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Vážení spoluobčané,

v říjnu 2014 skončí funkční období současného zastupitelstva města, které bylo
zvoleno před čtyřmi lety. To, zda se v tomto
volebním období provedlo dostatečné množství investic či rekonstrukcí, musíte posoudit
Vy sami.
Vzhledem k tomu, že v nadcházejících volbách již nekandiduji do zastupitelstva města, chtěl bych tímto poděkovat za spolupráci
zastupitelstvu města, zaměstnancům MěÚ,
sportovním, společenským a kulturním spolkům, JSDH I. a JSDH II., komisím RM a vůbec všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli na veřejném životě v Zubří.
Rovněž bych Vám, vážení spoluobčané, popřál šťastnou ruku při výběru
zastupitelů v nadcházejících komunálních volbách.
Přeji Vám, abyste si vybrali zastupitele schopné, moudré a pracovité, pro
které budou potřeby města prioritní, kteří nebudou upřednostňovat své
osobní či spolkové zájmy.
Na závěr bych nám všem popřál, aby i nadále docházelo ke zvelebování našeho města ku prospěchu jeho občanů.

Jiří Randus, starosta

Lidé v Zubří v rámci DNE MĚSTA
podpořili obnovu Libušína

CENA 5 KČ

Náhle a nečekaně zemřel pan
Jan Koláček, učitel a obětavý historik
našeho města

Vzpomínky na pana Koláčka připraví muzejní rada do příštího čísla Zuberských
novin.

Jan Koláček
(1930 – 2014)
Přestože se narodil v Ostravě, celý život se cítil
jako občan Zubří. Byl učitel. A přes všechny peripetie svého života jím zůstal až do konce. Věřil, že poznáním historie se naučíme rozumět
přítomnosti. Studoval dějiny Zubří a své znalosti předával dál. Do povědomí občanů Zubří
se dostává svou iniciativou, která začíná články
o historii obce v Zuberských novinách. Podílel
se na vydání knihy o Zubří, zpracovával zápisky
valašských legionářů a inicioval jejich vydání.
Sepsal historii obce pro nejmenší školáky. Angažoval se v muzejní činnosti
na Petrohradě a spolupořádal výstavy nejen regionálních umělců. Snažil se
informacemi o zuberské výšivce udržet její tradici. Historií obce žil. Považoval za svou povinnost a zároveň za čest, když mohl předat nabyté informace
dál. Smrt ho zastihla uprostřed příprav výstavy, kterou chtěl věnovat památce
našich legionářů. Věříme, že najde svého pokračovatele.

„Dělník je smrtelný, práce je živá.“ (J. Wolker)
rodina Koláčkova
Městský úřad Zubří – okres Vsetín
U Domoviny 234, PSČ: 756 54

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB
DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Starosta města Zubří v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
o z n a m u j e:

Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční
v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 11. října 2014 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
(pokračování na straně 6)

(pokračování na straně 4)

září

2014

ZUBERSKÉ

NOVINY

Vzpomínáme

Společenská kronika občanů Zubří

Odešla jsi tiše ve své bolesti,
jak osud si to přál,
ale v našich srdcích budeš žít navždy dál.
Ruku už nám nepodáš, slovíčko nepromluvíš,
jen u hrobu postojíme a tiše se pomodlíme.
„To byla naše maminka,“
na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka.

Narození
Antonín Mach

DIAMANTOVÁ SVATBA
Ladislav a Anna Raždíkovi

Dne 3. září 2014 jsme si připomněli 3. smutné výročí,
kdy navždy odešla naše milovaná maminka, babička
a prababička, paní

ZLATÉ SVATBY

S láskou a úctou vzpomínáme a nikdy nezapomeneme.
Vzpomínka patří také jejímu synovi, panu

Božena Pavlíčková.
Václavu Pavlíčkovi,
který by se 5. září 2014 dožil 70. narozenin.
„Kdo v srdcích žije, neumírá.“

Prázdné je místo, kde jsi sedával a zněl Tvůj hlas,
ale vzpomínky na Tebe zůstanou v nás.
Dne 26. září 2014 vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil můj manžel, náš tatínek,
dědeček, pan

Josef Jurášek.

Josef a Božena Krupovi

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

Jan a Marie Mitášovi

Přejeme jubilantům do dalších let pevné zdraví,
hodně štěstí, spokojenosti a krásných chvil pohody.
Milada Porubová
Jaromír Mach
Ludmila Krpelíková
Vlasta Smékalová

75 let
75 let
80 let
93 let

Bohumila Němcová
Anna Fluksová
Miroslav Mikulenka
Jaroslav Mikulenka

75 let
92 let
75 let
80 let

Blahopřání

Život se nezastaví, jde stále dál,
osud již nevrátí, co jednou vzal.
Roky utíkají, ale vzpomínky zůstávají.
Dne 6. října 2014 uplyne 5 let od úmrtí pana

Ladislava Hrachovce.
S láskou vzpomínáme.

Už jen kytičku květů na hrob můžeme dát,
svíčku zapálit, chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 28. října 2014 si připomeneme 5. výročí úmrtí
naší manželky, maminky, babičky a prababičky,
paní

Václavy Halamíčkové.
S láskou vzpomíná za celou rodinu Mirka s rodinou. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.

Dne 12. října 2014 oslaví 40 let
společného života naši milovaní
zlatí rodiče

Anna a Václav Pavlíčkovi.
Z celého srdce bychom chtěli poděkovat za vychování, veškerou
lásku, péči a starostlivost. Do dalších společných let Vám přejeme
hlavně hodně zdraví, štěstí a tolerance. Ze srdce přejí syn Jiří s manželkou, dcera Marcela s manželem a vnoučátka Jiřík, Kristýnka,
Natálka a Patriček Vám oběma posílají sladké pusinky.

Úmrtí
Františka Tovaryšová
Josef Pavlíček
Bedřiška Dořičáková

Ludmila Lebedová
Jan Koláček
Miroslava Kropková
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MěÚ Zubří informuje

Usnesení 95. schůze Rady města Zubří
konané dne 11. 08. 2014
RM schvaluje změnu dramaturgického plánu kulturních, sportovních a společenských akcí na 3. čtvrtletí roku 2014, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.
RM revokuje usnesení RM 94/1416 ze dne 28. 7. 2014 o uzavření Dodatku
č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce s FC ZUBŘÍ, IČ: 65891546, Zubří, Sídlištní 491,
PSČ 756 54, a usnesení RM 94/1417 ze dne 28. 7. 2014 o uzavření Dohody
o postoupení smlouvy s FC ZUBŘÍ, IČ: 65891546, Zubří, Sídlištní 491, PSČ
756 54, a s Petrem Janoškem, IČ: 60940077, Zubří, Školní 770, PSČ 756 54.
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RM souhlasí s výzvou k vrácení věcí, které město Zubří, IČ: 00304492, Zubří, U Domoviny 234, PSČ 756 54, jako půjčitel přenechalo FC ZUBŘÍ, IČ:
65891546, Zubří, Sídlištní 491, PSČ 756 54, jako vypůjčiteli v bezplatném
užívání na základě Smlouvy o výpůjčce majetku ze dne 12. 12. 2007, ke dni 31.
12. 2014, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle
hodnoticího kritéria - nejnižší nabídková cena - ve výběrovém řízení mimo
režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dle
vnitřního předpisu č. 024/2013 „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Vodovod Čertoryje a Pod Obecníkem“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo
s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a to: COBBLER,
s. r. o., IČO: 46578463, Zašová 633, PSČ 756 51, 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 posouzení a hodnocení nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle
hodnoticího kritéria - nejnižší nabídková cena - ve výběrovém řízení mimo
režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dle
vnitřního předpisu č. 024/2013 „Zásady a postupy při zadávaní veřejných
zakázek malého rozsahu“, na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Oprava MK Zubří 2014“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a to: ALPINE Bau CZ,
a. s., IČ: 02604795, Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, 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 posouzení a hodnocení nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodnoticího kritéria - nejnižší nabídková cena - ve výběrovém řízení mimo režim
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dle vnitřního
předpisu č. 024/2013 „Zásady a postupy při zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu“, na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Traktorka
II - dešťová kanalizace“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož
nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a to: COMMODUM , spol. s r. o., IČ:
46577238, Valašská Bystřice 225, PSČ 756 26, v souladu s nabídkou uchazeče,
dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření Smlouvy č. 12132871 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
na podlimitní veřejnou zakázku v rámci zadávacího řízení (otevřené řízení) dle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na stavební
práce: „Prodloužení splaškové kanalizace Zubří“, se „Státní fond životního
prostředí české republiky“, IČ: 00020729, Praha 11, Kaplanova 1931/1, PSČ
148 00, 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. 700 m3 dříví z nahodilých těžeb - 5“ 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 rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodnoticího kritéria - nejnižší nabídková cena - ve výběrovém řízení mimo režim
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dle vnitřního
předpisu č. 024/2013 „Zásady a postupy při zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu“, na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Nátěr
fasády na části Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, včetně drobných stavebních
úprav“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla
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vybrána jako nejvhodnější, a to: Mézl a Janíček, s. r. o., IČ: 26851881, Zašová
170, PSČ 756 51, v souladu s nabídkou uchazeče, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje ukončení nájmu části pozemku p. č. 502, orná půda, o výměře
35 m2, k. ú. Zubří, s panem Františkem Pavlíkem, dohodou ke dni 31. 08. 2014
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM nevyhlašuje záměr na pronájem nemovité věci - pozemku parc. č. 502/1,
orná půda, o výměře č. 2505 m2, k. ú. Zubří.
RM souhlasí s povolením průjezdu katastrálním územím města Zubří pro
účely MTB závodu série „Rožnovská brázda 2014“ dne 13. 09. 2014 pořádaného panem Stanislavem Lichnovským, IČ: 18957641, Rožnov pod Radhoštěm, Kulturní 1753, PSČ 756 61.
RM souhlasí s umístěním sídla nově vznikající společnosti s ručením omezeným v budově zdravotního střediska, Zubří, MUDr. Antonína Fabiána 638,
PSČ 756 54, jejímž předmětem podnikání bude provoz zubní ordinace.
RM vyhlašuje záměr na pronájem nemovité věci - 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 (Sídliště 6. května).

Usnesení 96. schůze Rady města Zubří
konané dne 25. 08. 2014
RM doporučuje ZM vyhlásit záměr na směnu nemovitých věcí - pozemků:
část pozemku p. č. 1630/1, ostatní plocha, o výměře cca. 21 m2, a pozemku
p. č. 1631/2, ostatní plocha, o výměře 23 m2, vše k. ú. Zubří, ve spoluvlastnictví: pana Josefa Kašpara, paní Jarmily Kolečkové, pana Miroslava Lojkáska, a paní Anny Zuzaňákové, za část pozemku p. č.1630/3, ostatní plocha,
o výměře cca 60 m2, k. ú. Zubří, ve vlastnictví města Zubří, za podmínek dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s „Valašské ZOD, družstvo“, IČ:
47151641, Zašová č. p. 622, PSČ 756 51, za podmínek dle důvodové zprávy,
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s panem Jaroslavem Petřekem,
za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s panem Janem Petřekem, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM doporučuje ZM schválit nabytí nemovité věci - pozemku p. č. 3082/2 ,
ostatní plocha, o výměře 172 m2, k. ú. Zubří, darováním od manželů Jiřího
a Dagmar Pšenicových, za podmínek dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit prodej nemovité věci - části pozemku p. č.
5452/1, ostatní plocha, o výměře 2 m2, k. ú. Zubří (Rožnovská), panu Danielu
Tvarůžkovi, za podmínek dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části prostor sloužících podnikání
v objektu Zdravotního střediska, MUDr. Antonína Fabiána 638, Zubří, o výměře 23,51 m2, k. ú. Zubří, s paní Žanetou Šťastnou, IČ: 03208974, Zubří,
Sídlištní 817, PSČ 756 54, s účinností od 1. 9. 2014, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří za rok 2014 s „Římskokatolická farnost Zubří“, IČ: 48739642,
ThDr. Metoděje Mičoly 59, Zubří, PSČ 756 54, kterým se rozšiřuje účel dotace
dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jeho podpisem.
RM schvaluje rozpočtové opatření RM RO č. 9/2014, kterým se provádí změna rozpočtu dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření ZM RO č. 10/2014, kterým
se provede změna rozpočtu dle důvodové zprávy.
RM schvaluje vnitřní předpis č. 006/2014 - „Organizační řád Městského úřadu Zubří“, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 10. 2014.
RM stanovuje dle ustanovení § 102 odst. 1 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců města v Městském úřadu Zubří na 95 (pracovněprávní poměry na základě pracovních smluv a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr).
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RM vyhlašuje záměr na pronájem nemovitých věcí - pozemku p. č. 941/1,
k. ú. Zubří (fotbalové hřiště a přilehlé plochy), ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 15235 m2, a části prostor budovy v Zubří, Sídlištní
č. p. 491, PSČ 756 54, a to: kryté terasy č. 101, o výměře cca. 72,3 m2, místností č. 102 - 116, o celkové výměře 122,2 m2, dle projektové dokumentace „Přístavba a stavební úpravy obj. č. p. 491“, a dále budovy bez č. p. ležící na p. č.
941/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 97 m2, vše k. ú. Zubří, s účinností
od 1. 1. 2015.
RM vyhlašuje záměr na pronájem nemovitých věcí - prostor sloužících podnikání v budově v Zubří, ul. Sídlištní č. p. 491, PSČ 756 54, a to místností č. 117
– 132, o celkové výměře 99,1 m2, dle projektové dokumentace „Přístavba
a stavební úpravy obj. č. p. 491“, a venkovní terasy o výměře cca 90 m2 nacházející se na p. č. 941/1, k. ú. Zubří, s účinností od 1. 1. 2015.

Seznam zastupitelů města Zubří ve volebním
období 2010 - 2014 a jejich účast na konaných
zasedáních zastupitelstva města
Jméno
Mgr. Alena Dobšová
Mgr. Šárka Dořičáková
Ing. Jiří Gazda
Ing. Pavel Halamíček Ph.D.
Vlastislav Janků
Bc. Vladimíra Janošková
Robert Jurajda
Vlasta Kopřivová
Ing. Vladimír Krupa
MUDr. Vladislava Machová
Josef Majer
Mgr. Jana Mikulenková
Doc. PhDr. Zdeněk Novotný CSc.
Mgr. Stanislav Petružela
Jiří Randus
Mgr. Tomáš Randýsek
Ing. Ivo Roman
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(pokračování z titulní strany)
1) Místem konání voleb do Zastupitelstva města Zubří je
ve volebním okrsku č.1 budova Mateřské školy Zubří, Sídliště 6. května
1109, třída MŠ pro voliče bydlící v Zubří, čp.:
584, 641, 804, 805, 806, 807, 808, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051,
1052, 1053, 1054, 1055, 1056,1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063,
1064, 1065, 1066, 1075, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107,
1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113.
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2) Místem konání voleb do Zastupitelstva města Zubří je
ve volebním okrsku č. 2 budova Klubu Zubří - Hamerská 10, místnost
malého sálu pro voliče bydlící v Zubří, čp.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 47, 49, 117, 261,
262, 299, 300, 318, 400, 413, 419, 420, 421, 422, 426, 427, 428, 429, 430,
431, 432, 433, 434, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 462, 463, 464,
465, 466, 467, 469, 472, 473, 481, 486, 487, 491, 499, 500, 502, 503, 504,
505, 506, 507, 508, 509, 510, 547, 548, 561, 572, 574, 575, 576, 578, 581,
585, 589, 598, 600, 607, 608, 616, 617, 619, 621, 622, 623, 624, 625, 626,
627, 628, 629, 630, 631, 632, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 642, 643,
644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 664, 666, 667, 668, 669,
670, 678, 679, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693,
694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708,
709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 722, 723, 725, 726, 727, 728, 729,
730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 744, 772, 773, 774, 775, 780, 790,
796, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 910, 911, 912, 913, 914,
915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929,
930, 1174, 1175, 1211, 1212, 1213, 1216, 1217, 1218, 1311, 1312, 1315,
1380, 1381, 1383, 1385, 1387, 1389, 1392, 1393, 1394, 034, 037, 049.
3) Místem konání voleb do Zastupitelstva města Zubří je
ve volebním okrsku č. 3 budova Městského úřadu Zubří - U Domoviny
234, předsálí obřadní síně pro voliče bydlící v Zubří, čp.:
16, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 168, 217, 223,
229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244,
245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 260,
263, 264, 266, 285, 289, 301, 321, 411, 412, 414, 415, 416, 417, 418, 423,
424, 425, 459, 461, 470, 471, 474, 475, 476, 477, 488, 489, 492, 494, 497,
501, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524,
525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539,
540, 545, 546, 549, 551, 553, 554, 555, 563, 569, 573, 577, 579, 593, 594,
599, 601, 615, 620, 633, 658, 659, 665, 673, 719, 720, 721, 738, 739, 740,
741, 742, 743, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756,
757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771,
776, 779, 781, 787, 788, 789, 791, 792, 793, 794, 795, 797, 799, 800, 801,
802, 803, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 941, 942, 943, 945, 946, 947, 961,
962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 974, 975, 976, 977,
978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992,
993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005,
1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1016, 1017, 1018,
1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030,
1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1040, 1073, 1074, 1099, 1114, 1132,
1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1171, 1172, 1173, 1176, 1188, 1189,
1190, 1193, 1194, 1195, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1207,
1208, 1209,1210, 1260, 1261, 1262, 1263, 1268, 1316, 1317, 1318, 1320,
1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333,
1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342 1401, 1403, 1406,
1408, 1411, 1412, 1413, 017.
4) Místem konání voleb do Zastupitelstva města Zubří je
ve volebním okrsku č. 4 budova Horní školy - Horní 144, společenská
místnost pro voliče bydlící v Zubří, čp.:
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192,
193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208,
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209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225,
226, 227, 228, 258, 265, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277,
278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 294,
295, 296, 297, 298, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312,
313, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 322, 323, 324, 337, 435, 436, 437, 438,
439, 450, 451, 458, 460, 479, 480, 482, 483, 484, 485, 493, 495, 498, 544,
556, 557, 558, 559, 560, 562, 564, 565, 566, 567, 568, 580, 582, 586, 590,
591, 592, 595, 596, 602, 604, 605, 606, 609, 614, 660, 661,662, 675, 676,
681, 717, 718, 724, 777, 778, 782, 783, 784, 785, 786, 798, 809, 825, 826,
827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841,
842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 909, 931, 932, 933, 934, 935,
936, 937, 938, 939, 940, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957,
958, 959, 960, 973, 1038, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1067, 1068, 1069,
1070, 1071, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097,
1098, 1117, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128,
1129, 1130, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148,
1149, 1150, 1151, 1152, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1177, 1178, 1179,
1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1270, 1271, 1272, 1275,
1277, 1278, 1279, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292,
1294, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1305, 1306, 1307, 1310,
1351, 1352, 1353, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360,1361, 1363, 1364,
1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1449, 1451, 1478, 02, 04, 06, 07, 011,
012, 014, 016, 018.
5) Místem konání voleb do Zastupitelstva města Zubří je
ve volebním okrsku č. 5 budova Kulturního domu Staré Zubří - Starozuberská 870, společenská místnost pro voliče bydlící v Zubří, čp.:
270, 325, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 340,
341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355,
356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370,
371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385,
386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 401,
402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 441, 452, 453, 454, 455, 456,
457, 478, 490, 496, 541, 542, 543, 550, 552, 570, 571, 583, 587, 588, 597,
603, 610, 611, 612, 613, 618, 654, 655, 656, 657, 663, 671, 672, 674, 677,
680, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864,
865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879,
880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894,
895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 944,
1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087,
1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170,
1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230,
1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1243,
1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1251, 1252, 1255, 1256, 1257, 1258,
1259, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1434, 1438, 1440, 1452, 1462, 03, 05,
08, 013, 015, 019.
6) Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním pasem
České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
7) Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve
dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Zubří dne 15. 9. 2014

Jiří Randus, starosta města
Všechny politické strany kandidující v Zubří dostaly možnost
prezentovat svůj volební program bezplatně na webu města Zubří
(www.mesto-zubri.cz v kategorii volby), nebo formou placené inzerce
v Zuberských novinách.

www.mesto-zubri.cz

Zprávy ze školy

Nocování ve škole

Třída V. A pod velením Mgr. Zemanové nocovala 1. 9. 2014 ve škole T. G. Masaryka.
Sraz se uskutečnil v 18:00. Původní plán byl opékání na školní zahradě, bohužel se nezdařilo počasí, a tak nám se špekáčky pomohl vařič. V tělocvičně byly
nachystány úžasné aktivity, které jsme si zahráli společně s rodiči. Po odchodu
dospělých započala skvělá diskotéka s baterkami a volná zábava.

Potom měly jít děti spát, ale nespaly, dlouho do noci si povídaly a pak konečně
usnuly.
Ráno všichni posnídali výborné buchty od našich maminek.
Děkujeme Mgr. Pyrchalové, Mgr. Randýskovi a rodičům za pomoc.

Za třídu V. A Adéla Mizerová

Jak šlo „zetko“ na vandr

Bylo nebylo jedno městečko. A v tom městečku žila spousta dobrých lidí, lidí,
kteří se nehádali, nezáviděli si a neničili a nekradli cizí věci. V samotném srd-

ci této malebné krajiny stála škola, ale nebyla to jen tak obyčejná škola. Byla
kouzelná. Během jednoho roku se proměnila tak, že by jí i samotná duha
záviděla, hýřila všemi barvami. Pro tuto školu by Harry Potter opustil čáry a
kouzla v Bradavicích a Saxana by vypila odvar z babského ucha. Jednoho dne
si čarodějničtí učni (samozřejmě se nepletete, myslím tím žáky) vzali do rukou
divotvorná nářadí a kolem školy vysázeli několik stromků, keřů a květin. Prostě nádhera! Dokonce byl vytvořen i magický nápis, jež mohli spatřit obrovští
draci létající do teplých krajin. Ptáte se, co v něm stálo? Jen jednoduché: ZŠ
ZUBŘÍ. Avšak nastal den, či noc, kdy se „zetko“ z nepochopitelných důvodů,
snad z osobních, nepohodlo se zbytkem názvu a rozhodlo se odejít. Je mi zcela
jasné, že cestu domů už najít nemůže, proto nezbývá než si optimisticky povzdechnout: „Ještě že nám neuteklo B!“
Mgr. Lucie Mořkovská
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Pozvání do náboženství

Se začátkem školního roku se kromě povinné školní výuky otvírá pro děti
možnost chodit i do různých kroužků či rozšiřovat své vědomosti v některých
nepovinných předmětech. Je zde také nabídka výuky náboženství. Před šesti
a více lety se počet křtů pohyboval mezi 30 až 40 za rok. Někdy i více. Snadno lze spočítat, že do náboženství chodí třetina nebo jen čtvrtina z těchto dětí.
Někdy slyším od rodičů, že oni dítěti nebrání, a pokud bude dítě chtít, může
do náboženství chodit. Asi by znělo divně, kdyby rodiče řekli, že nebrání tomu,
aby se dítě něco ve škole naučilo, nebo že nebrání, aby se dítě chovalo slušně. Myslím, že ještě stále platí, že rodiče mají dítě povzbuzovat, pomáhat mu
zvládnout úkoly a svým jednáním mu dávat příklad. Pokud se týká některých
kroužků, nebývá to vždy volba dítěte, ale rodičů, kteří vidí možnost rozvinout
dovednosti svého dítěte.
Když rodiče dávají křtít své děti, vyjadřují tím vědomí, že dítě přijali jako dar.
Přicházejí, aby pro dítě vyprosili požehnání a pomoc Boha, stvořitele a dárce
života. Slibují, že dítě k Bohu povedou a budou ho ve víře vychovávat. Tohoto
úkolu nikdo rodiče nezbaví. Ale je skutečností, že všichni rodiče sami nebyli
vedeni tak, aby mohli dobře tento úkol zvládnout.
Výuka náboženství je pomocí rodičům. Pomáhá i těm, kteří mají k Bohu
upřímný a hluboký vztah, protože se v náboženství mluví i o tématech, na která
se doma nedostane. Některé děti žijí v tom, že v náboženství musí nějak vydržet, aby „měly“ 1. svaté přijímání, a pak už budou mít pokoj. Nevím, jak potom
mohou mít opravdový vztah k Bohu. Asi by také nebylo přijatelné, kdybychom
na návštěvu prarodičů chodili jen do té doby, dokud od nich nedostaneme dárek, o který stojíme.
Bůh nás ovšem může a chce obdarovávat stále. Podle mne ovšem záleží na
tom, jak jsme upřímní k němu, a hlavně sami k sobě. Když si člověk o sobě
namlouvá něco, co není pravda, nemůže mít dobré vztahy ani s lidmi ve svém
okolí. Bůh nás však přijímá i s našimi slabostmi a hříchy. A když je před Bohem
přiznáme, může nás i uzdravovat a proměňovat. Je dobré poznat, jak dobrý k
nám je a že život s ním je vždy pro člověka ziskem. Toto poznání nabízí i výuka
náboženství.

2014

aby na Dni města pro Libušín vystoupily velké hvězdy, ale muzikanti a umělci,
které k našemu kraji a jeho kulturním hodnotám něco přitahuje. Oslovili jsme
pár muzikantů z okolí a naše výzva se začala až lavinovitě šířit. Odezva byla
natolik spontánní a velká, že jsme museli udělat maximum pro to, abychom
mohli vyhovět většině muzikantů, kteří projevili zájem Libušín tímto způsobem podpořit. Proto se nakonec stavěly dvě scény, proto žádná z kapel nedostala pro svou produkci tolik času, jak by si zasloužila. V průběhu celého dne
vás mluveným slovem provázel Lukáš Španihel, který se podobně jako všichni
účinkující za tuto svou službu vzdal honoráře.
Zbyněk Terner a Astmatic
Zbyněk Terner, známý rožnovský muzikant, se nenechal prosit ani chvíli, naopak prý už dlouho čekal, kdy někdo přijde s podobnou nabídkou. Pro vystoupení v Zubří si vybral muzikantskou oporu v podobě pánů z kapely Astmatic.
Svůj společný repertoár vystavěli na světových evergreenech z dílny B. Dylana,
B. Marleye, E. Claptona, M. Jaggera a zakončili parádně po „Joplinovsku“.
Jen škoda, že pospíchali na další štaci a nemohli hrát později – tak spousta lidí
o jejich vystoupení přišla.

Palárikovo – taneční vystoupení
Palárikovští nás vždy mile překvapí a ani letos tomu nebylo jinak. V rámci
programu představili dvě jedinečné taneční složky – mladé uskupení Azanas
a obdivuhodné dámy tančící pod názvem Seniorka.

ROZVRH NÁBOŽENSTVÍ
Pondělí 1. třída – 11.30 hodin,
2. třída – 12.30 hodin,
3. třída – 12.30 hodin.
Středa 4. a 5. třída – 12.30 hodin na nové škole.
Čtvrtek 2. stupeň – 7.00 hodin.

Karel Janečka, farář

Kultura

Lidé v Zubří v rámci DNE MĚSTA
podpořili obnovu Libušína

(pokračování z titulní strany)
V sobotu 30. 8. 2014 se Klidové centrum Zubří proměnilo k nepoznání.
Na prostranství bývalého házenkářského hřiště vyrostla dvě pódia, několik
stanů s posezením a stánků s občerstvením. Vše bylo připraveno pro 4. ročník
Dne města, který se letos nesl v duchu pomoci obnově horské chaty Libušín
na Pustevnách. Na obou scénách se postupně vystřídalo 109 účinkujících,
kteří hráli, zpívali a tancovali bez nároku na odměnu. Tou jim ve finále mohl
být dobrý pocit, protože především díky nim se podařilo na letošním Dni
města na dobrovolném vstupném a dalších benefičních aktivitách vybrat přes
35 000 Kč, které poputují ve prospěch veřejné sbírky Valašského muzea v přírodě.
Kdo všechno hrál, zpíval a tancoval pro Libušín?
Od začátku jsme chtěli udělat akci, která má valašské srdce. Nešlo nám o to,

www.mesto-zubri.cz
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Beskyd
Valašský soubor písní a tanců Beskyd už pečuje o udržování lidových tradic v Zubří takřka 70 let a stále dokáže sestavit program, v rámci kterého se v krátkých 20
minutách na jevišti vystřídá 35 účinkujících všech generací. Klobouk dolů!
Zuberské mládí, aneb Matyáš Juříček poprvé s Ávorys Elubic
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Původně to mělo být tak, že v tomto bloku věnovanému nadějnému zuberskému mládí zazpívá pár písniček Matyáš a po něm ho na scéně vystřídá čtyřčlenná folková formace Ávorys Elubic. Osud tomu chtěl, že čtyřčlenná formace
musela nastoupit na pódium bez své „basačky“. Krátce před vystoupením se
ale děcka domluvila, chvilku trénovala na terásce u Tip Café a na jevišti hrála
spolu s Matyášem. Pro mě osobně velká radost a potěšení z nebojácného, takřka profesionálního výkonu. Jen tak dál!
Faraoni
Faraoni – tak to už je zase zuberská klasika. S těmito pány vždycky na jeviště
vstoupí jakási zvláštní pohoda a klid a nejinak tomu bylo také tentokrát.
Countrio
Dosud všichni věděli, co je čeká a na co se mohou těšit. Troufám si říci, že jen
málokdo ale znal hodonínské seskupení Countrio, které předvedlo parádní
dávku bluegrassu a country muziky. Tito sympaťáci z jihu muzikantsky jistě
překvapili i fanoušky jiných žánrů.
Tomáš Kočko a orchestr

Při plánování této akce nám jméno Tomáše Kočka přišlo na mysl mezi prvními. Ač sám „nevalach“, Nezdařilovy básničky ho posunuly v mysli a srdci
našemu kraji tak blízko, že bychom jen stěží hledali lepšího reprezentanta
hodnot, které jsme chtěli prostřednictvím muziky zhmotnit. Komu se to líbilo,
určitě si nenechte ujít březnový koncert v klubu.
František Segrado
Jedna z největších hudebních osobností Valašska
s nezaměnitelnou barvou hlasu a projevem, který
se do dnešní doby snad ani nehodí (v dobrém slova smyslu), nabídl obrovský zážitek pro všechny
hudební fajnšmekry a melancholiky. Děkuji, bylo
to krásné!
Fojti a Lososi
Dvě partičky muzikantů posbírané ze všech možných koutů a koutků Rožnovska a Valašskomeziříčska, které pojí víc než jen 4 společní muzikanti, umocnili
pohodu večera další dávkou muziky, která osciluje mezi folkem a country. Především „Lososí“ vystoupení konečně dokázalo z posluchačů vykouzlit tanečníky.
Z horní dolní a dál na jih
Z horní dolní a dál na jih je originální seskupení bečvanských muzikantů,
na kterých je vidět, že je to baví. Na svou scénu nastoupili v době, kdy už program volně plynul a všem bylo tak dobře, že nikdo neměl potřebu honit přísný
časový harmonogram. Kluci určitě zabodovali originálními aranžemi, nefalšovaným nářečím, vlastními texty i radostí ze hry.
Koridor
Koridor je místní legenda. Koridor je bigbeat. Koridor je „motor“ Radek Nohavica a Koridor jsou samozřejmě i parádní muzikanti, kterým to společně
jednoduše sedne.
DJ eMPea a IceVise
Kluci udělali reprodukovanou tečku za celou akcí a uspokojili tak i mladší generaci, pro kterou toho pravda v Zubří moc neděláme.
Díky jim za to.

www.mesto-zubri.cz

Jak se dražily obrázky dětí ze ZŠ Zubří?

V prostorách výstavní místnosti na Petrohradu probíhala tzv. tichá aukce obrázků. Na všechny obrázky, které namalovaly děti z místní ZŠ, je možné se
podívat v galerii na městských stránkách www.mesto-zubri.cz. Po celou dobu
trvání programu Dne města měli návštěvníci možnost přijít do výstavní síně,
vybrat si obrázek a prostřednictvím psaného příslibu nabídnout nejvyšší cenu,
jakou jsou ochotni za něj nabídnout. V 22 hodin byly nabídky vyhodnoceny
a výherci vyzváni k vyzvednutí svých nových obrázků. Vybrané peníze se přidaly k výtěžku akce, který poputuje na obnovu Libušína. Srdečně děkujeme
všem dětem, které malovaly, a taky paním učitelkám Heleně Dufkové a Jarce
Juříčkové! Je radost s vámi spolupracovat.
A co děti? Měly si kde hrát?
Generace Husákových dětí se dostala do produktivního věku, a tak je v těchto
časech všude zase dětí jako smetí. Proto je otázka z titulku zcela na místě. Pokusili jsme se alespoň částečně uspokojit i nejmladší generaci. Postavil se pro ně
stan, kde se jim celé odpoledne s trpělivostí a úsměvem na tváři věnovaly učitelky
z MŠ Duha ze Starého Zubří. Děti skládaly puzzlátka a skládačky, dozvídaly se
něco o Zubří i o Libušínu a také vymalovávaly a kreslily. Třešinkou na dortu pak
byl příjezd Hanky Holišové, která 3 hodiny v kuse malovala dětem na obličej –
jako vždy její práce byly dokonalé. Kromě toho Hanka veškerý výdělek ve výši
1 650 Kč věnovala na obnovu Libušína. A to si zaslouží velký potlesk!
Poděkování lidem, firmám a organizacím, bez kterých by to nešlo
V prvé řadě by to nešlo bez vás. Moc děkujeme, že jste přišli a že jste přispěli
svou trochou do mlýna!
I když se účinkující vzdají svých nároků na honorář, režie spojená s akcí podobného rozsahu není zrovna lacinou záležitostí. Náklady na akci jsou kryty
především z rozpočtu města Zubří, ale nemalou měrou přispěla také firma CS
CABOT z Valašského Meziříčí. O občerstvení vás všech se po celou dobu akce
skvěle postarali místní myslivci, kavárna Tip Cafe a stánek restaurace Duel – ti
všichni pomohli i s občerstvením a pohoštěním našich účinkujících a hostů.
Obrovský dík patří Radošovi Dořičákovi za poskytnutí fantastického zázemí
pro pořadatele i účinkující. Paní Bařáková jako již tradičně poskytla výborné
a voňavé vdolky a pan Hanskut nám vyrobil a věnoval skleněné pokladničky,
do kterých jsme vybírali dobrovolné vstupné. Děkujeme!
O tradiční mediální servis a organizační oporu včetně poskytnutého zázemí
se postaral Aleš „Zubřan“ Měrka a také kluci z nové zuberské firmy Coloria.
I na tomto místě ještě jednou mockrát děkuji Vlaďce Janoškové a jejímu týmu
z MŠ Duha za tradičně výbornou oporu a pomoc s dětskými aktivitami i Hance
Holišové za malování na obličej.
Letos se snad poprvé vše vydařilo i z hlediska techniky a funkčnosti elektrického zapojení. Děkujeme Michalovi Hasalíkovi za elektroinstalační práce
a smekáme před lidmi z VAC Agency, kteří celou akci ozvučili, nasvítili a kromě
toho vybudovali jedno z pódií. To druhé nám bylo za mimořádně výhodných
podmínek zapůjčeno z Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm. Všem, co
jsem jmenovala, na tomto místě ještě jednou děkuji za skvěle odvedenou práci.
Je pár pracovníků, u nichž máte radost, že nepracují. U nás to byli zdravotníci
Šárka Janušová a Lukáš Heralt. Celou dobu akce byli vzorně připraveni zasáhnout, naštěstí k tomu neměli jediný důvod. Každopádně šichta to byla dlouhá
a my si nesmírně vážíme jejich ochoty. Podobné je to s hasiči. Střežili a hlídali
nám prostor nejen v průběhu akce, ale i v noci před ní a po ní.
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Také bych ráda poděkovala všem pracovníkům Městského úřadu, kteří nám
pomohli s přípravami i realizací. Opět zasahovala „Rychlá rota“, respektive
chlapi z veřejných prací, bez nichž už se příprava a úklid akce podobných
rozměrů neobejde. Pomohlo také duo Lucka Pernicová a Lucka Paprskářová,
které jste mohli v průběhu akce vidět v infostánku a u pokladny č. 2., a Míša
Wrobelová, která se celý den točila kolem hostů z Palárikova a v mezičase si
našla čas i na nás. A na závěr poděkování nejsrdečnější, a sice všem lidem z Odboru kultury a sportu Města Zubří. V prvé řadě jde o dámy „kinařky“ Miladu
Vlkovou a Jiřinu Janoutovou – nevěřili byste tomu, ale tyto paní byly opravdu
po celou dobu konání akce na nohou a vzorně obsluhovaly všechny účinkující
a hosty. Podobně vytrvalá byla také slečna Erika Ondřejová, která komplexně
zabezpečila celý chod tiché aukce a po jejím ukončení pomohla se vším, co
bylo třeba. Jedním z našich tradičních pilířů je i Lenka „knihovnice“ Cabáková, která svým úsměvem ozdobila infostánek a pokladnu č. 1. Chlapskou pomoc nám poskytli naši „sporťáci“ Pepa, Tomáš a Lukáš. Mimořádný dík pak
patří Tomovi za jeho obrovský kreativní přínos (veškerá grafika, propagační
videa apod.) a zpracování dataprojekce, o jejíž část jste vlivem neočekávaných
problémů přišli, ale my vám ji nabízíme alespoň virtuálně. A ve finále děkuji
své pravé ruce – Daně Pekarové, bez které bych snad nikdy nic nedotáhla pořádně do konce. Jste výborný tým a je radost s vámi pracovat.
Den města ukončil letní kulturní sezónu

V sobotu 6. září 2014 zazněly velkým sálem Klubu Zubří tóny cimbálové muziky Soláň. Tento koncert byl věnován všem místním občanům, kteří v letošním
roce oslavili své významné životní jubileum. Po úvodní skladbě pogratuloval
našim oslavencům starosta města pan Jiří Randus. Při této příležitosti také poděkoval Mgr. Věře Machové za její dlouholetou činnost ve společenské komisi
slovy: „Právě paní Machová je s námi v tom nejradostnějším okamžiku, kdy
vítáme naše nejmenší občánky.

Chodí gratulovat k významným životním výročím. Je při nás také v těch nejbolestnějších okamžicích, kdy se loučíme se svými blízkými. Paní učitelko, velké
díky za vaši obětavost a skvěle odvedenou práci.“ Po gratulaci a poděkování si
znovu „vzala slovo“ muzika Soláň, a že jim to nádherně hrálo, zpívalo i tančilo,
se shodli naprosto všichni přítomní v sále. Na závěr koncertu si jubilanti společně zazpívali písničku „Beskyde, Beskyde“ a „Rožnovské hodiny“. Někteří
neodmítli ani vyzvání k tanci. Skvělá nálada provoněná folklórem vládla celé
sobotní odpoledne. A pro milovníky této hudby přinášíme potěšující zprávu.
Na neděli 30. 11. 2014 je v Klubu Zubří připraven Vánoční koncert Soláně
a Kunovjanu. Těšíme se na další setkání s příznivci cimbálové muziky.

Dana Pekarová, foto: Pavel Czinege
Letošní Den města skončil. Tak trochu nám tím skončila letní sezóna, která
byla letos relativně bohatá. Kromě klasických tenisových turnajků jsme vše
zahájili tradičním Metlářským jarmarkem, posléze v červnu jsme si spolu
s Denisou Rosolovou užili antický sportovní dětský den, v červenci pro vás
bylo připraveno Odpoledne s dechovkou, v srpnu měli „sporťáci“ premiéru
s fotbalovou nocí a myslím, že DEN MĚSTA udělal za tím vším jednu velkou
příjemnou tečku, u níž svítí číslo větší než 35 000 Kč, jež poputuje ve prospěch
Libušína. Děkujeme vám za přízeň.

Za Odbor kultury a sportu MěÚ Lenka Přečková
foto: Pavel Czinege

Koncert pro jubilanty

Kulturní pozvánky

Křeslo pro hosta v novém kabátu

Promítání, povídání, ochutnávky, spousta zajímavostí a rad z domova i ze
světa a především příjemná atmosféra – to vše patří k přednáškovému cyklu Křeslo pro hosta, který v loňském roce navázal na úspěšnou Akademii 3.
věku. Začíná nová „přednášková“ sezóna a my vám představujeme nový
koncept programu KŘESLO PRO HOSTA.
Všechny přednášky budou přístupné široké veřejnosti za jednorázové vstupné,
ale podobně jako v letech minulých bude možné pořídit si abonentku za výrazně zvýhodněnou cenu. Letos kromě toho přicházíme s variantou „KŘESLO
PRO HOSTA – SPECIÁL“, která 8 základních přednášek doplňuje o 4 mimořádné besedy.
Křeslo pro hosta – základ (8 přednášek)
Cena abonentky: 120 Kč.
Cena abonentky obsahuje: vstupné na 3 přednášky v roce 2014 a 5 přednášek v roce 2015 dle programu níže.
S abonentkou ušetříte až 130 Kč.
2014
čtvrtek 30. 10. 2014
Jižní Pacifik - Jaroslav Jindra
čtvrtek 6. 11. 2014
Velká válka a Zubří – Mgr. Zdeněk Pomkla
prosinec 2014
Vánoční tabule – Bc. Alice Uhlářová

www.mesto-zubri.cz
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2015
• Západ USA a Havajské ostrovy - Jiří Mára s rodinou
• Zdravé stravování po padesátce – Hana Holišová
• Indie – Mgr. Alena Dobšová
• Nerostné bohatství Zubří - Lukáš Maceček a hosté
• Rostliny světa – Stanislav Hořínek, Dana Smržová
Křeslo pro hosta – speciál (12 přednášek)
základ + následující přednášky
Cena abonentky: 300 Kč.
Cena abonentky obsahuje: vstupné na 5 přednášek v roce 2014 a 7 přednášek v roce 2015 dle programu níže.
S abonentkou ušetříte až 190 Kč.
2014
pátek 14. 11. 2014
Martin Stiller - Cyklotoulky Kubou
pondělí 8. 12. 2014
Trabantem napříč Afrikou - Daniel Přibáň
2015
Race across Amerika - Svatopluk Božák
Broad Peak - Libor Uher

Změna programu vyhrazena!

Křeslo pro hosta zahájí v říjnu jeden z tvůrců
pořadu ČT „NA CESTĚ“ Jaroslav Jindra

Na úvod nové přednáškové sezóny usadíme do Křesla pro hosta Jaroslava Jindru - dobrodruha, který nehledá rychlé a povrchní zážitky. Tento cestovatel, režisér, kameraman, fotograf a publicista v jedné osobě nás zavede na exotickou
cestu od Papuy Nové Guinei přes Šalamounovy ostrovy až po Vanuatu, zkráceně do oblasti jižního Pacifiku. Kdo by chtěl najít o této mimořádné osobnosti
více informací, najde je na http://www.jaroslav-jindra.cz.

v započaté práci bude pokračovat a že se podaří Klub zútulnit a zmodernizovat
také v jeho nitru.
Plánované koncerty
Kromě výše uvedených přednášek (Křeslo pro hosta) na vás čekají dva velké
hudební zážitky – každý z jiného soudku.
Ten první soudek je naplněný zážitky až z daleké Číny. Made in China, tak se
jmenuje nové album kultovní kapely Mňága a Žďorp, které vám Petr Fiala
a další muzikanti představí v pátek 7. listopadu v upraveném velkém sále Klubu Zubří. „V listopadu roku 1990 jsme natočili první album Made in Valmez.

Byl to výběr písniček, které vesměs popisovaly život na malém městě v malé
zemi, ve které právě na chvíli zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí. Nevěděli jsme, co bude dál, všechno bylo před námi a my se na to mohli jen těšit. Přesně o 23 let, 3 měsíce a pár dnů později k našemu úžasu Mňága stále
existuje, dobře se jí daří a letos se chystá natočit nové album, které se bude
jmenovat....MADE IN CHINA. A chce ho natočit v Číně!!!“ Takto Petr Fiala
lákal fanoušky k podpoře svého nového projektu na serveru www.startovac.cz
a podařilo se. Na výsledek se můžete podívat živě i v Zubří. Vstupenky budou
k dostání již od začátku října v kanceláři Klubu.
Druhý hudební soudek bude vonět po jihomoravském víně, alespoň částečně.
Na konci listopadu k vám přijede 14členná cimbálovka z Uherského Hradiště
Kunovjan, která spolu s dobře známou CM Soláň vytvoří komponovaný vánoční pořad. Troufám si říci, že takové muzicírování už Klub dlouho nezažil!

Těšíme se na vaši návštěvu. Vstupné na přednášku činí 30 Kč.

Lenka Přečková

Pár kulturních bonbónků
pro nadcházející období

Sluníčko zapadá za hory čím dál dříve, večerní teploty už nám nedovolují
příjemné vysedávání na zahrádkách a také muzikanti už se těší do vyhřátých klubů na klidnější a komornější atmosféru, než s kterou se celé léto
potkávali na letních festivalech. Vše nasvědčuje tomu, že začíná další kulturní sezóna pod střechou.
Tady stojí za zmínku, že nás čeká sezóna pod novou střechou a v nově zateplených prostorách našeho kulturního zařízení. Stávající rekonstrukce sice ještě
chvíli potrvá, což nepochybně ovlivní jeho provoz, ale už zpráva, že budete mít
kde parkovat, okolí klubu prokoukne, na účinkující nám nebude pršet a celkově ušetříme městu peníze za energie, je velmi pozitivní. Věříme také, že se

www.mesto-zubri.cz

Plánované výstavy
S nadcházejícím podzimem se také znovu otevřou dveře Petrohradu. Jejich
první otevření se bohužel bude pojit se smutkem, a to nejen proto, že si budeme připomínat nešťastné události Velké války. Tuto výstavu pro nás připravoval pan Jan Koláček starší. Dlouhodobě sbíral materiály, objížděl archivy
a muzea, pročítal knihy, dokumenty, kroniky a záznamy. Pátral a bádal v Zubří
i mimo něho. Také pro vás sepisoval novinový seriál o Velké válce v Zubří. Samotné instalace výstavy a jejího otevření se bohužel nedožil. Muzejní rada se
pokusí jeho velké dílo dokončit! Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 16. 10. 2014
od 16 hodin.
Konec listopadu už obecně věnujeme přípravám na vánoční svátky. Kromě
jarmarku, který letos vrátíme do prostor centra, otevřeme na Petrohradě řemeslnickou výstavu, na níž můžete zakoupit spoustu stylových a neokoukaných
drobných dárků pro své blízké.

Lenka Přečková
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Kooperativa nově otevřena
v Domu služeb

Zloděj třešní

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť
Autor fotografie: Tomáš Kašpar

Aktuální akce: Exkluzivní pojištění pro členy bytových družstev. Mimořádné podmínky a slevy pro uživatele bytů.
Otevírací doba:
Po
Út
St
Čt
Pá

dopoledne		
dle tel. domluvy
8:30 – 11:30
8:30 – 11:30
8:30 – 11:30
8:30 – 11:30

odpoledne
13:00 – 16:00
dle tel. domluvy
13:00 – 16:00
dle tel. domluvy
dle tel. domluvy

Manažer kanceláře: Jaroslav Křenek
Tel: 732 462 396 | E-mail: jaroslav.krenek@kooperativa .cz

Potřebujete půjčku od 4000 do 50 000Kč.
Vyzkoušejte Fair Credit a jeho Fajn půjčku.
Volejte na 800888120 nebo se informujte na
www.faircredit.cz.

(placená inzerce)

Inzerce

Rád bych vás informoval, že jsme kancelář přestěhovali do Domu služeb
v centru města. Kancelář sídlí ve 2. patře. Je zde vybudován bezbariérový
přístup a starší občané, popřípadě maminky s kočárky, mohou využít výtah.
Hodně občanů již tuto změnu zaregistrovalo a využilo našich služeb.
Kooperativa v Zubří je otevřena od 1. 3. 2013. Když se ohlédnu zpátky, vím,
že vybudovat zastoupení Kooperativy v Zubří bylo správným rozhodnutím.
Hodně klientů si pochvalovalo, že nemusí jezdit do Rožnova a mohou svoji
záležitost vyřešit v místě bydliště. A tady vidím velký přínos pro město Zubří.
Naše kancelář je hodně využívána na cestovní pojištění, povinné ručení,
pojištění majetku a poradíme, jak si správně nastavit životní či úrazové pojištění. Hodně se zaměřujeme na pojištění podnikatelů a firem.

(placená inzerce)

(Některé druhy ptáků na území města
Zubří a v jeho nejbližším okolí, 19. část)
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) je menší
než kos. Jeho peří je většinou černé s kovově
purpurovým až zeleným leskem s bílými skvrnkami. Dospělý špaček má zobák žlutý, mladý
pták hnědý. Obývá světlé listnaté lesy s dutými
kmeny v blízkosti luk nebo pastvin. Můžeme jej
vidět taky v parcích a zahradách, kde rád obsazuje připravené budky. Vyvěšování budek, tzv.
špačníků, je zmiňováno už v 17. století. V té době byly ale vyvěšovány spíše pro
zpestření jídelníčku než pro radost z pohledu na špaččí rodinku.
Špaček je velmi společenský a je popisováno, že od mládí chovaný zkrotne, je velmi přítulný, opakuje lidská slova i melodie. Ve volné přírodě se ozývá směsí mlaskavých, skřípavých a hvízdavých tónů. Často napodobuje hlasy jiných ptáků.
V České republice se vyskytuje hojně. Za tahu i po hnízdění se shlukuje do hejn
a zdržuje se v místech s dostatkem potravy (třešňové sady, vinice, posečené
louky). Špačci hromadně nocují v rákosinách rybníků a největší hejna mají
i desetitisíce ptáků. Létají rychle a obratně. Za letu provádějí nečekané prudké
pohyby. To se projevuje náhlou změnou tvaru i obrovských hejn.
Malá hejnka špačků výjimečně zimují i u nás. Většinou však špačci odlétají
v průběhu října na svá zimoviště do západní či jižní Evropy a do severozápadní Afriky. Zpět přilétají na přelomu února a března, aby si vyhlédli vhodnou
dutinu pro vyhnízdění. Mláďata krmí špačci převážně živočišnou potravou
(motýli, brouci, housenky, plži). V době shlukování do hejn převládá v potravě
špačka rostlinná složka: třešně, bez černý, vinná réva a na zimovištích olivy.
Zahrádkáři a pěstitelé chrání svou úrodu, jak jen mohou.

(placená inzerce)

září
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Prodám venkovní měděnou fontánu vhodnou na zahradu. Cena dohodou.
Tel. 776 583 637.

Volební program
volební strany KSČM
pro volební období 2014 – 2018

Pronajmu byt na sídlišti 2+1 zařízený nábytkem, volný ihned.
Tel. 776 583 637.
Podrobné informace o Koalici ODS a Svobodných pro
Zubří najdete na internetových stránkách www.odszubri.cz
a www.mesto-zubri.cz v kategorii volby.

ROZVOJ MĚSTA
• z lepšovat práci městského úřadu jako celku
• iniciovat vypracování koncepce řízení města na základě návrhů
samosprávy a jejich řešení
• p odniknout potřebné kroky k tomu, aby město bylo městem
• p odporovat bytovou výstavbu ve městě
• finanční rozpočet utvářet ve spolupráci a za podpory občanů;
zavést princip participativního rozpočtu
• maximální pozornost věnovat čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie

POZVÁNKA
Koalice ODS a Svobodných pro Zubří pořádají
v neděli 28. září od 14.30 – 16.30 hod.
v prostoru pod lipami u Domu služeb
HUDEBNÍ ODPOLEDNE SE SKUPINOU FARAON.

Ostatní

ZDRAVOTNICTVÍ
• p odpora pečovatelským službám
• péče o starší občany (možnost zřídit dům s pečovatelskou službou)

KŘEST ARŠÍKU BESKYDY – KRAJ VELKÝCH
ŠELEM

RODINA, DĚTI, MLADÍ LIDÉ
• podpora aktivního využívání volného času mládeže (kroužky - ekologie, kultura, sport aj.)
• zachování a rozvoj předškolních zařízení se zajištěním dostupnosti
sociálně slabším rodinám a ženám samoživitelkám
• p odpora mimoškolních zařízení

V rámci emisního plánu českých
poštovních známek vyjde 3. září
2014 aršík s námětem Ochrana
přírody – Beskydy - Kraj velkých
šelem (autoři - výtvarníci Libuše
a Jaromír Knotkovi a grafik a rytec
Martin Srb).
Křest aršíku s autogramiádou
za účasti tvůrců L. a J. Knotkových
a rytce M. Srby se bude konat v neděli 28. září 2014 od 14 hod. v konferenčním sále „Sušáku“ ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm.
Záštitu nad akcí převzalo město
Rožnov pod Radhoštěm. Na akci
jsou pozváni starostové jednotlivých míst, ke kterým se známky vztahují (případně dalších míst v okolí),
zástupci České pošty, s. p., a Svazu českých filatelistů, filatelisté, sběratelé
a ostatní veřejnost.
Organizátor celé akce, Klub filatelistů při Středisku volného času v Rožnově pod Radhoštěm,
vydá k této akci v omezeném nákladu dopisnici
se soukromým barevným přítiskem. K akci bude
mít historická poštovna ve Valašském muzeu také
příležitostné razítko - kašet. Přítisk na dopisnici
i razítko (na obrázku) vytvořili jako aršík také výtvarníci Libuše a Jaromír Knotkovi. Menší počet
dopisnic bude v prodeji v poštovně, která má provoz v neděli od 10 do 17 hodin.

BEZPEČNÝ DOMOV A VEŘEJNÝ POŘÁDEK
• z výšení bezpečnosti chodců ve městě, včetně bezpečných přechodů
• z lepšování spolupráce s policií ČR
• vytvářet vhodné podmínky pro podnikatele ve městě s cílem nových pracovních míst pro občany Zubří
• r ozšiřování sítě služeb
• postupný výkup pozemků ve vlastnictví občanů, na nichž jsou zbudovány komunikace a které jsou v obecném používání (chodníky,
cesty) – navrhovat, aby každoročně na toto bylo pamatováno v rozpočtu města
• vybudování autobusové zastávky na Starém Zubří „U Dořičáků“
směrem na točnu
• z lepšení dostupnosti WC u Centra
KULTURA
• podpora rozvoje kultury ve městě – divadelní představení, koncerty, vzdělávání seniorů
• podpora kulturních akcí pro děti
• starost o památníky a parkové úpravy v obci (památník Václava
Procházky, památník padlým ve světových válkách)
ROZVOJ MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY
• hospodárné a efektivní využití rozpočtových prostředků
• dopravní obslužnost, dostupnost polikliniky v Rožnově autobusem

www.mesto-zubri.cz

(placená inzerce)

TVORBA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
• podpora těm zájmovým organizacím a hnutím, které se aktivně
podílejí na tvorbě a ochraně životního prostředí
• rozšiřování kanalizace

Klub filatelistů při SVČ
V Rožnově p. Radh.
Rožnov pod Radhoštěm
23. 8. 2014
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1. noční fotbalový turnaj v Zubří je za námi

Dne 22. 8. 2014 se na polyfunkčním hřišti v Zubří
uskutečnil 1. fotbalový turnaj. Od vzniku myšlenky na uspořádání tohoto turnaje uplynula krátká
doba a tento turnaj se před očima pořadatelů zjevil doslova jako blesk z čistého nebe. Nádherné
polyfunkční hřiště, které vzniklo v roce 2010 a jehož výstavba byla spolufinancována Evropskou
unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
jako projekt s názvem „Polyfunkční centrum
sportovních a volnočasových aktivit Zubří“, přímo vyzývalo k uspořádání této akce.
Umělé osvětlení a skvělé povrchy rozvířily v hlavách organizátorů myšlenku
na vytvoření nového typu turnaje v Zubří, a sice nočního fotbalového turnaje.
Objevily se drobné obavy, jak tento bleskový projekt dopadne, a možná se tu
a tam dala drobná chybička najít, ze všech stran ale zaznívají pozitivní ohlasy,
a tak si říkáme: „Dopadlo to dobře“.

2014

nočního nebe, za zvuků rytmické hudby a ve vůni grilovaného masa se útočníci překonávali v počtu nastřílených gólů, brankáři v počtu vychytaných nul
a hráči v tom, kdo z nich bude oceněn jako nejlepší z celého turnaje. Alespoň
malou náplastí za prohru ve finálovém utkání bylo pro Drda Team vyhlášení
dvou jejich hráčů – Karla Drdy jako nejlepšího střelce a Václava Mičoly jako
nejlepšího brankáře. Cenu pro nejlepšího hráče si pak z turnaje odnesl Radek
Růčka z vítězného Jager Teamu.

Za to, že celý turnaj proběhl bez větších zádrhelů, vděčíme všem, kteří se podíleli na jeho realizaci. Zejména pak několika oporám, bez nichž by podobné
akce ztrácely na své váze. Konkrétně děkujeme vedení restaurace Tip Cafe,
které vždy zajistí skvělý servis a postará se o dostatečný přísun tekutin a jídla.
Tentokrát si na pomoc přizvali novou číšnickou dvojici Aleše Měrku s Natálkou, kteří svou roli zvládli také na jedničku. Dále děkujeme firmě BP Služby, s.
r. o., z Valašského Meziříčí, která zasponzorovala tištěnou propagaci. Děkujeme DJ Shannymu za zprostředkování hudby. Poděkování patří také firmě Coloria ze Zubří, která do turnaje věnovala výherní poukazy a jejíž zaměstnanci
se postarali také o hasičské a zdravotnické zajištění. Za pomoc při organizaci
děkujeme také Pepovi Malinovi a dalším.
Ještě jednou a naposled všem zúčastněným, ať už hrajícím sportovcům, nebo
nehrajícím divákům a návštěvníkům, děkujeme a doufáme, že v příštím roce
se opět sejdeme na polyfunkčním hřišti pod reflektory. Tentokrát na 2. ročníku
nočního fotbalového turnaje v Zubří s podtitulem - Bison’s Night 2.
Blížila se 18:00 hodina. Hráči z 12 týmů oblékli dresy a kopačky, na mixážním
pultu DJ Shannyho se rozsvítily kontrolky a spustila se efektní světla. Ve stánku Tip Cafe byla naražená první bečka piva a smažily se první kousky steaků.
Rozhodčí byli připraveni na svých místech a vyzvali hráče k prvnímu výkopu
turnaje.
Do poklidného a pozvolného začátku turnaje se začalo pomalu stmívat
a na řadu přišlo umělé osvětlení. Rozsvítilo se 8 stožárů s reflektory, v tu dobu
už byl turnaj v plném proudu. Jednotlivé týmy se řítily základními skupinami
a v pauzách mezi svými zápasy si čas krátily ve společnosti známých, fanoušků,
u stánku s pivem nebo u svých týmových stolů v zázemí velkého party stanu,
kde měl své stanoviště taky DJ Shanny. Vzduch s přibývající tmou chladl, ale
na všech třech hřištích bylo hráčům čím dál tím více horko.
Zápas od zápasu byla utkání vyhrocenější a týmy dávaly do svých výkonů vše.
Fotbalisté opouštěli bojiště s potůčky potu ve tváři, s odřeninami na rukou i nohou, zatímco je s odhodlaným výrazem ve tváři střídaly týmy, které se chystaly
ke svému zápasu. Některá utkání se rozhodovala až na penaltové rozstřely, jiná
byla zase jasnou záležitostí, všechna ale spojovala jedna společná myšlenka,
a to touha po vítězství. S přibývajícím časem měly jednotlivé zápasy také čím
dál tím větší odezvu u přihlížejících diváků a atmosféra na hřištích rostla společně s důležitostí zápasů. Začalo se fandit, tleskat a diváci se dostali do varu
i povzbuzováním střídajících hráčů, kteří z laviček prožívali boj svých spoluhráčů na hřišti. Ve finále už se polyfunkčním centrem neslo hlasité skandování,
kdy zuberští fanoušci povzbuzovali své favority z Drda Teamu, kteří v zápase
o první místo narazili na soupeře z Dolní Bečvy – Jager Team.
Nasazení všech zúčastněných týmů bylo opravdu obdivuhodné. V kulisách

www.mesto-zubri.cz
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Pořadí:
1. Jager Team, 2. Drda Team, 3. Dream Team, 4. Nulová šance, 5. Draci, 6. FC
Rebel, 7. TJ Sokol Pivec, 8. Horní konec, 9. Betonáři, 10. Beskyďáci, 11. Lucky
Team, 12. Emiráty
Autor: Za OKS Města Zubří Tomáš Indrák

Vítězi tenisového turnaje Zubří OPEN 2014
Staňa Děcký a Honza Valčuha

2014
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Zubří se nadechlo k maratónskému běhu v podobě sportovních a kulturních
Těžký byl každý zápas

akcí. Už třetí sobotu v řadě se v tomto malém městečku mezi Rožnovem a Valašským Meziříčím pořádala akce pro veřejnost. Po nočním fotbalovém turnaji
a Dnu města, který byl tentokrát pojat zároveň jako dobročinná akce na podporu
obnovy vyhořelého Libušína, se na polyfunkčním hřišti u nové školy uskutečnil
2. ročník tenisového turnaje ve čtyřhrách. O tento turnaj se opět strhl v řadách
veřejnosti nebývalý zájem, jak to v poslední době u těchto akcí bývá. Je zkrátka vidět, že v našem městečku jsou lidé hladoví po společenském vyžití a organizátoři
se snaží dělat maximum pro jejich spokojenost.
Když se všech 24 párů dostavilo v krásném zářijovém ránu k tenisovým kurtům
a všichni zúčastnění vstřebali posilující welcomedrink, mohlo se přistoupit k samotné hře. 12 hráčů obsadilo tři kurty a po krátkém rozehrání se začalo bojovat
naostro. První výměny se nesly v přátelském duchu a hráči se spíše seznamovali
s kvalitou soupeře. Postupem času bylo čím dál tím více jasné, že v turnaji nejsou žádní slabí hráči, a ti, kteří si dělali naděje na vítězství, museli být neustále
ve střehu.
Mezi tenisovými kurty vládla přátelská a veselá nálada. Jednotliví hráči měli mezi
svými zápasy třeba i hodinové pauzy, a tak svůj volný čas trávili ve společnosti
svých známých, fanoušků nebo osvěžovali svá vysportovaná těla několika doušky
piva. Oázou pro vyprahlé sportovce se jako už tradičně stal stánek restaurace Tip
Cafe, ve kterém ochotný personál vařil kávu, točil piva a griloval klobásy a steaky.
Nejeden tenista zde nalezl síly ztracené ve vyčerpávajících bojích na antuce.
Krásné zářijové babí léto vyzývalo borce ke stále lepším výkonům. O výsledková i herní překvapení nebylo nouze. Jedním příkladem za všechny by mohl být
osmifinálový boj pořadatele Pepy Randuse ve dvojici s Petrem Randusem proti
loňským vítězům Jiřímu Fiedlerovi a Petru Štůskovi. Tento tuhý boj se rozhodoval až v tiebreaku, kde překvapivě chyběly zdánlivě slabší dvojici v tomto zápase pouhé dva míčky. Bratrské duo se tak s turnajem rozloučilo už v osmifinále,
naopak Fiedler se Štůskem zdárně obhájili své role favoritů a dokráčeli směle až
do finálového boje. S postupem času se na kurtech zvyšovala nervozita a ve vyřazovacích bojích se některé páry doslova překonávaly ve svých výkonech. Po výraznějších výsledcích z bojů ve skupinách se najednou bojovalo o každý game
a jednotlivé zápasy byly čím dál tím více vyhrocené. Nervozita stoupala a výlevy
emocí se vršily. Dá se říct, že v takto emotivních chvilkách vyhrávala chladná
hlava a zkušenosti, jež mohli zúročit právě jedni z nejzkušenějších tenistů Jan
Valčuha a Stanislav Děcký. Tato z počátku zdánlivě nenápadná dvojice zaskočila
soupeře postupně ve všech částech play off a dokráčela tak až do samotného finále. Valčuha s Děckým překvapovali a dávali o sobě vědět nejen svými skvělými
tenisovými údery, ale také bylo vidět, že jdou za výhrou v turnaji se sebezapřením
a bolestí. Pochroumaná kolena obou tenistů nedovolovala 100% nasazení, ale
tento handicap oba borci smazali svou předvídavostí, klidem a rozvahou ve hře.
Ve finále tak porazili loňské vítěze Fiedlera a Štůska 6:2.

Téměř 12hodinový turnaj tak před setměním poznal své nové vítěze. Pořadatelé odměnili nejlepších 8 párů turnaje věcnými cenami a po společném focení si
mohli všichni zúčastnění s úlevou oddechnout a vzájemně si poblahopřát. Všichni se pak shodli na jednom, byl to skvěle strávený den, kdy přálo počasí, vládla
skvělá nálada a atmosféra. Vypadá to, že se všech 48 tenistů na příští ročník jistě
rádo opět vrátí.
Tomáš Indrák

www.mesto-zubri.cz

Který zápas byl nejtěžší, jaké měli zdravotní potíže a o atmosféře turnaje. O tom
všem jsme hovořili s vítězi Zubří OPEN 2014 Honzou Valčuhou a Staňou Děckým …..
Honzo, prvního ročníku Zubří OPEN ses nezúčastnil a mnoho lidí tě nezná.
Můžeš se nám krátce představit?
H. V.: Pocházím z malé vesničky nedaleko Nového Jičína. Do Rožnova p. R. jsem
se přiženil v roce 1986 do rodiny, která má hluboké zuberské kořeny (Volkovi
z Hájů). Tenis jsem začal hrát jako snad každý mladý kluk přes provaz natažený
přes cestu. Později jsem přičichl i k antukovým dvorcům, ale to už jsem věděl, že
tenis bude mou celoživotní vášní. Nikdy jsem ho nehrál závodně, ani jsem neměl
žádného trenéra. Sám bych se charakterizoval jako průměrný, zarputilý tenisový
amatér.
Staňo, prvního ročníku turnaje Zubří OPEN 2014 ses zúčastnil s Dušanem
Cibulcem. Letos jsi nastoupil po boku Honzy Valčuhy? Proč ta změna?
S. D.: Změna vznikla tím, že se Dušan Cibulec vrátil do turnajového ročníku
2014 na Starém Zubří. Tím pádem jsme nemohli spolu trénovat čtyřhru oproti
minulému roku, kdy tuto soutěž nehrál a byl čas na trénování. Dvouhra a čtyřhra jsou rozdílné typy hry. Domluvili jsme se tedy s Honzou Valčuhou, se kterým
jsem sehrál v této sezóně již více zápasů. Jsme zvyklí hrát vedle sebe.
Co říkáš na konkurenci?
H. V.: Konkurence mě nepřekvapila, protože prvního ročníku Zubří OPEN jsem
se zúčastnil jako divák, byť asi jen hodinku, a tak jsem trochu věděl, do čeho jdu.
O turnaji mi řekl Staňa Děcký, můj dlouholetý kamarád, a během roku jsme se
domluvili, že bychom to za rok mohli zkusit spolu. Úroveň letošního ročníku byla
velmi dobrá, konkurence vyrovnaná, žádná dvojice vyloženě výkonnostně neodskočila a to je při těchto amatérských turnajích velice důležité.
S. D.: Konkurence byla o mnoho větší než minulý rok. Žádná dvojice postupující
ze skupiny do „pavouka“ si nemohla být jistá postupem dál.
Který zápas turnaje byl nejtěžší?
H. V.: Když vezmeme v úvahu věkový průměr našeho páru, tak klidně můžu říct,
že každý. Ale jeden bych přece jen zmínil, a to semifinálový souboj proti loňským
vítězům, kde rozhodoval až tiebreak, kde jsme byli ti šťastnější. I finálový zápas
nebyl jednoduchý, protože s Liborem a Jarkem Pšenicovými se velice dobře tenisově známe a oni velmi dobře znají nás.
S. D.: Pro mě byl fyzicky nejtěžší zápas čtvrtfinále a samozřejmě semifinálový
zápas.
Při hře jsi měl zdravotní problémy, měl jsi zavázané koleno. Co tě trápilo a už
je vše O. K.?
H. V.: Mé koleno zdaleka v pořádku není, ale po sezoně půjdu do sebe a vyhledám
odbornou pomoc.
Při hře jsi měl zdravotní problémy, musel jsi ledovat koleno? Už je vše O. K.?
S. D.: S kolenem mám dlouhodobé potíže. Při semifinálovém zápasu mě zradil
také lýtkový sval.
Jasně, že O.K. (v rámci mého věku)
Jak se Ti líbila atmosféra turnaje? A můžeš nám už nyní, jako obhájce vítězství, slíbit účast na ročníku dalším?
H. V.: Atmosféra turnaje byla skvělá, přátelská, jak to u těchto ryze amatérských
turnajů bývá (a já doufám, že to tak zůstane :-). Výborná organizace, ideální tenisové počasí, tak co si víc přát!
Co se týče obhajoby, rok je dlouhá doba, ale pokud budu moci, velice rád se zúčastním příštího ročníku Zubří OPEN 2015.
S. D.: Atmosféra byla vynikající. Pořadatelé vše zvládali s profesionálním přístupem. Vše měli krásně zorganizováno a zajištěno. Má další účast je závislá
na mém a Honzově zdraví. Pokud bude vše v pořádku, velmi rádi přijdeme obhájit vítězství.
Pánové, děkuji za rozhovor a skvělý výkon na turnaji a přeji vám, abyste se
dali zdravotně do pořádku tak, abychom se v příštím roce opět mohli vídat
na tenisových kurtech!!

Pepa Randus
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Fotbalové soutěže odstartovaly

V měsíci srpnu se rozjely fotbalové soutěže. Mezi nimi i 1. A třída, ve které
startuje A tým FC Zubří. Minulý rok byl pro Zubřany napínavý až do poslední chvíle. Nakonec se podařilo udržet 1. A třídu. S jakými plány vstoupil tým
FC Zubří do nové sezóny, jsme se zeptali předsedy oddílu a zároveň aktivního
hráče, Roberta Jurajdy:
Můžou se těšit fanoušci na nějaké změny v kádru? Bude tým posilovat?
Změny v kádru už nastaly, útočnou řadu přišel podpořit Zdenek Filgas. V minulosti hrál v župním přeboru (Rožnov p/R., Kateřinice, Bystřice pod Hostýnem). Dále přišel z Vigantic Barabáš, který má posílit zadní řady. Oba na hostování.
Kdo naopak opustil tým Zubří?
Ani jeden hráč, a to je pro mne hodně pozitivní. I když výsledky nebyly velmi
dobré, přesto všichni zůstali a věří, že tato sezóna bude pro fotbal v Zubří výrazně lepší.
Jak to vypadá s trenérem? Sezóna se dohrávala pod vedením Radka Maliny. Zůstává i nadále?
Radek Malina nám pomohl k záchraně a za to děkuji, v Zubří však nebude. Trenérem je Martin Nerád, který působil v Zubří již před dvěma lety, věřím v jeho
plné nasazení a poctivost, která ho zdobí.
S jakým umístěním by bylo vedení spokojeno?
Jaké umístnění by bralo vedení? Vedení má vždy velké cíle a také jsme pokaždé
velkými optimisty. Ale tentokrát se budeme držet při zemi, tak věříme, že nejhůře budeme do třetího místa (úsměv).
Jinak chceme, aby byli spokojeni hlavně fanoušci, kterým velmi děkuji za to, že
chodí a podporují naše kluky a dokážou ocenit i práci lidí, bez kterých by fotbal
v Zubří nemohl být. A to jsou hlavně Stanislav Michut (místopředseda), Miroslav Bartoň (sekretář), Josef Mazáč (profesionální správce), Pavel Pernica
(hlavní pořadatel), ing. Petr Smoček (pokladník). Největší poděkování patří
Davidu Plucnarovi, který je trenérem všech mládežnických družstev v našem
klubu.
A na závěr jedna důležitá informace pro fanoušky. Permanentní vstupenky
na sezónu lze zakoupit v restauraci U Fedě nebo přímo u Roberta Jurajdy (telefon 737 915 802). Cena permanentní vstupenky je 250 Kč, pro důchodce
120 Kč.

Josef Randus

Karlovi Drdovi to v 1. A třidě zatím v nové sezoně
parádně střílí

Zubří rozmetalo v nedělním utkání
1. A třídy Podlesí (5:0) a hlavním
hrdinou zápasu byl domácí odchovanec Karel Drda. Sedmadvacetiletý
útočník chce mateřskému klubu
splatit důvěru tím, že mu vystřílí lepší
sezony, než byly ty minulé, kdy se tým
v 1. A třídě převážně zachraňoval.
Rychlonohý ofenzivní hráč byl rád,
že může hrát právě za Zubří.
„Po předchozích štacích ve Viganticích a Rožnově jsem rád, že jsme se s Robertem Jurajdou domluvili. Robert je výborný jak na hřišti, tak i v kabině, obdivuji na něm to, že vzhledem ke svému věku je stále jeden z nejlepších hráčů,
který stmeluje kolektiv a dělá maximum pro fotbal v Zubří. Rád tady pomůžu
k dobré sezoně, snad se nám bude dařit,“ konstatuje rozený střelec.
Karel Drda působil v mládežnických kategoriích v Rožnově pod Radhoštěm
a po přechodu do dospělých byl dva roky členem tamního divizního kádru.
„Poté jsem působil ve Viganticích, kde mi hodně dali trenéři Blaško a Malina.
Byla tam výborná parta. Před definitivním návratem domů do Zubří jsem ještě
hrál pod trenérem Petrem Maléřem v Rožnově,“ rekapituluje svoje fotbalové
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zastávky Karel Drda. Právě v domovském klubu v Zubří chce s týmem hrát lepší fotbal, než tomu bylo v uplynulé sezoně. „Střídali se tady trenéři, my jsme se
hodně hádali. Se záchranou nám pomohl trenér Malina a nyní se vrátil Martin
Nerád. Nálada se zlepšila. Tréninky nás více baví. Dříve jsme jenom běhali, teď
je to více zábavnou formou a s míčem,“ pochvaluje si Drda nynější atmosféru
v týmu. Útočník, který nemá oblíbeného forvarda, fandí celý život Bayernu
Mnichov.
V zuberském dresu hrával v útoku s Viktorem Frňkou nebo Petrem Jasoňkem,
nyní je jeho parťákem velezkušený Zdeněk Filgas. „Zdeněk to má v noze. Jak se
otočí s míčem, ví, kde mě má najít. Dnes z toho byl hattrick. Hodně jsem těžil
jak z chyb hostujícího brankáře, tak z výborného přehledu zkušených spoluhráčů Jurajdy a Filgase. První branku jsem měl na dlouhou nohu, ale šel jsem
důrazně po vysokém míči, u dalších dvou jsem byl uvolněný spoluhráči a sám
jsem měl čas efektně zakončit,“ popisuje Drda vydařený zápas s Podlesím.
Útočník má aktuálně výbornou formu. Padá mu to, což ukázal už v letním poháru, kdy čtyřmi trefami sestřelil Hovězí. I když to nebyl první hattrick v dresu
Zubří, kluci z kabiny budou obdarováni.
„Po zápase jsem to nestihl, ale na další duel připluje do kabiny litřík citrusu
nebo zelené, což jsou v současnosti nejoblíbenější drinky našeho týmu,“ uzavírá povídání Karel Drda, hvězda třetího fotbalového víkendu nové sezony.

Zdroj: Valašský deník

ZUBERSKÝ FOTBAL VE VÝSLEDCÍCH

Neděle 27. 7. 2014 muži „A“, Předkolo poháru KFS
Sokol HOVĚZÍ - FC ZUBŘÍ „A“
3:5 (pol.: 1:3)
Branky: 4x Karel Drda, Michal Majer
Neděle 3. 8. 2014 muži „A“, 1. kolo poháru KFS
FC ZUBŘÍ „A“ – SK VIZOVICE
1:1 (pol.: 1:0)
Branka: Petr Jasoněk, na pok. kopy 3:5
Neděle 10. 8. 2014 muži „A“
VAL. KLOBOUKY - FC ZUBŘÍ „A“
2:2 (pol.: 1:1)
Branky: Petr Polách, Karel Drda, na pok. kopy 7:6
Sobota 16. 8. 2014 muži „A“
SK VLACHOVICE - FC ZUBŘÍ „A“ 2:1 (pol.: 0:0)
Branka: Karel Drda
Sobota 23. 8 .2014 muži „B“
TJ STŘÍTEŽ „B“ - FC ZUBŘÍ „B“
3:3 (pol.: 2:1) na pok. kopy 6:5
Branky: Marek Mičkal, Michal Janíček, Jiří Němec
Neděle 24. 8. 2014 muži „A“
FC ZUBŘÍ „A“ - TJ PODLESÍ
5:0 (pol.: 4:0)
Branky: 3x Karel Drda, Robert Jurajda, Zdeněk Filgas
Sobota 30. 8. 2014 ml. přípr., TURNAJ na HORNÍ BEČVĚ
FC ZUBŘÍ - Sokol HORNÍ BEČVA 3:6 (pol.: 1:3)
Branky: 2x Karel Diviš, Matyáš Krpelík
FC ZUBŘÍ - SK VIGANTICE		
8:1 (pol.: 4:0)
Branky: 4x Adam Koleček, 4x Karel Diviš
FC ZUBŘÍ - TJ VIDČE		
2 0 (pol.: 1:0)
Branky: 2x Adam Koleček
Sobota 30. 8. 2014 muži „B“
FC ZUBŘÍ „B“ – Sokol MIKULUVKA 2:3 (pol.: 2:2)
Branky: Viktor Bublík, vlastní
Neděle 31. 8. 2014 muži „A“
TJ NEDAŠOV - FC ZUBŘÍ “A“
0:1 (pol.: 0:1)
Branka: Zdeněk Filgas
Pátek 5. 9. 2014 st. přípr.
FC ZUBŘÍ - TJ VIDČE		
7:6 (pol. 3:1)
Branky: 4x Adam Rádsetoulal, 2x Tomáš Zeman, Petr Bumbala
Neděle 7. 9. 2014 ml. přípr., TURNAJ ve VAL. BYSTŘICI
FC ZUBŘÍ – TJ VAL. BYSTŘICE
4:0 (pol.: 2:0)
Branky: 2x Karel Diviš, 2x Adam Koleček
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FC ZUBŘÍ - TJ STŘÍTEŽ		
19:0 (pol.: 7:0)
Branky: 9x Karel Diviš, 6x Adam Koleček, 2x Filip Mach, Matyáš Krpelík, Jakub Koleček
FC ZUBŘÍ - SK VIGANTICE		
6:1 (pol.: 3:0)
Branky: 3x Adam Koleček, 2x Karel Diviš, Dominik Lacina
Neděle 7. 9. 2014 muži „B“
Sokol CHORYNĚ „B“ - FC ZUBŘÍ „B“
1:2 (pol.: 0:1)
Branky: Jiří Němec, Michal Majer
Neděle 7. 9. 2014 muži „A“
FC ZUBŘÍ „A“ - TJ JUŘINKA
0:1 (pol.: 0:1)
Pondělí 8. 9. 2014 st. přípr.
FK VIGANTICE - FC ZUBŘÍ		
10:4 (pol.: 6:1)
Branky: 2x Tomáš Zeman, Petr Bumbala, Adam Koleček

Bartoň M.

Soutěž hodnotím pozitivně

Letos se bude už podruhé konat Zuberská amatérská liga v kuželkách, a proto
jsme se jednoho z hlavních organizátorů - Pepy Randuse - zeptali na to, jak
vznikla a jak probíhá.
Kdy vznikla myšlenka založit Zuberskou amatérskou ligu v kuželkách
a proč vůbec vznikla?
O založení Zuberské ligy jsem začal uvažovat ihned po převodu sportovišť pod
správu města Zubří. V minulosti probíhaly v kuželně různé odborářské soutěže, ať z Gumáren nebo rožnovské Tesly (ta mimochodem probíhá v menší míře
dosud), ale v poslední době se kuželna kromě soutěžních utkání využívala jen
minimálně. A jelikož jsem sám v minulosti kuželky závodně hrál, zkusil jsem
založit tuto soutěž.
Máte za sebou první ročník. Jak byste ho zhodnotil?
Určitě pozitivně. Ač se nejprve zdálo, že se liga kvůli nezájmu neuskuteční,
nakonec se do prvního ročníku přihlásilo pět týmů. Tyto celky se v dlouhodobé
soutěži utkaly dvakrát mezi sebou a vzešel z nich první vítěz ligy, tým Oktopus.
Nutno dodat, že ne vždy šlo jen o vítězství. Sešla se dobrá parta lidí, pro které
nebylo prioritou být nejlepší, ale taky se pobavit. A to se celou sezónu dařilo.
Celá soutěž byla zakončena turnajem TOP 12 nejlepších jednotlivců s následným předáním cen a posezením, které uzavřelo podařenou sezónu.
Na podzim startuje další ročník. Kolik družstev se přihlásilo do soutěže?
K dnešnímu dni (tj. 11. 9. – 4 dny před uzávěrkou) je přihlášeno sedm týmů.
Soutěž začne v průběhu měsíce října a příznivci kuželek budou mít výsledky
a další důležité informace k dispozici na sportovních webových stránkách města Zubří http://sport.mesto-zubri.cz.
Kdo se podílí na organizaci ligy?
Soutěž organizují pracovníci Odboru kultury a sportu města Zubří ve spolupráci s kuželkáři TJ Gumárny Zubří. V minulém roce s námi spolupracovalo
dalších osm partnerů, kteří přispěli na ceny pro nejlepší. Pokud by měl někdo
zájem o zviditelnění při kuželkářské lize a chtěl přispět ke zkvalitnění soutěže,
může se ozvat na email jednoho z pořadatelů Josef.randus@mesto-zubri.cz.
Díky za rozhovor a hodně sportovních úspěchů.

Tomáš Koutný, www.meziricsko.net

Zuberští kuželkáři letos
v krajském přeboru

V měsíci září se rozbíhají kuželkářské
soutěže.
Naše „A“ družstvo dospělých bude letos
bojovat v krajském přeboru Zlínského
kraje. Soupiska hráčů v 51. roce existence kuželek v Zubří má tuto podobu:
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Adam Jaroslav, Adámek Ota, Cibulec Dušan, Janošek Roman, Jurka Jaroslav,
Krupa Jan, Krupa Lubomír, Krůpa Radim, Krůpa Štěpán, Křenek Jiří, Ondřej
Jiří, Pavlát Jaroslav, Šturma Josef, Vančura Libor a Vetyška Radek. Domácí
utkání se hrají vždy v sobotu od 9.00 hodin.
Výsledky jednotlivých utkání a také průměry shozených kuželek u jednotlivců
můžete sledovat na webových stránkách www.kksz-kuzelky.cz.
Zde je rozlosování „A“ družstva v KP Zlín.
TJ Gumárny Zubří
13. 09. 14

so

09:00

TJ Gumárny Zubři - TJ Slavia Kromě1. kolo
říž

20. 09. 14

so

17:00

Sport centrum Bylnice - TJ Gumárny
2. kolo
Zubří

27. 09. 14

so

09:00

TJ Gumárny Zubři - KK Slavičín

3. kolo

04. 10. 14

so

17:00

TJ Chropyně - TJ Gumárny Zubří

4. kolo

10. 10. 14

pá 16:30

TJ Kelč - TJ Gumárny Zubři

5. kolo

17. 10. 14

pá 18:00

Kuželkářský klub Kroměříž
- TJ Gumárny Zubří

6. kolo

25. 10. 14

so

TJ Gumárny Zubři
- TJ Valaš. Meziříčí C

7. kolo

31. 10. 14

pá 17:00

TJ Sokol Machová B - TJ Gumárny
8. kolo
Zubří

08. 11. 14

so

09:00

TJ Gumárny Zubří -TJ Zbrojovka
9. kolo
Vsetín B

15. 11. 14

so

18:30

TJ Jiskra Otrokovice - TJ Gumárny
10. kolo
Zubři

21. 11. 14

pá 18:00

KC Zlín B - TJ Gumárny Zubří

10. 01. 15

so

09:00

TJ Gumárny Zubří - Sport centrum
12. kolo
Bylnice

17. 01. 15

so

09:00

TJ Slavia Kroměříž - TJ Gumárny
13. kolo
Zubří

31. 01. 15

so

09:00

TJ Gumárny Zubří - TJ Kelč

09:00

11. kolo

14. kolo

07. 02. 15

so

09:00

TJ Gumárny Zubří - Kuželkářský klub
15. kolo
Kroměříž

21. 02. 15

so

10:00

TJ Valašské Meziříčí C - TJ Gumárny
16. kolo
Zubři

28. 02. 15

so

09:00

TJ Gumárny Zubři - TJ Sokol
Machová B

06. 03. 15

pá 18:15

TJ Zbrojovka Vsetín B - TJ Gumárny
18. kolo
Zubří

14. 03. 15

so

09:00

TJ Gumárny Zubři - TJ Chropyně

19. kolo

21. 03. 15

so

16:30

KK Slavičín - TJ Gumárny Zubři

20. kolo

28. 03. 15

so

09:00

TJ Gumárny Zubři - KC Zlín B

21. kolo

04. 04. 15

so

09:00

TJ Gumárny Zubří - TJ Jiskra
Otrokovice

22. kolo

17. kolo

Za oddíl kuželek Radim Krůpa

ZUBERSKÉ DERBY 2014

V sobotu 16. srpna uspořádal Jezdecký klub Zubří na Přelačině již 18. ročník
akce ZUBERSKÉ DERBY.
Na již tradiční, v posledních letech především vozatajský den přijelo celkem
21 spřežení z celé Moravy. Ta se utkala v soutěžích jednospřeží, dvojspřeží a letos poprvé i v soutěži čtyřspřeží.
Pořadatel nachystal pro soutěžící velmi atraktivní trať a spoustu cen a pro diváky kromě skvělé podívané také bohaté občerstvení a stanové posezení, které
všichni rádi využili vzhledem k počasí, které letos příliš nepřálo.
Nakonec byly rozdány všechny poháry a ceny a večerní posezení se protáhlo
do pozdních ranních hodin.
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Velké poděkování patří všem, kteří podpořili tuto akci ať již sponzorsky, nebo
svou pomocí, a také Městu Zubří za zapůjčení stanu a posezení.

Linda Janebová – JK Zubří
VÝSLEDKY:
Jednospřeží - AMAZONKY:
1. Markéta Sedlinská - Myška - Jalový dvůr
2. Iveta Biolková - Magistr - Trojanovice Team
3. Kristýna Caletková - Dakota - stáj Caldi
Jednospřeží:
1. Jan Minarčík - Magnát - JK Loučka
2. Bořek Stehno - Balanga - Oldřichov
3. Ladislav Rypar - Senzace - JK Jeseník
Dvojspřeží:
1. Václav Coufalík - Gracie a Odeta - stáj Coufalík, Slavíč
2. Petr Vlašic - Iboja a Bubin - Ranč Ladná
3. Vladimír Caletka - Kim a Lex - stáj Caldi
Čtyřspřeží:
1. Miro Rusnak - Largo, Realit, Piškot a Zdeno - Ranč Ladná
2. Petr Vlašic - Iboja, Bubin, Filip a Ferda - Ranč Ladná

Bořek Stehno – Balanga - Oldřichov

Petr Vlašic – Largo a Realit – Ranč Ladná

Z házené TJ Lesana Zubří

V sobotu 30. 8. 2014 uspořádali házenkáři TJ Lesana Zubří „21. ročník Memoriálu Zdeňka Krupy“.
Tohoto mezinárodního turnaje v házené mužů nad 35 let a žen nad 25 let se
zúčastnilo 5 mužských a 5 ženských družstev.
Muži Lesany Zubří tento turnaj vyhráli po výsledcích:
LZ - Hranice
8:10
konečná tabulka:
LZ - Šaľa
13:10
1. Zubří
49:36
6
LZ - Dubnica
11:8
2. Hranice
43:41
4
LZ - Hlohovec
17:8
3. Dubnica
38:36
4
		
4. Šaľa
44:44
4
		
5. Hlohovec
34:51
2
Ženy Lesany Zubří obsadily 5. místo po výsledcích:
LZ - Hranice
4:10
konečná tabulka:
LZ - Nitra
5:11
1. Hranice
40:23
7
LZ - Trenčín
6:6
2. Nitra
42:28
7
LZ - Vrútky
7:9
3. Trenčín
27:30
3
		
4. Vrútky
28:42
2
		
5. Zubří
22:36
1
Nejlepší střelci: M. Haitl (Hranice, 12 br.), L. Šebíková (Nitra, 12 br.)
Nejlepší hráči: M. Pavlíček (Zubří), L. Černá (Hranice)
Nejlepší brankaři: I. Slovák (Hlohovec), K. Dlugošová (Nitra)

Miro Rusnák – Largo, Realit, Piškot a Zdeno – Ranč Ladná

Václav Coufalík- Gracie a Odeta – stáj Coufalík

www.mesto-zubri.cz
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na snímku st. garda Lesany Zubří /vítěz turnaje mužů/
12 Milan Malina, 15 Josef Malina,6 Jiří Hrachovec,18 Pavel Ulrych, B. Kavan,
29 Michal Matějek, 13 Zbyněk Mizera, 8 Lubomír Mikulenka, 21 Josef Holiš,
5 Milan Pavlíček, 3 Petr Ondruch, 22 Zdeněk Krhut, 11 Ivo Hrachovec.
Děkujeme všem sponzorům a pořadatelům za pomoc s uspořádáním tohoto
turnaje.
Zd. Klímek
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Patnáctý ročník Běhu okolo Soliska je za námi

Kategorie Minižačky na trati
Rekordních 177 závodníků se postavilo na start patnáctého ročníku „Běhu
okolo Soliska“ v Zubří. Tímto byl vytvořen účastnický rekord závodu.
Závod proběhl druhou zářijovou sobotu za ideálního počasí pro běh. Bylo
vypsáno devatenáct věkových kategorií a na závodníky čekaly tratě v délkách
od sto padesáti metrů až po devět kilometrů. Na vysečené louce proběhly závody nejmenších a dobrá zpráva je, že všichni zdárně doběhli do cíle. Někteří
s úsměvem, jiní se slzami, ale vlídné slovo pořadatelů a hlavně čokoládová medaile ihned za cílovou čárou jim daly zapomenout na útrapy tratě. Po startu
nejmladších přišli na řadu žáci, dorost a dospělí na delších tratích okolo vrcholu Soliska. Pro zpestření těchto tras pořadatelé vytvořili umělou překážku, kterou doplnily ty přírodní v podobě vodního příkopu a irské lavice známé z Velké
pardubické. V těchto kategoriích už slzy vystřídal pot a úsměv si zachovali jen
ti psychicky nejodolnější jedinci. Všechny tyto emoce zachytili profesionální
fotografové z agentury FOTOFRYDL.CZ a každý účastník má tak památku na
svůj výkon.

PROGRAM NA MĚSÍC ŘÍJEN
Klub
Pátek 3. října 2014 od 18:00 hodin
Slezské divadlo Opava
Rodina je základ státu
Cooney si vydobyl přezdívku „mistr frašky“ a zdá se, že opravdu zná recept na to, jak
napsat skvělou „crazy“ komedii…. S jeho příběhem z lékařského prostředí se do Zubří
na scénu zuberského klubu vrací soubor Slezského divadla Opava.
Představení v rámci divadelního předplatného 2014 – vyprodáno!
Čtvrtek 30. října 2014 od 17:30 hod.
Křeslo pro hosta s Jardou Jindrou
JIŽNÍ PACIFIK
Dobrodruh, co nehledá rychlé a povrchní zážitky – tentokrát na exotické cestě po jižním Pacifiku. Vstupné: 30 Kč.

Muzeum
16. října 2014 – 16. listopadu 2014
VELKÁ VÁLKA V ZUBŘÍ
Velká válka v obecných souvislostech, ale také malá sonda do života za války přímo
v Zubří a vzpomínka na přímé účastníky bojů z řad zuberských občanů – to vše u příležitosti 100 let od začátku 1. světové války.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 16. října 2014 od 16 hodin v prostorách Muzea Zubří (na Petrohradě). V rámci vernisáže zazní dobové písně v podání Ladislava
Kokeše a Milana Cyruse.
Vstupné: dobrovolné
Věnováno památce Jana Koláčka st., který tuto výstavu připravoval a nestihl dokončit!

Start kategorie Minižáci
Z domácího oddílu TJ Gumárny Zubří jsme mohli vidět na startu 37 běžců a 12
z nich se postavilo na stupně vítězů. První tři v každé kategorii obdrželi diplom,
medaili a věcnou cenu.
Diváci se závodníky mohli využít občerstvení v naší lyžařské chatě. Musíme
taky poděkovat pořadatelům a hlavním sponzorům (WEBSENSE, KSK systém, Dioflex, Město Zubří, Agrofert, EP Rožnov) za finanční a materiální zabezpečení závodu. Závodníkům děkujeme za účast, divákům a komentátorovi
za vytvoření atmosféry a těšíme se za rok u 16. ročníku na shledanou.
Běh okolo Soliska je zařazen do seriálu přípravných závodů lyžařů na zimní
sezónu. Seriál pokračuje závodem ve Valašském Meziříčí. Poté následuje Kněhyně. Tyto závody doplňují i závody lyžařů v Moravskoslezském kraji. Podrobnou termínovou listinu můžete najít na našich webových stránkách, stejně
jako výsledkovou listinu a fotky z našeho závodu.

Petr Volný, foto: David Menšík
www.sweb.cz/lyzari

www.mesto-zubri.cz

Kino
Úterý 7. 10. 2014 od 9:30 hodin
PŘÍRODOPIS V CYLINDRU
Pásmo pohádek pro děti z MŠ, ale i děti předškolního věku v doprovodu rodičů.
Vstupné: 12 Kč. Délka filmu: 64 minut.
Středa 8. 10. 2014 od 18:30 hodin
LÁSKY ČAS
Tim je naprosto obyčejný jednadvacetiletý Brit, který nemá
žádnou holku. To se ale brzy změní. Tim dozrál do věku, kdy
mu tatínek prozradí rodové tajemství, které spočívá v tom,
že všichni muži tohoto rodu mohou cestovat v čase do minulosti.
Přístupnost: od 12 let, mluveno česky.
Režie: Richard Curtis. Hrají: Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy, Lydia
Wilson, Linday Duncan a další.
Vstupné: 70 Kč.
Délka firmu: 123 minut.
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Středa 15. 10. 2014 od 18:30 hodin
10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
Filmová komedie je dalším snímkem autora úspěšných filmů Snowboarďáci a Rafťáci. Hlavní hrdina Marek je milý
student astrofyziky. Jeho největší láskou jsou nejen hvězdy,
ale i horoskopy. Do života mu vstoupí dívka snů, Marek se beznadějně zamiluje a není
schopen ani studovat. V ten moment se Markovi přátelé snaží svému kamarádovi pomoci. Ten pod vedením otce a svých přátel absolvuje velmi svérázný kurz dívčí psychologie, který mu má pomoci najít cestu k milované dívce. Svou pomocí mu však jeho
zachránci zadělali na nejeden veliký průšvih.
Přístupnost: přístupno, mluveno česky.
Žánr: komedie.
Režie: Karel Janák. Hrají: Matouš Ruml, Miroslav Donutil, Jakub Prachař, Kristina
Svarinska, Tereza Nvotová, Jan Dolanský, Petr Buchta.
Vstupné: 70 Kč. Délka firmu: 100 minut.

Připravujeme
Čtvrtek 6. 11. 2014
Křeslo pro hosta s Mgr. Zdeňkem Pomklou
Velká válka v Zubří
Pátek 7. 11. 2014
MŇÁGA A ŽĎORP, Made in China
Čtvrtek 13. 11. 2014
Křeslo pro hosta speciál - Martin Stiller
Cyklotoulky Kubou
Čtvrtek 27. 11. 2014
Vernisáž vánoční výstavy řemeslnických výrobků
Pátek 28. 11. 2014
Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Peklo v hotelu Westminster
Sobota 29. 11. 2014
Vánoční jarmark
Neděle 30. 11. 2014
Vánoční koncert – CM Kunovjan a CM Soláň

Fotbalové hřiště
Neděle 5. 10.
15:00 hod. FC Zubří A - 1. SK Metropol Podkopná Lhota, 9. kolo I. A třídy mužů
12:30 hod. FC Zubří - TJ Sokol Prostřední Bečva, 9. kolo OP starší přípravky
Sobota 18. 10.
11:30 hod. FC Zubří - FC Dolní Bečva, 2. kolo OP mladších žáků
Neděle 19. 10.
14:00 hod. FC Zubří A - TJ Valašské Meziříčí B, 11. kolo I. A třídy mužů
Hřiště Lesany
Neděle 5. 10.
9:00 hod. TJ Lesana Zubří - HC Zubří B, 5. kolo zlínské ligy mladšího žactva II
10:15 hod. TJ Lesana Zubří - SK Žeravice, 5. kolo zlínské ligy starších žaček
Neděle 19. 10.
9:00 hod. TJ Lesana Zubří - TJ Rožnov p. R., 7. kolo zlínské ligy mladšího žactva II
10:15 hod. TJ Lesana Zubří - HC Zubří C, 7. kolo zlínské ligy starších žaček
Kuželna
Sobota 25. 10.
9:00 hod. TJ Gumárny Zubří – TJ Valašské Meziříčí C, 7. kolo krajského přeboru
mužů
Sokolovna
Sobota 11. 10.
9:00 hod. PEPINEC CUP 2014 – turnaj ve stolním tenisu - čtyřhry
Připravujeme:
Sobota 15. 11.
9:00 hod. HALA CUP 2014 - turnaj v badmintonu – čtyřhra (Sportovní hala)
Měsíc říjen
Zuberská amatérská liga v kuželkách – zahájení soutěže (kuželna)

Sport
Sportovní hala
Sobota 4. 10.
8.00 hod. Zlínská liga mladších žáků - florbalová utkání FBK Valašské Meziříčí
Neděle 5. 10.
17:00 hod. TJ Lesana Zubří - TJ Šumperk, utkání 3. kola 2. ligy mužů SM
Sobota 11. 10.
18:00 hod. HC Gumárny Zubří - HK A. S. A. Město Lovosice, 6. kolo extraligy mužů
Neděle 12. 10.
8:00 hod. HC Zubří A - HC Zlín A, 6. kolo zlínské ligy mladšího žactva I
9:15 hod. HC Zubří B - HC Zlín B, 6. kolo zlínské ligy mladšího žactva II
10:30 hod. HC Zubří A - HC Zlín A, 6. kolo zlínské ligy starších žáků
11:45 hod. HC Zubří B - TJ Sl. Slávie Uherské Hradiště, 6. kolo zlínské ligy starších
žáků
13:00 hod. HC Zubří - Sokol Nové Veselí, 4. kolo 1. ligy mladších dorostenců
15:00 hod. HC Zubří - Sokol Nové Veselí, 4. kolo 1. ligy starších dorostenců
17:00 hod. HC Zubří B - SK Velká Bystřice, 4. kolo 2. ligy mužů SM
Neděle 19. 10.
17:00 hod. TJ Lesana Zubří - Sokol Ostrava, 5. kolo 2. ligy mužů SM
Sobota 25. 10.
18:00 hod. HC Gumárny Zubří - Sokol HC Přerov, 8. kolo extraligy mužů v házené
Neděle 26. 10.
17:00 hod. HC Zubří B - MHK Karviná, 6. kolo 2. ligy mužů SM
15:00 hod. HC Zubří - Sokol Kobylisy, 6. kolo 1. ligy starších dorostenců
13:00 hod. HC Zubří - ČZ HBC Strakonice 1921, 6. kolo 1. ligy mladších dorostenců
Zuberské noviny - Vydává město Zubří • U Domoviny 234, 756 54 Zubří, IČ: 00304492 • tel.: 571 757 051 • fax: 571 757 050 • internet: www.mesto-zubri.cz
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Počítačová sazba a tisk GRAFIA NOVA s.r.o., Lesní 2331, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm • náklad 850 výtisků • cena 5 Kč
Prodejní místa ZN: Coop Sídliště 6. května, trafika p. Mikulenka, Hobby Elektro pí Janošcová u Tesca, Coop Horní konec, Coop střed, Coop Staré Zubří, Tip Café, trafika u pošty.
Schránky na vaše příspěvky najdete na těchto místech: Klub Zubří, Hamerská 10, Horní škola Horní konec, Klub Staré Zubří.

www.mesto-zubri.cz
18

2014

