Nové Zámky
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Sestava: Šimon Mizera, Ondřej Číž – Pavel Vala, Josef Koleček, Bohdan Mizera, Marek Blinka, Petr Kačmarik, Tomáš Vlk, Jakub Cáb, Norbert Menšík,
Vojtěch Číž, Filip Svoboda, Michal Kulišťák
Výsledky mladší žáci:
HC Zubří – Honvéd Budapešť 18:20
HC Zubří – FTC Budapešť 18:19
HC Zubří – Nové Zámky 23:18
HC Zubří – MŠK Považská Bystrica 12:10
HC Zubří – Tatabánya 29:22
1. FTC Budapešť
2. HC Zubří
3. Tatabánya
4. Honvéd Budapešť
5. Nové Zámky
6. Považská Bystrica
Sestava: David Mikulenka – Nick Matejovič, Lukáš Mořkovský, Marián Kala,
Ondřej Vičan, Lukáš Křiva, Dušan Palát, Tomáš Koleček, Jakub Krupa, Matěj
Ulrych, Matěj Havran, Dominik Ištvánek
Trenéři: Josef Mazáč, Vojtěch Krupa, Norbert Menšík, Zbyněk Mizera

Publikováno 29. 1. 2014 | Autor: HC Zubří

Rozhovor
s Jiřím Kekrtem

Zubří /ROZHOVOR/ – Do třetice
všeho dobrého. V naplnění tohoto
pořekadla bezpochyby věří především vedení extraligových házenkářů
Zubří, které po Miroslavu Ćelićovi a
Aleši Kořínkovi dává v rozehraném
ročníku prostor třetímu kouči. Vytáhnout aktuálně v extraligové tabulce až
desáté Gumárny z bryndy totiž přichází zdejší ikona a kouč, jenž s valašským
týmem slavil historicky první dva tituly, Jiří Kekrt. „Rád na tyto časy vzpomínám a vracím se zde,“ přiznal 63letý zkušený trenér, který s klubem podepsal
smlouvu na dva a půl roku. „Je to pro mě nová výzva a věřím, že týmu pomohu
nejen v tabulce vzhůru, ale díky koncepční práci bude Zubří opět silný tým bojující o přední příčky v nejvyšší soutěži,“ uvedl.

Dlouho jste zvažoval nabídku Zubří?
Jednání byla velmi krátká, protože tu byl zájem obou stran. Nabídka mě samozřejmě potěšila, protože při mých dvou předešlých působeních v Zubří jsem
měl pocit, že to docela fungovalo. Byl jsem tu u dvou rozdílných generací, které
byly svým způsobem úspěšné. No a teď mě čeká třetí generace, takže je to pro
mě určitá výzva.

2014

Naposledy jste v Zubří působil v sezoně 2010/2011. Pamatujete si některé
současné hráče?
Ano, asi sedm hráčů. Jsou to oba brankáři Petr Orság nebo Tomáš Janků, dále
pak Tomáše Mičkala, Matěje Šustáčka, Štěpána Randýska a Libora Horuta,
kterého jsem měl možnost trénovat i ve Frýdku. Ale pamatuji si i hráče, kteří
tenkrát byli ještě v dorostu, například Petra Šlachtu nebo Marka Třeštíka.
Jak na vás po prvním tréninku působí tým?
Zatím, přiznám se, trošku tápu. Protože jeden trénink je pro nasátí atmosféry
týmu strašně málo. Ale mám domluveny individuální pohovory jak s hráči, tak
s vedením a trenéry. Takže na nějaké hodnocení je zatím velmi brzy. Je ale vidět, že na týmu je vidět určité zklamání z toho, jak na tom teď je.
Něco podobného jste už ale v Zubří zažil, ne?
Pamatuji si, že když jsem zde v Zubří končil své první angažmá v roce 2000
odchodem do Rakouska, to byla ještě éra Kiriljuka, Titkova nebo Mičoly. Pak
přišla generace Říhy, Hrstků, Čípa a dalších a v prvním roce, pokud si dobře
vzpomínám, skončili poslední v tabulce. A před pádem do nižší soutěže je zachránilo pouze spojení české a slovenské soutěže. A přesto tito hráči o pár let
později i pod mým vedením bojovali každou sezonu o medaile a dnes hrají v
Německu nebo Francii.
Na závěr - jak vzpomínáte na svůj největší úspěch v Zubří, tedy zisk dvou
mistrovských titulů v letech 1996 a 1997?
Jsou to nádherné vzpomínky, protože tady byla éra Dořičáků a Mikulenků, pak
dlouho nic, sestup do nižších soutěží a najednou během tří let přišly dva tituly
a bronz. Takže to byly nádherné momenty, které nejdou zapomenout. Zubří
bylo vždy specifické svou bojovností a nadšením. I když nás v mnoha případech soupeř převyšoval svou herní kvalitou, hráči jako Milan Mžik nebo Jirka
Mičola dokázali svou bojovností a týmovým duchem strhnout celé mužstvo k
neskutečným výkonům. A spojení těch bojovníků s těmi talentovanými, jako
bratři Hrachovcové, Baďura a další, byla velmi dobrá kombinace. Proto bylo
Zubří v té době úspěšné. Dnes je házená samozřejmě někde jinde, ale týmový
duch a bojovnost byly vždy to, co Zubří šlechtilo.
Autor: Jakub Šimurda

Na turnaji Nástrojárna Pečky Cup
mladší žačky stříbrné

V pátek 31. ledna 2014 náš oddíl TJ Lesana Zubří uspořádal 2. ročník turnaje
mladších žaček Nástrojárna Pečky Cup za účasti 5 družstev – Sokola Poruby,
Zory Olomouc, UP Olomouc, HC Zlín „B“ a domácího celku TJ Lesany Zubří.

www.mesto-zubri.cz
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obsadilo v konečném součtu 2. místo, když s družstvem Zory Olomouc mělo
sice shodný počet bodů, ale horší vzájemný zápas.
Naše družstvo podalo ve všech zápasech vyrovnané výkony. Hlavními tahouny
se staly spojky Bětka Krůpová (nejlepší střelkyně turnaje) a Kamča Nováková,
které jako nejzkušenější dokázaly vzít v důležitých momentech zodpovědnost
na sebe. Důležitým článkem naší hry byla také Anitka Poláčková, která podávala v brance spolehlivé výkony. Důležité branky přidaly do sítě soupeře také
Jasmína Remešová, Terka Kamencová a Eliška Benová. Také ostatní děvčata
zaslouží pochvalu za snahu a bojovnost.
Lesana Zubří
Lesana Zubří
Lesana Zubří
Lesana Zubří

-

Sokol Poruba		
UP Olomouc		
Zora Olomouc		
Zlín „B“			

15:11
15:10
14:16
18:16

rozhodovat o pořadí v tabulce, a utkají se v něm týmy Paneláků a TIP Cafe,
a celky Oktopusu a KO-SA. Pro tým Veteránů již tento ročník skončil. Poslední
kolo dá taky definitivní podobu nejlepší dvanáctce hráčů, kteří se utkají v sobotu 1. března od 14 hodin v závěrečném exhibičním turnaji TOP 12. Poté proběhne v kavárně TIP Cafe závěrečné vyhlášení, předání cen nejlepším a první
ročník Zuberské amatérské ligy tak bude uzavřen.
Partnery Zuberské ligy jsou: Město Zubří, Sportovní poháry - PS, Unipar - výroba svíček, Martin Pšenica - servis výpočetní techniky, Aleš Měrka - nezávislé
finanční poradenství, LB Silver, Dana Krůpová - masérské služby, Robert Jurajda - marketing a manažérská činnost, kavárna TIP Cafe.
Josef Randus
další informace na sport.mesto-zubri.cz
Tabulka po 9. kole

Branky: Bětka Krůpová 34, Kamča Nováková 12, Terka Kamencová 5, Eliška
Benová 4, Jasmína Remešová 4, Denisa Dukátová 1, Lea Jurajdová 1, Terka
Palátová 1

Pořadí jednotlivců:
Konečné pořadí: 1. DHK Zora Olomouc 6 bodů
		
2. Lesana Zubří		
		
3. UP Olomouc		
		
4. Zlín „B“		
		
5. Sokol Poruba		

6 bodů
4 body
2 body
2 body

Stolní tenis Zubří

Dne 8. 2. 2014 se uskutečnil další bodovací turnaj ve stolním tenise v tělocvičně ZŠ Sychrov ve Vsetíně. Celkem se sešlo 47 sportovců z celého regionu.
Ze Zubří se zúčastnilo 5 chlapců. Nejlepší z našich už se probojovali blíž ke
špicce, takže je vidět pokrok a je předpoklad, že v příští sezóně by to mohlo být
ještě lepší.
Výsledkový servis:				
Mladší žáci – 25 soutěžících		
Starší žáci – 34 soutěžících
9. KRUPA Tobiáš			
13. KOLEČEK Lukáš
21. PUPÍK Milan			
16. KRUPA Tobiáš
				
17. ADAM Jakub		
				
28. KANTOR Marek
				
30. PUPÍK Milan		

Za výbor ST – Milan Pupík

Zuberská amatérská liga v kuželkách
již zná svého prvního vítěze!!!
O tom, že síla jednotlivých týmů byla velmi vyrovnaná, svědčí i to, že o celkovém pořadí rozhodly až poslední zápasy. Naše družstvo TJ Lesana Zubří
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Neodradily vás ani poslední nevydařené výsledky a postavení týmu v tabulce?
Ne. Říká se, že nevstoupíš dvakrát do stejné řeky, a já už jsem tu potřetí, takže
je to svým způsobem trošku ošidné. S tím je taky spojena určitá kritičnost a
náročnost zuberských fanoušků, kteří jsou zvyklí na lepší výsledky, které teď
bohužel nejsou. Chtěl bych v Zubří odvést dobrou práci, zkrátka to, čemu věřím, že rozumím. Nicméně vím, že to nebude jednoduché.
Naposledy jste působil na Slovensku v Považské Bystrici. Sledoval jste výsledky Zubří?
Protože jsem na Slovensko dojížděl každý den, všechna televizní utkání jsem
měl možnost sledovat. Byl jsem i na řadě utkání tady v hale. A vlastně jsme se
potkávali i v rámci turnajů a přípravných utkání ať už v Považské Bystrici, nebo
tady v Zubří.

2014

Deváté kolo Zuberské amatérské ligy v kuželkách určilo vítěze. Historicky prvním vítězem této soutěže se stává celek Oktopusu ve složení Naďa Slováková,
Leona Proroková, Naďa Lešková a Milan Leška. Gratulujeme!!!
Nyní nás čeká poslední kolo, ve kterém se již díky bodovým rozestupům nebude

www.mesto-zubri.cz

Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Příjmení a jméno
hráče
Jurajda Robert
Cibulec Dušan
Randus Josef
Lešková Naďa
Mizera Pavel
Frňka Viktor
Slováková Naďa
Leška Milan
Randus Petr
Mizera Zbyněk
Mizera Antonín
Balhárek Petr
Frňka Ivan
Daněk Ivan
Proroková Leona
Zeman Václav
Pernica Svatopluk
Blabla Rudolf
Pernicová Zdenka
Balhárek Radim
Logner Miloslav
Holiš Josef
Vašek Radek
Frňka Jan
Zeman Jiří
Dobešová Aneta
Večeřová Anna

Tým
TIP cafe
KO-SA
TIP cafe
Oktopus
KO-SA
Paneláci
Oktopus
Oktopus
TIP cafe
KO-SA
KO-SA
Veteráni
Paneláci
Paneláci
Oktopus
KO-SA
Veteráni
Paneláci
Veteráni
Veteráni
Paneláci
TIP cafe
TIP cafe
Paneláci
KO-SA
Veteráni
Oktopus

CELKEM
Počet
Průměr
Průměr
zápasů
plné
dorážka
7
160,9
76,3
6
160,5
71,5
4
162,5
66,8
7
156,9
68,6
4
157,8
65,8
3
161,7
59,7
6
157,7
57,0
5
155,6
58,2
4
148,5
64,3
3
144,3
64,0
2
155,5
51,0
8
147,5
50,8
2
149,5
47,0
3
137,0
57,3
3
135,0
55,3
3
146,3
43,0
4
140,0
49,3
5
138,8
47,4
6
128,8
44,0
4
126,5
45,3
5
111,2
46,2
3
111,0
45,7
3
114,0
35,3
3
111,7
34,3
3
103,7
38,0
2
102,5
37,0
0
0,0
0,0

Průměr
celkem
237,1
232,0
229,3
225,4
223,5
221,3
214,7
213,8
212,8
208,3
206,5
198,3
196,5
194,3
190,3
189,3
189,3
186,2
172,8
171,8
157,4
156,7
149,3
146,0
141,7
139,5
0,0

Poznámka: tučně vytištěni jsou označeni hráči, kteří mají odehrány minimálně čtyři zápasy, které jsou nutné k možnosti odehrání závěrečného turnaje
TOP 12.
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PROGRAM NA BŘEZEN
Klub

Sobota 1. 3. 2014 od 19:00 hodin v Klubu Zubří
LÁSKA NA HORÁCH
Divadelní SPONA ze Zubří
Tam pod Radhoštěm, tam je krásný svět! Ovšem když o lásce rozhodují rodiče, může
být všechno jinak…. Původní zuberská hudební komedie z roku 1935 podle J. Koláčka
Zárubského. Vstupné dobrovolné.
Sobota 1. 3. 2014 od 9:00 u Klubu Zubří
MASOPUSTNÍ PRŮVOD
Tradiční masopustní průvod a veselí VSPT Beskyd. Vystoupí cimbálová muzika Malý
Beskyd. V 10:30 zahájí starosta města Zubří masopustní průvod. Na prostranství kolem Klubu si můžete zakoupit masopustní pochoutky, zároveň bude probíhat již 4. ročník „O nejlepší masopustní koblihu“. Ukázku svých vlastnoručně usmažených koblih
můžete přinést do 9:30, poté bude nezávislou porotou vyhodnocena nejlepší kobliha.
Sobota 8. 3. 2014 od 17:00 v Klubu Zubří
SPORTOVNÍ GALAVEČER s vyhlášením sportovce města Zubří 2013
Vyhlášení ankety o nejlepšího sportovce města Zubří, poprvé ve společenské atmosféře,
s živou muzikou (HTK band), dataprojekcí a programem.
Čtvrtek 13. 3. 2014 od 17.30 hodin, velký sál Klubu Zubří
KŘESLO PRO HOSTA s Mgr. Janou Mikulenkovou
ZDRAVÉ STÁRNUTÍ
Vstupné: 30 Kč
Pátek 14. 3. 2014 od 19:00 hodin v Klubu Zubří
LÁSKA NA HORÁCH
Divadelní SPONA ze Zubří
Místenky k dispozici v kanceláři Klubu Zubří.
Neděle 30. 3. 2014 od 18 hodin v Klubu Zubří
VLASTA REDL a LUBOŠ POSPÍŠIL s kapelami
Unikátní projekt dvou velkých osobností českého a moravského bigbeatu a folku s jejich kapelami. Husličky v podání 11 muzikantů na jevišti – to musíte slyšet.
Vstupné: 250 Kč sedící a 200 Kč na stání.

Kino

Středa 5. 3. 2014 od 18:30 hodin v Kině Klub Zubří
RIVALOVÉ (náhradní promítání)
Skutečný příběh Nikiho Laudy. Film Rivalové vypráví skutečný příběh dvou pilotů, kteří jsou soky nejen na okruzích, ale také ve skutečném životě. Režie: Ron Howard. Hrají:
Daniel Brühl, Chris Hemsworth, Alexandra Maria Lara, Olivia Wilde, Natalie Dormer,
Christian McKay, Pierfrancesco Favino a další.
Vstupné: 70 Kč. Délka filmu: 123 minut.
Úterý 18. 3. 2014 od 9:30 hodin v Kině Klub Zubří
KRTEK A OSLAVA
Pásmo pohádek pro děti z MŠ, ale i děti předškolního věku v doprovodu rodičů.
Vstupné: 12 Kč. Délka filmu: 65 minut.
Středa 26. 3. 2014 od 18:30 hodin v Kině Klub Zubří
COLETTE
Strhující příběh o lásce silnější než smrt. Milostný příběh zajatců Viliho (Jiří Mádl) a
krásné belgické židovky Colette (Clémence Thioly) vypráví o osudu tajné lásky v prostředí hrůzy a smrti, o tenké hranici mezi dobrem a zlem, pravdy a lži... Režie: Milan
Cieslar. Přístupnost: nevhodný do 12 let. Vstupné: 70 Kč. Délka filmu: 126 minut.

Sport v únoru
Sportovní hala
Sobota 1. 3.
7:30 hod. Futsal – okresní soutěž I. třídy – 21. a 22. kolo soutěže
Neděle 2.3.
13:00 hod. HC Zubří – SKP Frýdek Místek – 14. kolo I. ligy mladších dorostenců
v házené
15:00 hod. HC Zubří – SKP Frýdek Místek – 14 kolo I. ligy starších dorostenců
v házené
1 7:00 hod. HC Zubří B – SKP Frýdek Místek B – 14. kolo II. ligy mužů SM v házené

2014

Neděle 9. 3.
7:30 hod. Futsal – okresní přebor – 21. a 22. kolo soutěže
Neděle 16. 3.
13:00 hod. HC Zubří – SSK Talent Plzeň – 16. kolo I. ligy mladších dorostenců
v házené
15:00 hod. HC Zubří – SSK Talent Plzeň – 16. kolo I. ligy starších dorostenců v házené
17:00 hod. HC Zubří B – MHK Karviná – 16. kolo II. ligy mužů SM v házené
Sobota 22. 3.
8:00 hod. Turnaj minižáků – turnaj v házené
Neděle 23. 3.
8:00 hod. HC Zubří A – TJ Jiskra Otrokovice – utkání Zlínské ligy mladšího žactva I
9:15 hod. HC Zubří B – HC Zlín A – utkání Zlínské ligy mladšího žactva I
10:30 hod. HC Zubří C – TJ Holešov – utkání Zlínské ligy mladšího žactva II
Neděle 30. 3.
9:00 hod. HC Zubří B – HC Zlín B – utkání Zlínské ligy starších žáků
13:00 hod. HC Zubří – HK .A.S.A. Město Lovosice – 18. kolo I. ligy mladších
dorostenců v házené
15:00 hod. HC Zubří – HK .A.S.A. Město Lovosice – 18. kolo I. ligy starších
dorostenců v házené
17:00 hod. HC Zubří B – Slavia Fatra Napajedla – 18. kolo I. ligy starších dorostenců
v házené
Sokolovna
Neděle 16. 3.
9:00 hod. TJ Gumárny Zubří – SK Holešov A – utkání 9. kola krajského přeboru
v šachu
Kuželna
Sobota 1. 3.
14:00 hod. Zuberská amatérská liga – závěrečný turnaj TOP 12
Pátek 14. 3.
17:00 hod. TJ Gumárny Zubří B – Bílovec B – 18. kolo meziokresního přeboru
v kuželkách
Pátek 28. 3.
17:00 hod. TJ Gumárny Zubří B – Nový Jičín B – 20. kolo meziokresního přeboru
v kuželkách
Hřiště Lesany
Neděle 23. 3.
9:00 hod. TJ Lesana Zubří – HC Zlín B – utkání Zlínské ligy mladšího žactva II
10:15 hod. TJ Lesana Zubří – SK Velká Bystřice – utkání Zlínské ligy starších žaček
Klub Zubří
Sobota 8. 3.
17:00 hod. Sportovní galavečer – vyhlášení ankety Sportovec roku města Zubří roku
2013

PLÁN TURISTICKÝCH AKCÍ březen 2014
i pro příznivce turistiky
So 8. března	Zubří, Převrátí - Randůsky - Zašová - Motorest
Pelikán
12 km		
sraz na křižovatce Převrátí – Randůsky v 9.30 hod.
So 15. března 	Zubří - Rožnov p/R., Koryčanské Paseky - Dolní Paseky,
Vinium - Horní Paseky
15 km		
sraz u TESCA v 9.30 hod.
ZAHÁJENÍ JARNÍCH KM
So 22. března 	Zubří - Rožnov p/R - Vigantice - Dolní Bečva - Rožnov
14 km		
vlak: Zubří nádr. 7.29 - Rožnov P/R
		
bus: Rožnov p/R 8.15 - Vigantice
So 29. března 	Zubří - Staré Zubří - Hradišťko, partyzánský bunkr
z 2. světové války - Horní Zubří
10 km		
bus: Zubří nádr. 9.04 - St. Zubří, točna ČSAD
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Rožnov pod Radhoštěm • náklad 800 výtisků • cena 5 Kč
Prodejní místa ZN: Potraviny Radka u Gumáren, trafika p. Mikulenka, Hobby Elektkro pí Janošcová u Tesca, Coop Horní konec, Coop střed, Coop Staré Zubří, Tip Café, trafika u pošty.
Schránky na vaše příspěvky najdete na těchto místech: Klub Zubří, Hamerská 10, pošta u Centra, Městský úřad, Horní škola Horní konec, Klub Staré Zubří.
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