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Letošní Den města Zubří se ponese v duchu
podpory obnovy Libušína na Pustevnách

Město Zubří vás srdečně zve na letošní DEN MĚSTA, který se koná poslední srpnovou sobotu (30. 8. 2014) od 14 hodin v prostorách Klidového centra
v Zubří. Vůbec poprvé se tento den ponese v benefičním duchu. Výtěžek z dobrovolného vstupného a dalších benefičních aktivit následně poputuje ve prospěch veřejné sbírky na obnovu národní kulturní památky - chaty Libušín
na Pustevnách, unikátního díla Dušana Jurkoviče. V programu se představí
plejáda regionálních i zuberských umělců. Vyvrcholením programu by se měl
stát asi hodinový koncert Tomáše Kočka & orchestru, dvojnásobných držitelů
ceny Anděl za album roku, ale také krátký recitál Františka Segrada.

CENA 5 KČ

Volby do zastupitelstva obce se konají
ve dnech 10. a 11. října 2014.

Registračnímu úřadu v Zubří bylo podáno celkem 7 kandidátních listin.
O hlasy voličů se tedy bude ucházet na podzim 7 politických stran:
Křesťanská demokratická unie Československá strana lidová
SNK – Evropští demokraté
Komunistická strana Čech a Moravy
Strana práv občanů
Česká strana sociálně demokratická
Koalice ODS a Svobodných pro Zubří
TOP 09
(pokračování na straně 4)

120 let založení Sboru dobrovolných
hasičů v Zubří

Kromě bohatého hudebního programu, který poběží na dvou scénách od 14
hodin do noci, je pro vás připravena výstava dětských prací na téma „Libušín
očima dětí“ spojená s tichou aukcí jednotlivých obrázků a další benefiční aktivity včetně drobných her a úkolů pro vaše děti.
(pokračování na straně 5)

Každé město, každá ves má sbor hasičů, aby chránily své území před živly.
Roku 1894 se tak stalo i v obci Zubří, když byl založen Sbor dobrovolných hasičů. Dnes je tomu přesně 120 let, kdy byly zaznamenány první zmínky o zuberském hasičském sboru.
V sobotu 19. 7. 2014 se
proto konaly ve městě
Zubří oslavy u příležitosti 120. výročí založení SDH. V ranních hodinách se hasiči ve svých
slavnostních
uniformách shromáždili před
hasičskou zbrojnicí, aby
mohli do místního kostela sv. Kateřiny uspořádat slavnostní průvod
s prapory. Přítomni byli
jak členové SDH Zubří,
tak zástupci sborů z okolních vesnic, a to ze Zašové, Veselé, Stříteže nad Bečvou, Vidče, Valašské Bystřice, ale také ze Starého Zubří a partnerských obcí
města Zubří, a to Palárikova, Zubří u Trhové Kamenice, Zubří u Nového Města a Rosdorfu.
(pokračování na straně 6)
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Vzpomínáme
Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí,
vzpomínky na Tebe však stále stejně bolí.

Matěj Pavlíček
Jakub Šupler

Dne 19. srpna 2014 uplynulo již 26 let od doby, kdy
jsme se naposled rozloučili s naším tatínkem
a staříčkem, panem

Narození

Petra Šimurdová
Julie Šimurdová

Jindřichem Pavelkou.
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami. Kdo jste jej znali,
vzpomeňte s námi.

ZLATÁ SVATBA
Tak jako slunce svítí na tento svět,
tak vy jste nám oporou již 50 let,
společně ruku v ruce každý večer, každé ráno
žijete poctivě ode dne, kdy jste si řekli ANO.

Odešli jste od nás, ale v našich srdcích žijete dál.
Dnes už jen kytičku na hrob Vám můžeme dát
a s láskou, úctou a vděčností vzpomínat.

Dne 5. září 2014 oslaví svou zlatou svatbu naši drazí rodiče

Josef a Božena Krupovi

Dne 23. srpna 2014 uplynulo 21 let
od úmrtí naší maminky a babičky,
paní

Anděly Ulrychové.
Zároveň 19. září 2014 vzpomeneme nedožité 79. narozeniny jejího
manžela, našeho tatínka a dědečka, pana

Václava Ulrycha.
Stále vzpomínají syn Václav, dcery Ludmila, Marie a Anna s rodinami.

Do dalších let Vám hodně zdraví a Božího požehnání
přejí syn Václav, dcery Helena a Marie, snacha Marta, zeť Radomír,
vnučky Marie a Tereza a vnuci Václav, Lukáš a Tomáš.

Přejeme jubilantům do dalších let pevné zdraví,
hodně štěstí, spokojenosti a krásných chvil pohody.
Vojtěch Baroš
Marie Pavlíčková
Anna Hudáková
Anna Dorotíková

75 let
85 let
80 let
75 let

Vladimír Dobeš
Anna Mičková
Marie Hrstková
Ludmila Pobořilová

75 let
75 let
80 let
92 let

Koncert jubilantům
Společenská komise srdečně zve letošní jubilanty a jejich partnery na
koncert souboru Soláň, který se uskuteční v sobotu 6. září 2014 od 14.00
hodin v Klubu Zubří.
Zváni jsou všichni, jimž je více než 80 let, ale také ti, kteří v tomto roce
oslavili nebo budou slavit 65, 70, 75 a 80 let.
Více informací na telefonním čísle 571 659 447.

Úmrtí
Jan Glac
Marie Šimurdová

Anna Raždíková

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šla,
za ruce, které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byla,
za každý den, který jsi s námi žila.
Byla jsi plná života, tvá mysl plná snění
a nikdo z nás se nenadál, jak rychle se
vše změní. Utichly kroky i tvůj hlas,
ale tvůj obraz zůstává v nás.
Dne 24. srpna 2014 vzpomeneme 8. smutné výročí úmrtí, co nás nečekaně opustila naše milá maminka, babička a prababička, paní

Marie Drápalová.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Marie, Milena a syn Eduard s rodinami. Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Už jen kytičku květů na hrob Vám můžeme dát,
svíčku zapálit, chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 26. srpna 2014 vzpomeneme dvanácté výročí
úmrtí naší milé maminky, babičky, prababičky, paní

Anděly Valové
ze Zubří. Za celou rodinu vzpomíná syn Pavel
s rodinou. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dne 29. srpna 2014 vzpomeneme
4. smutné výročí úmrtí naší maminky, paní

Františky Jurkové,

a 8. května 2014 uběhl y
3 roky od úmrtí našeho tatínka,
pana Josefa Jurky.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

www.mesto-zubri.cz
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Dne 2. září 2014 vzpomeneme 10. výročí od úmrtí
naší maminky, babičky, prababičky, paní

Miroslavy Dořičákové.

NOVINY
Z usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Zubří
konaného dne 17. 7. 2014

A zároveň vzpomeneme 22. září 2014 jejích nedožitých 95 let. S láskou a úctou vzpomínají dcery
Jaroslava a Marie s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 10. září 2014 by se dožil 70 let pan

Josef Ondřej.
S láskou vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinou. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

MěÚ Zubří informuje

Usnesení 93. schůze Rady města Zubří
konané dne 14. 7. 2014
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci - pozemku p. č. 2296,
ostatní plocha, o výměře 332 m2, k. úz. Zubří, s panem Rostislavem Frňkou,
za podmínek 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
č. 024/2013 – „.Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: „.Prodej dřeva z lesů města Zubří: prodej cca. 500 m3 dříví z nahodilých těžeb – 4“ a schvaluje uzavření
kupní smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a to:
„DŘEVO RAKOV, s. r. o., IČ: 28604083, Rakov 47, Soběchleby, PSČ 753 54“,
v souladu s nabídkou uchazeče, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s „Handball club Zubří“, IČ:
46531378, Zubří, Hlavní 492, PSČ 756 54, o užívání a požívání reklamních
ploch ve Sportovní hale Zubří, Hlavní 492, PSČ 756 54, dle předloženého návrhu po úpravě, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM vyhlašuje záměr na pronájem části prostor v objektu Klub Zubří, Hamerská
10, PSČ 756 54, místnost - přísálí Malého sálu, o ploše cca 18 m2, na dobu od 1.
9. 2014 do 30. 6. 2015.
RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2014 pro „Jiří
Krupa“, IČ: 68920351, Zubří, Sídliště 6. května 1056, PSČ 756 54, ve výši
4 000 Kč, dle důvodové zprávy, ukládá vedoucímu EO zahrnout toto rozhodnutí
do rozpočtového opatření RM RO č. 6/2014 a pověřuje starostu města podpisem
příslušné smlouvy.
RM schvaluje poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Zubří na rok 2014
pro „Vlastislav Švec“, ve výši 15 000 Kč, dle důvodové zprávy, ukládá vedoucímu
EO zahrnout toto rozhodnutí do rozpočtového opatření RM RO č. 6/2014 a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
RM schvaluje rozpočtové opatření RM RO č. 6/2014, kterým se provádí změna
rozpočtu dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření ZM RO č. 7/2014, kterým se
provede změna rozpočtu dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu zasahující do pozemku
města Zubří p. č. 980/1, k. úz. Zubří (zateplení) s „Bytové družstvo Zubří“, IČ:
25842501, Zubří, Sídliště 6. Května 1108, PSČ 756 54, dle důvodové zprávy,
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM souhlasí s užíváním znaku města Zubří a schvaluje užívání informací zveřejňovaných v Zuberských novinách a na webových stránkách města Zubří: www.
mesto-zubri.cz, pro ,,Aleš Měrka“, IČ: 87368404, Zubří, Nad Rozcestím 93,
PSČ 756 54, na webových stránkách www.zubran.cz.

www.mesto-zubri.cz

ZM vyhlašuje záměr na prodej nemovité věci - části pozemku p. č. 5452/1, ostatní plocha, o výměře 2 m2, k. úz. Zubří (Rožnovská).
ZM nevyhlašuje záměr na prodej nemovité věci - části pozemku p. č. 188, orná
půda, o výměře cca. 195 m2, k. úz. Zubří (Nad Fojstvím).
ZM schvaluje prodej nemovité věci - části pozemku p. č. 2306/1, ostatní plocha, o výměře cca. 15 m2, k. úz. Zubří (Pod Javorníkem), manželům Petru a Janě
Cábovým, Zubří, Pod Javorníkem 591, PSČ 756 54, za podmínek dle důvodové
zprávy a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
ZM schvaluje prodej nemovité věci - pozemku p. č. 1283, zahrada, o výměře
28 m2, k. úz. Zubří (Převrátí), panu Michalu Hasalíkovi, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
ZM schvaluje nabytí nemovitých věcí (spoluvlastnického podílu – ideální
poloviny) – pozemků: p. č. 3569/1, lesní pozemek, o výměře 22532 m2, a p. č.
3573/1, lesní pozemek, o výměře 18034 m2, vše v k. úz. Zubří, ze závěti v dědictví
po panu Zdeňku Hrachovcovi, zemřelém 26. 2. 2014.
ZM schvaluje rozpočtové opatření ZM RO č. 7/2014, kterým se provede změna
rozpočtu dle důvodové zprávy, po úpravě.

Usnesení 94. schůze Rady města Zubří
konané dne 28. 7. 2014
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce majetku ze dne
12. 12. 2007 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 9. 2011 s „FC ZUBŘÍ“, IČ:
65891546, Zubří, Sídlištní 491, PSČ 756 54, dle předloženého návrhu po úpravě, a pověřuje starostu města jeho podpisem.
RM schvaluje uzavření Dohody o postoupení smlouvy (Smlouva č. 1 o nájmu
nebytových prostor ze dne 22. 5. 2006 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 6. 2009),
s „FC ZUBŘÍ“, IČ: 65891546, Zubří, Sídlištní 491, PSČ 756 54, (postupitel)
a s „Petr Janošek“, IČ: 60940077, Zubří, Školní 770, PSČ 756 54, (postoupený), dle předloženého návrhu, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje ukončení nájmu části prostor sloužících k podnikání v objektu Zdravotního střediska, MUDr. Antonína Fabiána 638, Zubří, o výměře
23,51 m2, s paní Martinou Mondříkovou, IČ: 73279439, Zubří, Sídliště 6. května 1062, PSČ 756 54, dohodou ke dni 31. 08. 2014 a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
RM vyhlašuje záměr na pronájem části prostor sloužících k podnikání v objektu Zdravotního střediska, MUDr. Antonína Fabiána 638, Zubří, o výměře
23,51 m2, k. úz. Zubří, s účinností od 01. 09. 2014.
RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2014 pro „Myslivecké sdružení Březovec Zubří, o. s.“, IČ: 48772941, Březovec 217, Zubří,
PSČ 756 54“, ve výši 12 000 Kč, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města
podpisem příslušné smlouvy.
RM schvaluje rozpočtové opatření RM RO č. 8/2014, kterým se provádí změna
rozpočtu dle důvodové zprávy.
RM rozhodla o výjimce z užití vnitřního předpisu č. 024/2013 „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ dle článku VIII., odst. 16,
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Klub Zubří – oprava
havarijního stavu střešního pláště“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s: „COMMODUM, spol. s r. o., IČ: 46577238, Valašská Bystřice 225, PSČ 756 27,
v souladu s nabídkou uchazeče, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové
dokumentace akce „Chodník na ul. Horní“ s Ing. Václav Šafář, IČ: 70317330,
Nový Jičín, Hostašovice 117, PSČ 741 01, týkajícího se ceny díla, za podmínek
dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jeho podpisem.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zpracování projektové
dokumentace akce „Chodník na ul. ThDr. Metoděje Mičoly“ s Ing.Václav Šafář,
IČ: 70317330, Nový Jičín, Hostašovice 117, PSČ 741 01, týkající se změny ceny
díla, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jeho podpisem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku Města Zubří
parc. č. 980/1 v k. úz. Zubří (boční vstup včetně zastřešení a přístupového chodníku) se „Stavební bytové družstvo Rožnov“, IČ: 00053732, Rožnov pod Radhoštěm, Čs. armády 1686, PSČ 756 61, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
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Vsetína, Ostravy a samozřejmě do našeho Klubu v Zubří, kde jsme jako fotoVolby do zastupitelstva obce se konají ve dnech
kroužek měli výstav několik. Protože jsem poněkud líný, nefotografuji syste10. a 11. října 2014.
maticky, ale jsem rád, když se něco podaří.
(pokračování z titulní strany)
Registrační úřad nyní zkoumá jednotlivé kandidátní listiny, všechny kopie již
byly poskytnuty Českému statistickému úřadu. V kandidátkách byly zaznamenány jen drobné chyby, které zmocněnci na místě opravili. Registrační úřad
nezaznamenal závažnou chybu, díky které by měl být nějaký kandidát odmítnut. Všechny kandidátní listiny byly řádně zaregistrovány. Volební okrsky zůstávají stejné:
Volební okrsek č. 1 - Mateřská škola, Sídliště 6. května 1109
Volební okrsek č. 2 - Klub Zubří, Hamerská 10
Volební okrsek č. 3 - Městský úřad Zubří, U Domoviny 234
Volební okrsek č. 4 - Horní škola, Horní 144
Volební okrsek č. 5 - Kulturní dům Staré Zubří, Starozuberská 870
V příštím čísle ZN, v září, zveřejníme voličům, do kterých volebních okrsků dle
čísla popisného spadají.
Ing. Michaela Wrobelová, DiS.

Představujeme

PAVEL CZINEGE

V odpovědi na otázku, koho představit našim čtenářům, jsme se jako jeden
muž (byť je nás v Redakční radě ZN převaha žen) shodli na jménu Pavla
Czinegeho, který býval také kdysi naším členem. To, že naše řady opustil,
odůvodnil nedostatkem času, což mu při výčtu všech jeho činností nelze
zazlívat. Posuďte sami... Ale nejprve hezky popořádku: Na otázku, jaká je
historie jeho rodu a jména pro Zubří nezvyklého, mi odpověděl:
Pocházím z nedalekého Rožnova, kde jsem také chodil do základní školy. Asi
se ptáte na mé příjmení. Otec se narodil na jižním Slovensku, nedaleko Bratislavy, tam se to jméno dosud vyskytuje. V Rožnově se pak oženil. Já osobně
jsem v Zubří od svých 16 let, tedy bohatě naturalizovaný, mám mnoho přátel
a známých. Střední školu (JSŠ) jsem absolvoval ve Valašském Meziříčí a pak
ještě SPŠ chemickou. Prakticky celý pracovní život až do důchodu jsem pracoval v Gu-Zu na několika místech, většinou jako technolog.
Asi každý, kdo vás zná,
ví, že fotoaparát neodlučně patří k vaší osobě
a že je dokonce i sbíráte,
jak jste se k fotografování dostal?
Začalo to po základní
vojenské službě, nejprve
pod hlavičkou ROH, potom v Klubu pracujících
jako vedoucí fotokroužku. V té době probíhalo
při Okresním kulturním
středisku Vsetín velice
užitečné školení, které vyvrcholilo každoročním setkáním s významnými fotografy z celé republiky. Hodnotím to po létech jako výbornou lidovou školu
umění...
Které fotografie si nejvíce ceníte?
To je těžká otázka. Těší mě, když se nějaká povede a líbí se i ostatním a není
jen popisná. Na jednu však přece vzpomínám, protože byla asi první úspěšná.
Byl to obrázek do celostátní soutěže CKM (cestovka mládeže). V r. 1966 jsem
se snímkem Podvečer v Soči vyhrál první cenu (zvětšovák Meopty). Snímek
byl otištěn na titulní stránce Mladé fronty. Občas když si myslím, že se nějaký
snímek povedl, jsem pokoušel štěstí a poslal obrázek na výstavu do Rožnova,
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Pokud vím, předáváte své zkušenosti dál, například v rámci A3V (akademie třetího věku), jste členem nějakého spolku?
V Zubří již žádné společenství jako fotokroužek není, proto jsem se stal členem
Spolku přátel fotografie Rožnov p. R. Uskutečnili jsme několik společných
výstav v Městské knihovně, na MÚ a ve Společenském domě.
Určitě máte zázemí i v rodině, která časově náročné fotografování a činnosti s ním spojené podporuje.
Naše děti - dva synové - už dávno „vylétli“ z hnízda, mají své rodiny, a tak se
těšíme z vnuků, kteří už odrostli škole a mají své zájmy. Manželka mě v mých
zájmech podporuje a je prvním kritikem obrázků, které se mi líbí. Jsem jí za to
vděčný, protože subjektivní vidění je někdy nekritické.
Jako fotografa vás můžeme zahlédnout skoro při všech kulturních a společenských akcích města. Spolupracujete s Městským úřadem Zubří?
Dosud po dohodě s vedoucí kultury MÚ Zubří zajišťuji dokumentaci kulturních akcí jako vernisáže, významnější události města a také např. vítání občánků nebo výročí občanů.
A co byste chtěl čtenářům ZN vzkázat?
Aby se těšili z maličkostí, nerezignovali při osobních potížích a snažili se o nějakou činnost. Nečinnost hodně ubíjí. Také bychom navzájem měli být k sobě
vlídnější.
Za hezké povídání a příjemnou spolupráci nejen v rámci Redakční rady ZN děkuje
Eliška Divínová

Kultura

Odpoledne s dechovkou

V sobotu 26. července 2014 se v klidovém centru Zubří konalo Odpoledne s
dechovkou, které připravil OKS Města Zubří ve spolupráci s dechovou hudbou Zubřanka. Tímto se navázalo na koncerty dechové hudby „Pod lípami“,
pořádané v minulosti Zubřankou. Všichni milovníci tohoto žánru si mohli
přijít poslechnout své oblíbené skladby, které jim postupně zahrály čtyři kapely. Nejdříve posluchače přivítala Dechová hudba Horní Bečva s kapelníkem
Josefem Blinkou.

Lidečanka
Další skladby měla připraveny Lidečanka s kapelníkem Vojtěchem Bučkem.
Po Lidečance nastoupila naše místní Zubřanka pod vedením kapelníka Jaroslava Mužíka. Sobotní podvečer patřil Záhořanům s kapelníkem Bohumilem
Růčkou.
Ani vydatný déšť, který příjemně osvěžil sluncem rozpálený den, neodradil
posluchače, již našli své útočiště před proudy vody pod stanem a vydrželi po-
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slouchat až do okamžiku, kdy se s nimi rozloučili Záhořané poslední skladbou.
Postupně se odpoledne vystřídalo přibližně 200 lidí a na rozzářených tvářích
byla vidět spokojenost.
Děkujeme panu Jaroslavu Mužíkovi, který ve svém volném čase pomáhal s přípravou tohoto programu, paní Bařákové za vynikající vdolky a všem z Tip Cafe,
kteří se starali o to, aby nikdo netrpěl žízní a hladem. První pomoc byl v případě
nutnosti po celou dobu připraven poskytnout zdravotník pan Lukáš Heralt.

Zubřanka
Nezbývá než si přát, aby i příští setkání s dechovkou bylo ve znamení dobré
nálady.
Dana Pekarová, foto: Lukáš Heralt

Kulturní pozvánky

Letošní Den města Zubří se ponese v duchu
podpory obnovy Libušína na Pustevnách

(pokračování z titulní strany)
Program dne města:
14:00
Zbyněk Terner & Astmatic
Jméno Zbyňka Ternera rozhodně není na valašské a české hudební scéně neznámé. Stal se profesionálním hudebníkem a zpěvákem. Za dobu své dosavadní bohaté kariéry působil v několika hudebních seskupeních, koncertoval
v zahraničí a spolupracoval se špičkami české hudební scény. Srdcovou záležitostí se pro něj stala kapela Valašská bluesová společnost. Pro vystoupení
na benefici pro Libušín si jako doprovodnou kapelu vybral Astmatic z Valašského Meziříčí. Kapela vznikla v roce 2008 na základech kapely Stetson, zkrátka a jednoduše „mladá kapela se starým motorem“. Jejich společný repertoár
bude vystavěn na světových evergreenech z dílny B. Dylana, B. Marleye, E.
Claptona, M. Jaggera a dalších. To zní jako příslib vynikající muzikantské kvality hned na začátek, nemyslíte?
14:40
Palárikovo – taneční skupiny AZANAS a SENIORKA
Přátelé z našeho partnerského města Palárikova nemohou na žádné větší zuberské akci chybět, zvláště pokud jde o dobrou věc. Tentokrát se vám představí
dvě taneční seskupení, jež věkově dělí alespoň jedna generace – zkušená formace „Seniorka“ i mládím rozzářený „Azanas“ s sebou dovezou kus slovenského temperamentu, krásy i přátelství.
15:10
VSPT Beskyd
Krátké pásmo toho nejlepšího, co Beskyďáci od těch nejmenších po nejzkušenější
v posledním roce nacvičili, to vše pod taktovkou Malé muziky souboru Beskyd!
15:40
Matyáš Juříček, Ávorys Elubic
Minipřehlídku nastupující muzikantské generace Zubřanů zahájí sólové vystoupení Matyáše Juříčka, který se svou kytarou a hlasem začíná nenápadně
přibližovat umění Tomáše Kluse. Poté opanuje pódium čtyřčlenná folková
formace Ávorys Elubic, která svá první velká vystoupení zažila na letošní be-
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nefici pro Stonožku a následně na Metlářském jarmarku, kde velmi příjemně
překvapila stovky spokojeně naslouchajících návštěvníků.
16.30
FARAONI
Od roku 2012 se především na zuberských akcích můžete setkat s několika
sympaťáky, z nichž většina se jmenuje „Dořičák“. Tito muzikanti vás baví léty
prověřenými hity. Ve stejné sestavě spolu začali hrát již v roce 1960. Po několika změnách i odmlčení kapely se vrací s hity té doby od skupin jako je Beatles,
Rolling Stones, Olympic, Beatmen a dalších.
17.10
COUNTRIO
Pan Lubomír Krobot, kapelník hodonínské country kapely, byl na Pustevnách
toho rána, kdy z Libušína zůstaly jen základy, ohořelé zbytky a hromady popela. Možná právě proto i on se svými kamarády přijede do Zubří podpořit veřejnou sbírku. Každopádně se můžete těšit na pořádnou dávku klasické country
muziky i bluegrassu.
18.00
Tomáš Kočko & orchestr
Dvojnásobní držitelé ceny Anděl za album roku, jejich album Poplór bodovalo
v prestižní TOP 20 Europian World Music Charts. Se svou muzikou inspirovanou tradiční moravskou hudbou objíždějí Evropu od Ruska až po Irsko, hrají
na festivalech folklórních, folkových, rockových i metalových. Zatímco jejich
první album - Horní chlapci - je folkovým holdem valašskému básníkovi Ladislavu Nezdařilovi, aktuální CD - Cestou na jih - je etnorockovým putováním
folklórními regiony Moravy ze severu na jih. A v rozpětí mezi těmito alby najdete hudbu Tomáše Kočka a jeho orchestru. World music s moravskými kořeny.
19.00
František Segrado
„Zatím žije a tvoří na Valašsku“, nám František řekl na otázku, co o něm můžeme napsat. Tento skromný valašský „samorost“ dobyl svou opravdovostí
a nezaměnitelným hlasem srdce takového autora jako je Michal Horáček,
a zdaleka ne jen jeho.
19.50
Fojti
Hudební skupina vznikla v Poličné u Valašského Meziříčí v roce 2010. Dala
si za cíl skládat a hrát vlastní folkrockové písničky inspirované valašským
a moravským folklórem. Kapela hraje v nástrojovém složení: akustická kytara,
housle, flétna, basa, elektrická kytara, bicí.
20.40
Z horní dolní a dál na jih
Hudební skupina, která sídlí na Dolní Bečvě, tvoří svým způsobem současný
hudební folklór. Předmětem jejího zájmu nejsou již existující lidové písně, ale
„lidové“ písně nové – vlastní. Zrcadlí se v nich radosti i trampoty života tak,
jak je vnímají a prožívají sami členové kapely. Hudebně jsou písně upravovány prostředky, které mají autoři díky aktuálním hudebním vlivům k dispozici.
Texty písní jsou psány valašsky, přesněji tím, co z nářečí v údolí rožnovské Bečvy zbylo – a zpívány se současným bečvanským přízvukem a občasným užitím
některých pozapomenutých slov.
21.40
Lososi
Lososi mají ve svém repertoáru převážně country, ale dokážou roztančit jak
„mladší ročníky“ písněmi 60-70 let (rock, folkrock), tak „starší“ ročníky, a to
spoustou lidovek. Mají i skladby z vlastní dílny, ale u každého vystoupení platí
jediné: „Posluchači, pro které hrajeme, se musí bavit společně s náma.“ A to je
také důvod toho, proč vystupují prakticky ve stejné sestavě téměř 20 let.
22.20
Koridor
Jedna z nejoblíbenějších a nejkvalitnějších rockových kapel 80. a 90. let na Valašsku, skupina KORIDOR ze Zubří, se po 15 letech vrátila na koncertní pódia
v roce 2011. Mezi zakládající členy v roce 1985 patřili kytarista Pavel Němec
a bubeník Petr Krupa. K těm se postupem času a personálních změn připojili
zpěvák Radek Nohavica, baskytarista Petr Krhovják, klávesák Dan Kuchynka a zvukový mistr Libor Vojkůvka. Koridor se po celou dobu působení pyšnil
„našláplým“ melodickým hard and heavy rockem plným vokálů, kytarových
i klávesových sól podpořených hutnou rytmikou. Jako všechny tehdejší kapely
měl Koridor v repertoáru hity Deep Purple, Whitesnake, Iron Maiden....., až
dozrál k tvorbě vlastních skladeb, které postupem času zlidověly.
23.00
DJ eMPea, Ice Vise / Faraoni
Na závěr celého programu vám k tanci a poslechu zahrají zuberští DJ ´s a opět
se na pódium vrátí Faraoni.
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Přijměte naše srdečné pozvání na výjimečný den plný dobré muziky, jídla,
pití a příjemné zábavy. Doufáme, že oplátkou za ochotu účinkujících vzdát
se honorářů a jako poděkování pořadatelům za dlouhodobé přípravy
a snahu, budou otevřena vaše srdce i peněženky! Předem vám děkujeme
jménem naším i jménem Valašského muzea v přírodě!
Lenka Přečková

Spolková činnost

120 let založení Sboru dobrovolných hasičů
v Zubří

(pokračování z titulní strany)
Po mši svaté proběhla slavnostní schůze v místní sokolovně, kde se odehrával
i zbytek programu. Proběhlo ocenění vybraných členů, kteří se jak v minulos-
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ti, tak v přítomnosti zasloužili o chod sboru, ocenění zástupců partnerských
sborů ze Slovenska a Německa za mezinárodní spolupráci a v neposlední řadě
proběhla blahopřání od pozvaných hostů.
Nesmíme také opomenout odpolední program, který byl zaměřen
čistě na hasičskou tematiku. Diváci si mohli
prohlédnout výstavu
zaměřenou na historii
a současnost SDH Zubří - obleky a stejnokroje
a hasičskou techniku
jak z minulosti, tak
z přítomnosti, ale mohli
též zhlédnout bravurní
vystoupení v podání
členů SDH Zubří a především mladých hasičů, v němž se Maryša
chtěla zbavit svého (ne)
milého, namíchala mu
do kávy jed a milého to
vyhnalo do kadibudky,
kterou Maryša sama zapálila. Nebýt mladých
hasičů ze Zubří, asi by
tam chudák uhořel,
neboť ti ho vysvobodili
a jeho milou kadibudku zachránili. Dále pak
proběhlo vyprošťování
osob, slaňovaní a hašení hořícího automobilu,
tentokrát v podání už
zkušenějších starších
hasičů.
Celý program doprovázela dechová hudba Zubřanka
a později pak hudební skupina Elubic Ávorys. Večer byla přichystána taneční
zábava v podání DJ Cába.
I když celý den provázelo horké sluníčko a dusno, oslavy se vyvedly a potěšily
spousty návštěvníků a obdivovatelů. SDH Zubří by tak chtělo poděkovat všem,
kteří sbor jakýmkoliv způsobem podporují, všem, co se podíleli na přípravách
oslav, a také všem sponzorům a partnerům.
Aneta Kovářová,
foto: Martin Střálka
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Rorýs obecný a vlaštovka obecná
(Některé druhy ptáků na území
města Zubří a v jeho nejbližším
okolí, 18. část)
Ohrožený rorýs obecný (Apus
apus) a ohrožená vlaštovka obecná (Hirundo rustica) jsou výborní
letci. A také hluční. I vzhledem
k tomu, že se po hnízdění shromažďují v hejnech, nelze jejich hlasové projevy
přeslechnout. Vlaštovčino švitoření dalo vlaštovce jméno: lastati, lapotati –
rychle mluvit.
Vlaštovka i rorýs jsou tažní ptáci. Rorýs odlétá do jižní Afriky už v srpnu a vrací
se na přelomu dubna a května. Vlaštovky se budou chystat k odletu v září a ze
zimovišť v Africe přilétají někdy už v březnu.
Vlaštovčí hnízdo je tvořeno směsí slin a hlíny, zpevněno senem nebo slámou.
Bývá umístěno ve chlévech, stodolách a na zdech obytných domů pod střechami nebo výklenky.
Vlaštovky uvidíme spíše na venkově. S rorýsy se často setkáme ve městech, kde
nalezli náhradní hnízdiště. Rorýsi původně hnízdili na skalních stěnách. Dnes
hnízdí i ve větracích otvorech panelových domů a na starých půdách. Rekonstrukce domů, pokud se při ní nemyslí na zachování hnízdních dutin v podstřeší, často připraví rorýsy o hnízdní příležitosti.
Materiál na stavbu hnízda (trávy, peříčka, mech) rorýs sbírá za letu. Stejně
jako hmyz, kterým se živí. Za letu se i páří nebo spí či pije z vodní hladiny.
Doba, kdy zahřívá vajíčka, je jednou z mála příležitostí vidět jej sedět. Své slabé
nohy rorýs využívá jen velmi málo. Jeho latinské jméno má původ v řeckém a-pous – beznohý. Svou sílu vkládá do křídel. Údajně v letu dosahuje i rychlosti
přes 150 km/h a denně nalétá až 900 km.
Při pohledu proti obloze uvidíme jen černé siluety těchto ptáků. Hluboko vykrojený ocas napoví, že se jedná o vlaštovku. Rorýs je o něco větší než vlaštovka. Má delší křídla, ale kratší ocas. Při možnosti prohlédnout si vlaštovku
zblízka uvidíme rudé hrdlo, bílé bříško a černý hřbet. Rorýs je celý kouřově
černý. Dalším podobným druhem je jiřička obecná, která je ještě menší než
vlaštovka. Má výrazně bílé hrdlo a méně vykrojený ocas. Nad ocasem má bílou
skvrnu. Na Slovensku jí výstižně říkají belorítka.

náletem a zmenšuje se jejich plocha. Mizí vzácné druhy rostlin a hmyzu.
Postupně se omezují výhledy do krajiny a mnohde vysoká tráva dusí drobné kvítky pro pastviny typické, jako je modrý rozrazil, voňavá mateřídouška
nebo růžové hvozdíky. V ohrožení je také velmi vzácná vratička měsíční nebo
mochna zlatá.
Horské pastviny (smilkové trávníky) jsou prioritním stanovištěm soustavy
evropských chráněných území Natura 2000. Po dlouhém období, kdy ležely
ladem a zarůstaly, Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy v posledních
několika letech nejcennější místa nechávala vypást. Jsou tady ale mnohá další místa, která po letech, kdy ležela ladem, potřebují razantnější obnovující
zásah.
Český svaz ochránců přírody Salamandr získal z nástroje Evropské unie LIFE
podporu projektu na záchranu a obnovu horských pastvin v Beskydech. Bude
ve spolupráci s místními hospodáři pět let pečovat o celkem 45 hektarů horských pastvin rozesetých po celých Beskydech. Mezi ně patří také 16 hektarů
na Radhošti. Vzhledem k tomu, že pastviny na Radhošti leží už řadu let ladem,
může se první zásah zdát nepřiměřeně hrubý. V jarních měsících už došlo k výřezu některých stromů. Letos se budou pastviny kosit a v některých, zejména
od cesty odlehlejších místech, se budou vyřezávat i borůvky. To proto, aby nezabraly všechen prostor jiným rostlinám. Vyřezávat se bude jen zlomek celkové
rozlohy borůvčí. Borůvky i v dalších letech na Radhošti budou. Na zachovalejších místech se letos pásly ovce.

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť
Fotografie: autor článku

Radhošťský hřeben dostane nový kabát
Peníze z Evropské unie pomůžou obnovit zarůstající pastviny na Radhošti.
Bude se řezat a kosit, ale i přes to v dalších letech borůvky na Radhošti budou!
Radhošť je oblíbeným cílem mnoha výletů jak místních obyvatel, tak turistů
z celé republiky. Tisíce lidí se každým rokem projdou po hřebeni z Pusteven
na Radhošť. Za pěkného počasí obdivují daleké i blízké výhledy do kraje.
V létě se po cestě někteří osvěží fialovými borůvkami, které rostou podél cesty.
Za krásnou procházku s fascinujícími výhledy vděčíme vlastně ovcím. Zakládání salaší a pastva ovcí a koz byly důvodem k odlesnění hřebene. Na Radhošti
byly ještě několik let po válce rozsáhlé pastviny, kde se páslo od května do září.
Poslední salaš byla opuštěna v polovině padesátých let dvacátého století
a od té doby pastviny žijí vlastním životem. Dřív velké pastviny zarůstají
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V dalších letech se budou horské pastviny kosit a nadále spásat. Práce budou
probíhat do roku 2018. Území, kde bude Salamandr s hospodáři pečovat
o pastviny, je označeno žlutými tabulkami ve tvaru ovce. Všechny zásahy byly
naplánovány odborníky na botaniku a ochranu přírody. Součástí projektu je
také sledování a průběžné vyhodnocování péče s ohledem zejména na rostliny
a hmyz.
Barbora Krupová, ČSOP Salamandr
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Muži Lesany se chystají na druhou ligu!

Ostatní

2014

Od 21. 7. 2014 zahájili letní přípravu na druhou severomoravskou mužskou
ligu hráči TJ Lesany Zubří. Po dvou sezónách odehraných ve třetí lize se Lesana opět vrací na palubovky 2. ligy s cílem nasbírat co nejvíce bodů, vybojovat nesestupovou pozici a dokázat, že do této ligy patří. K týmu se připojilo
pár kluků z nejbližšího okolí (Veselá, Valašské Meziříčí), kteří tak doplní kádr
zúžený několika odchody. Tréninky probíhají 3x týdně na tartanovém hřišti
ve Starém Zubří, a to za každého počasí. První dva týdny se náplň tréninků
skládala převážně z nabírání fyzické kondice a z kvalitnějšího poznání místních svahů a kopců. Od pondělí 4. 8. se tréninky zaměřily více na dynamiku,
rychlost a hlavně práci s balonem. Od 15. 8. se páteční tréninky přesunuly
do místní haly v Zubří, kde se také odehrají všechny domácí zápasy. Dne 23. 8.
se tým zúčastní tradičního turnaje pořádaného TJ Handball Valašské Meziříčí,
který bude první prověrkou před blížící se sezónou. Tým bude usilovat o účast
na dalších přátelských turnajích a zápasech, aby tak nasbíral co nejvíce zkušeností. První kolo Českého poháru je naplánováno na neděli 31. 8. od 16:00
ve Starém Zubří, kdy se naši házenkáři utkají s Ostravou. Zahájení sezony mistrovským zápasem je rozlosováno na 20. 9. od 16:00 na půdě MHK Karviné.

Farní den

Tomáš Mikulenka

Když se řekne farnost, vybaví se většině fara, kostel a lidé, kteří do něj chodí.
A je to tak. Mše svatá je vrcholem křesťanského života a vyjadřuje podstatu farního společenství a celé církve. Farnost by měla být také místem, jež podněcuje
zájem o druhého člověka, vytváří pospolitost a umožňuje tak i prožívat radost
ze společenství. Když pak farníci se svým farářem využijí příležitosti vytvořit
společné posezení, je z toho příjemná událost, která nese název farní den. Už
pátým rokem se koná v současné podobě, kdy ve vhodné sobotní odpoledne
během léta zazní na farním dvoře hudba a zpěv a zavoní guláš a grilované
maso. Nejinak tomu bylo 2. srpna. K dobré náladě přispěla kapela Zubřanka
a cimbálová muzika Bača. Děti také nepřišly zkrátka, neboť skákací hrad a další hry udržely jejich zájem až do samého večera. Všem, kteří se zúčastnili, ale
zejména těm ochotným, kteří tuto akci připravili, patří velké Pán Bůh zaplať.

Ženy Lesany Zubří zahájily přípravu

V pondělí 21. 7. 2014 zahájily naše ženy přípravu na další ročník moravskoslezské ligy 2014/2015. Osa týmu zůstává stejná jako minulou sezónu
a k tomu se do týmu zapracovávají mladé holky. Týdně mají 3 tréninkové jednotky. Převážně trénují na svém hřišti ve Starém Zubří. Za nepříznivého počasí bývají v sále nad hospodou. Celý týden tým nabírá fyzickou sílu a polyká
naběhané kilometry. Ve středu 30. 7. 2014 měly holky v zuberské hale poprvé
v ruce míč a od teď budou pracovat hlavně s ním. První přípravná utkání se
plánují na půlku srpna. První soutěžní zápas nové sezóny bude 30., nebo 31.
8., a to předkolo 1. kola Českého poháru v Novém Jičíně. Cílem v poháru bude
postoupit alespoň do 1. kola, kde by zřejmě hrály na domácím hřišti o týden
později. Sezóna začíná víkendem 13. – 14. 9. 2014.
Josef Malina

Martin Svák

SPORTOVNÍ DĚNÍ V ZUBŘÍ

Sport

Házenkáři TJ Lesana Zubří
zvou všechny příznivce sportu

na 46. ročník mezinárodního turnaje mužů a žen
(zároveň jako 21. ročník memoriálu Zd. Krůpy)
v házené starých gard, který se koná v sobotu 30. 8.
2014 ve sportovní hale v Zubří od 9.00 do 18.00 hodin.
Účast přislíbila tato družstva:
Muži: Zubří, Dubnica, Hlohovec, Hranice, Šala
Ženy: Zubří, Nitra, Vrútky, Šala, Hranice, Trenčín

www.mesto-zubri.cz
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Všeobecně se ví, že město Zubří má svou dlouholetou sportovní tradici. O tomto
nevelkém městě se sportovní veřejnost z širokého okolí může doslechnout především díky házené, která zde dlouhodobě figuruje na špici sportovního dění.
Naší snahou je vytvoření co
možná nejširšího spektra nejrůznějších aktivit, lidé tak mají
možnost vybrat si sport, který je
pro ně nejvhodnější, a nemusí
jezdit do jiných měst. Myslíme
si, že nabídka nejrůznějších sportů, mimo házenou, je pro zdejší
občany vítaným zpestřením,
což se projevuje zejména velkým zájmem o nejrůznější turnaje a konané akce. V poslední době dominuje
u zuberských sportovních nadšenců zejména tenis, stolní tenis nebo kuželky.
Rádi neskromně přiznáme, že například nedávno konaný tenisový turnaj zvedl
takovou vlnu nadšení a zájmu ze strany veřejnosti, že nebylo možné všem vyhovět, a na spoustu tenistů amatérů zkrátka nezbylo místo. Nejinak tomu je
také u dalších turnajů.
V blízké době se Zubřané mohou těšit opět na tenisový turnaj, tentokrát
ve čtyřhře, pod názvem „Zubří Open 2014“ a pro milovníky lehčích raket se
už nyní připravuje turnaj v badmintonu, ten proběhne v listopadu ve sportovní hale. Více informací k těmto akcím je možné dohledat buď na sportovním
webu města – sport.mesto-zubri.cz, nebo na facebooku – Sportoviště města
Zubří. Touto aktivitou z naší strany se snažíme vzbudit u veřejnosti zájem
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o sport, o společenské akce, o setkávání se se svými blízkými. Z našich vlastních zkušeností víme, že z těchto drobných i větších sportovních zápolení
neodchází nikdo jako poražený, a i když občas vzplanou drobné emoce a ne
u všech se naplní touha po vítězství, nakonec si všichni zúčastnění, dle jejich vlastních slov, odnáší skvělé a příjemné pocity. A i tato skutečnost je pro
nás dalším motorem a pobídkou k vytváření nových a nových akcí. Zásluhu
na tomto sportovním a společenském boomu mají samozřejmě také zuberské
sportovní kluby a oddíly TJ.
Co se týká fotbalového turnaje, tento nápad vznikl spontánně při návštěvě polyfunkčního centra. Tento multifunkční sportovní areál doslova vybízel k uspořádání podobné akce. Skvělý povrch s umělou trávou, jedno menší hřiště s tartanem a také umělé osvětlení je pro noční fotbalový turnaj ideálním místem.
Tato akce byla zacílena především na mladší sportovce, kteří si rádi zahrají
fotbal v „jakékoliv“ podobě. Nechtěli jsme jít tradiční cestou velkého fotbalu,
kterého si někteří zúčastnění užijí ve svých klubech za sezónu dost. Uspořádali
jsme turnaj pro 4 hráče v poli + jednoho brankáře. V těchto týmech můžou
navíc figurovat také ženy, tým může mít klidně i 5 či více hráčů na střídání, obsazení svého týmu si tedy každý může zvolit maximálně dle svého pojetí hry.
Tento turnaj poběží současně na dvou hřištích systémem „každý s každým“.
V současné době je přihlášeno 8 týmů. Registrace skončí 19. srpna. Doprovodným programem k turnaji 4 + 1 bude jak soutěž ve freestylu, tak turnaj 1 proti
1, kde se proti sobě postaví dva hráči na malém hřišti ohraničeném mantinely
s malými brankami.
Tento fotbalový večer bude přístupný i pro fanoušky fotbalu, kteří se do hry nezapojí. Pro ně i pro fotbalisty bude v areálu připraven taneční stan, kde hudbu
a osvětlení zajistí DJ Shanny. Pro návštěvníky akce bude také připraven stánek
s občerstvením, který poskytne restaurace Tip Cafe. Lidé se tedy můžou těšit
na klobásy, pivo, kuřecí steaky a samozřejmě pro mladší bude připraveno také
nealko, párky v rohlíku a podobně.
Protože se jedná o nultý ročník akce takovéhoto typu, sami jsme v očekávání,
jak vše dopadne a jaký ohlas tento noční fotbalový turnaj u veřejnosti vzbudí.
Pevně doufáme, že se nám podaří odstartovat skvělou akci, na kterou budou
zúčastnění dlouho vzpomínat, a že tímto nultým ročníkem zahájíme turnaj,
který se stane tradičním symbolem zuberského „sportovního“ léta.

ním galavečeru v Zubří. V květnu se poprvé zúčastnili Krajské přehlídky pohybových skladeb v Otrokovicích, odkud si přivezli bronzovou plaketu.
10 seniorek nacvičilo pohybovou skladbu „Srdce na dlani“, se kterou vystoupilo na Sportovním galavečeru a na výroční schůzi místní skupiny Českého
červeného kříže.
Pestrost cvičení, respektování různých věkových kategorií (2 roky -78 let)
a dobrá úroveň cvičitelek zajišťují dostatečný počet zájemců o zdravý pohyb.

Mgr. Jana Mikulenková, předsedkyně odboru SPV

Tomáš Indrák

Sport pro všechny

SPV patří tradičně k oddílům s nejpočetnější členskou základnou. K 1. 1. 2014
bylo evidováno 197 členů, z toho 56 dětí, 66 seniorů nad 60 let a 71 cvičenců
v rozmezí 15 - 60 let.

Odbor má 9 kvalifikovaných cvičitelek, které nabízejí zájemcům širokou škálu
sportovních aktivit. Cvičení jsou různorodá, využívají hudební doprovod, moderní cvičební náčiní a vedou k upevnění fyzického i duševního zdraví.
Malí Bumbrlíci se díky častým roztomilým vystoupením dostali do povědomí zuberských diváků. Skupina vystoupila na 7. a 8. benefici pro Stonožku,
na Dnu dětí, Čokoládové trepce, na dvou koncertech Ireny Benové a Sportov-

www.mesto-zubri.cz
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CVIČENÍ - BUMBRLÍCI
Ve čtvrtek 4. září 2014 v 16:30 h se
v Sokolovně Zubří uskuteční zápis dětí
do cvičení Bumbrlíků (ASPV)
opět pod vedením:
Pobořilové V.
Dukátové I.
Krupové I.

Cvičení pro děti předškolního věku od 4-6 let

se bude konat každý čtvrtek od 16:30 do 17:30.

Těšíme se na všechny Bumbrlíky!

www.mesto-zubri.cz
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Registrace do Zuberské amatérské ligy
v kuželkách končí 15. září!!

2014

Po minulém úspěšném 1. ročníku Zuberské amatérské ligy v kuželkách se chystá start dalšího!! V minulém roce se této soutěže zúčastnilo pět týmu, z nichž
nejúspěšnějším byl celek Oktopus, který má v držení putovní pohár pro vítěze
Zuberské ligy. Zopakuje svůj triumf i letos, nebo se objeví ještě někdo lepší?
Na odpověď si budeme muset počkat do jara příštího roku, kdy bude Zuberská
liga vrcholit.
Soutěž je určena všem neregistrovaným hráčům starším 15 let, kteří nejsou
registrovaní v žádném kuželkářském oddíle v ČR včetně dorostenců. Zúčastnit
soutěže se mohou registrovaní hráči, kteří z různých důvodů jeden rok nestartovali v žádných soutěžích řízených jakýmkoliv územním orgánem ČKA. Druhou výjimkou je povolení startu registrovaným hráčům nad 50 let.
Liga je určena pro tříčlenná smíšená družstva a hrát se bude na 60 hodů sdružených, to znamená 15 hodů do plných + 15 hodů dorážky s výměnou drah. Hracími dny budou pravděpodobně úterý a středa a termín konání soutěže je říjen
2014 až březen 2015. Hrací systém, výše startovného (max. 1 000 Kč na tým)
a rozlosování bude upřesněno po uzávěrce soutěže, která je 15. 9. 2014.
Do té doby je nutno odevzdat řádně vyplněnou přihlášku, která je k dispozici
na stránkách http://sport.mesto-zubri.cz v článku o zahájení soutěže. Přihlášku lze předat osobně p. J. Randusovi ve Sportovní hale nebo zaslat na email
josef.randus@mesto-zubri.cz. Ke 12. srpnu je již přihlášeno pět družstev.
Na konci soutěže budou odměněna tři nejlepší družstva a ceny obdrží taky tři
nejlepší jednotlivci. Pro nejlepší bude na závěr ligy připraven turnaj TOP 12.
Na vaši účast se těší pořadatelé z odboru OKS Města Zubří a oddíl kuželek TJ
Gumárny Zubří.
Josef Randus
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Val. Bystřice Zubří
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Zubří - Rožnov p/R - Bílá, Javořinka - Kozí hřbety
- Ondrášův dvůr
vlak Zubří nádr. 7.29 - Rožnov p/R
autob. Rožnov p/R 8.15 - Bílá

so. 13. září
Zubří - Rožnov p/R - Skalíková louka - Prostřední
		Bečva
9 km 		
vlak: Zubří nádr. 7.29 - Rožnov
		
aut.: Rožnov p/R 8.15 - Skalíkova louka
stř. 17. září
		
13 km 		
		
		

Zubří - Val. Meziříčí - Liptál - rozhledna Vartovna Prlov - Valašská Polanka
vlak: Zubří nádr. 8.56 - Val. Meziříčí
vlak: Val. Meziříčí 9.24 - Vsetín
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aut. Rožnov p/R 8.15 - Hážovice
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PROGRAM NA ZÁŘÍ 2014
Klub
Sobota 6. 9. 2014 od 14.00 hodin
Koncert jubilantů
Uzavřený program. Dárek města všem jubilantům, kterým bylo více jak 80 let nebo v
tomto roce slaví své 60., 65., 70. a 75. narozeniny.
Hrát, zpívat a tančit bude folklorní soubor Soláň.
Pátek 26. 9. 2014
Modrobílé ticho – tajuplná Antarktida I
Známý cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba navštíví Zubří, tentokrát bude vyprávět o Antarktidě.
Vstupné: 140 Kč v předprodeji, 160 Kč na místě.
Vstupenky jsou již v prodeji, můžete si je zakoupit nebo rezervovat v kanceláři Klubu
Zubří.

Kino
Středa 10. 9. 2014 od 18:30 hodin
NĚŽNÉ VLNY
Sympatický Vojta je nesmělý. Jeho rodiče mají o budoucnosti svého syna jasnou představu, každý z nich však jinou. Vojtovy priority jsou docela jinde – tou hlavní z nich je
především rusovlasá spolužačka Ela. Film Něžné vlny, podobně jako úspěšný seriál
Vyprávěj, zavede své diváky do časů nedávno minulých.
Přístupnost: mládeži přístupno, české znění.
Režie: Jiří Vejdělek. Hrají: Táňa Pauhofová, Hynek Čermák, Robert Cejnar, Lucie Šteflová, Vojtěch Dyk, Jan Hartl, Jan Budař, Taťjana Medvecká, Václav Kopta.
Vstupné: 70 Kč. Délka filmu: 96 minut.
Úterý 19. 9. 2014 od 9:30 hodin
SIGNÁLY Z NEZNÁMA
Pásmo pohádek pro děti z MŠ, ale i děti předškolního věku v doprovodu rodičů.
Vstupné: 12 Kč. Délka filmu: 65 minut.
Středa 24. 9. 2014 od 18:30 hodin
STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
Allan Karlsson žije v domově důchodců, kde pro něj chystají velkou narozeninovou
oslavu. Ale vitální stařík, kterému je 100 let, ještě nechce zůstat v bačkorách a křesle.
Rozhodne se pro útěk, vyleze z okna a vydává se na úžasný a naprosto nepředvídatelný
výlet….
Přístupnost: od 12 let, mluveno česky.
Žánr: Dobrodružný, komedie.
Režie: Felix Herngren. Hrají: Robert Gustafsson, Iwar Wiklander, David Wiberg a další.
Vstupné: 70 Kč. Délka firmu: 114 minut.

Sport
Seznam akcí na sportovištích města Zubří
Sportovní hala
Sobota 6. 9.
18:00 hod. HC Gumárny Zubří – HBC Ronal Jičín – utkání 1. kola extraligy házené
mužů
Neděle 7. 9.
08:00 hod. HC Zubří A – TJ Holešov - utkání 1. kola zlínské ligy mladšího žactva I
09:15 hod. HC Zubří B – TJ Fatra Napajedla – utkání 1. kola zlínské ligy starších žáků
Neděle 14. 9.
08:00 hod. HC Zubří A – SHK Kunovice - utkání 2. kola zlínské ligy mladšího žactva I
09:15 hod. HC Zubří B – TJ Sokol Hovězí – utkání 2. kola zlínské ligy mladšího žactva II
10:30 hod. HC Zubří A – HC Zubří B – utkání 2. kola zlínské ligy starších žáků
Sobota 20. 9.
08:00 hod. Zlínský přebor mužů – florbalová utkání FBK Valašské Meziříčí
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18:00 hod. HC Gumárny Zubří – Talent M. A. T. Plzeň – utkání 3. kola extraligy házené
mužů
Neděle 21. 9.
13:00 hod. HC Gumárny Zubří – HBC Jičín – utkání 1. kola 1. ligy házené mladšího
dorostu
15:00 hod. HC Gumárny Zubří – HBC Jičín – utkání 1. kola 1. ligy házené staršího
dorostu
17:00 hod. HC Gumárny Zubří B – TJ Cement Hranice B – utkání 1. kola 2. ligy házené
mužů SM
Sobota 27. 9.
18:00 hod. HC Gumárny Zubří – Tatran Litovel – utkání 4. kola extraligy házené mužů
Neděle 28. 9.
08:00 hod. HC Zubří A – KH Zbrojovka Vsetín A - utkání 4. kola zlínské ligy mladšího
žactva I
09:15 hod. HC Zubří B – KH Zbrojovka Vsetín B - utkání 4. kola zlínské ligy mladšího
žactva II
10:30 hod. HC Zubří A – KH Zbrojovka Vsetín - utkání 4. kola zlínské ligy starších žáků
11:45 hod. HC Zubří B – TJ Rožnov pod Radhoštěm - utkání 4. kola zlínské ligy starších žáků
13:00 hod. HC Gumárny Zubří – HCB OKD Karviná – utkání 2. kola 1. ligy házené
mladšího dorostu
15:00 hod. HC Gumárny Zubří – HCB OKD Karviná – utkání 2. kola 1. ligy házené
staršího dorostu
17:00 hod. HC Gumárny Zubří B – TJ Rožnov pod Radhoštěm – utkání 2. kola 2. ligy
házené mužů SM
Hřiště Lesany
Neděle 7. 9.
09:00 hod. TJ Lesana Zubří – TJ Valašské Meziříčí – utkání 1. kola zlínské ligy mladšího žactva II
10:15 hod. TJ Lesana Zubří – HC Zlín A – utkání 1. kola zlínské ligy starších žaček
Neděle 21. 9.
09:00 hod. TJ Lesana Zubří – TJ Bystřice pod Hostýnem B – utkání 3. kola zlínské ligy
mladšího žactva II
Fotbalové hřiště
Neděle 7. 9.
13:30 hod. FC Zubří A – TJ Vidče – utkání 5. kola OP starší přípravky
16:00 hod. FC Zubří A – TJ Juřinka – utkání 5. kola I. A třídy mužů ve fotbale
Sobota 13. 9.
13:30 hod. FC Zubří – TJ Sokol Choryně – utkání 6. kola OP mladších žáků
16:00 hod. FC Zubří B – Police – utkání 6. kola 4. třídy ve fotbale
Neděle 21. 9.
13:00 hod. FC Zubří A – FC Rožnov – utkání 7. kola OP starší přípravky
15:30 hod. FC Zubří A – TJ Vidče – utkání 7. kola I. A třídy mužů ve fotbale
Sobota 27. 9.
13:00 hod. FC Zubří – TJ Vidče – utkání 8. kola OP mladších žáků
15:30 hod. FC Zubří B – Velká Lhota – utkání 8. kola 4. třídy ve fotbale
Polyfunkční centrum
Sobota 6. 9.
08:30 hod. ZUBŘÍ OPEN 2014 – tenisový turnaj ve čtyřhře
Lyžařská chata na Soliskách (nad ulicí Bořkova)
Sobota 13. 9.
10:00 hod. Běh okolo Soliska – Závod v přespolním běhu pro všechny kategorie

Připravujeme
Sokolovna
11.10.2014 PEPINEC CUP - 1. ročník turnaje neregistrovaných hráčů ve stolním tenise / čtyřhra
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Prodejní místa ZN: Potraviny Radka u Gumáren, trafika p. Mikulenka, Hobby Elektkro pí Janošcová u Tesca, Coop Horní konec, Coop střed, Coop Staré Zubří, Tip Café, trafika u pošty.
Schránky na vaše příspěvky najdete na těchto místech: Klub Zubří, Hamerská 10, Městský úřad, Horní škola Horní konec, Klub Staré Zubří.
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