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Nové vedení města

CENA 5 KČ

Kalendář si můžete zakoupit za pouhých 50 Kč v kanceláři odboru kultury
MěU Zubří (Klub), v Místní knihovně, na podatelně městského úřadu a po
dobu otevření výstavy také na Petrohradě ve výstavní síni Muzea Zubří.

Dne 10. a 11. října jste ve volbách do Zastupitelstva města Zubří rozhodli o složení nového
vedení města pro následující čtyři roky. Dovolte mi z tohoto místa poděkovat všem, kteří ve
volbách projevili svou vůli.
Díky Vašim hlasům jsem mohl být na ustavujícím Zastupitelstvu dne 8. listopadu zvolen
starostou města Zubří, Mgr. Stanislav Petružela místostarostou. Radka Dvořáková, Bc.
Vladimíra Janošková, Robert Jurajda, Aleš Měrka a Milan Zeman byli zvoleni
členy Rady města.
Chtěl bych Vás ubezpečit, že sliby, které jsme Vám dali před volbami, budeme
naplňovat. Svou pozornost budeme věnovat investičním záměrům, jako např.
rekonstrukci koupaliště, navýšení kapacity mateřských škol, zařízení pro seniory, navýšení parkovacích kapacit na sídlišti a dalším opravám či rekonstrukcím budov v majetku města.
Současně budeme komunikovat se spolky a organizacemi, budeme respektovat jejich názory a požadavky. Naším cílem je přispět ke spokojenému životu
nás všech, občanů města Zubří.
Jsem přesvědčen, že se nám to společně podaří.

Lubomír Vaculín, starosta

Kalendář města Zubří pro rok 2015
Již v minulém čísle Zuberských novin jsme vás informovali o vydání kalendáře
města Zubří na rok 2015. Nyní Vám přinášíme náhled první stránky a informaci, že jste se konečně dočkali. Kalendář je již v prodeji.

Zahajujeme prodej na DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 2015.
Informace na str. 7
Uzávěrka prosincových Zuberských novin je 1. prosince 2014!!!
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Společenská kronika občanů Zubří
Narození

Alena Petřeková
Tomáš Zátorský

Markéta Cizlerová

Přejeme jubilantům do dalších let pevné zdraví,
hodně štěstí, spokojenosti a krásných chvil pohody.
Antonie Porubová
Vlasta Krčmová
Michal Opálka
Anna Machová
Františka Adámková

ZLATÁ SVATBA

91 let
75 let
85 let
80 let
91 let

Eva Jurková
Františka Krpelíková
Marie Krupíková
Ludmila Pobořilová

75 let
85 let
75 let
80 let

Blahopřání
Čas, ten nikdo nezastaví,
proto s námi dneska slaví
krásné narozeniny,
vzácné osmdesátiny…
Dne 16. 11. 2014 oslavila krásných 80 let
paní Ludmila Pobořilová.
Všechno nejlepší přejí Veronika,
Eva, Ladislav a Ilona s celou rodinou.

Vzpomínáme
Václav a Anna Zemanovi

DIAMANTOVÁ SVATBA

Dopracovaly pilné ruce,
utichla navždy předobrá srdce.
Očima drahýma se již nepodíváte,
teď klidným spánkem odpočíváte.
V roce 2010 nás navždy opustila naše
milovaná maminka, paní Anna Holišová, a v roce 2012 zemřel náš
drahý tatínek, pan František Holiš ze Starého Zubří.
S láskou vzpomínají dcery s rodinami a ostatní příbuzenstvo.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Odešel jsi, tatínku, odešel jsi spát,
slzy měl v očích ten, kdo tě měl
opravdu rád.
Odešla maminka, jediná na světě…

Josef a Milada Adámkovi

Anna Opálková

Vilém Opálka

Dne 20. října 2014 uplynulo 25 let od doby tatínka, odcházejícího
k věčnému spánku. Dne 1. prosince 2014 by se maminka dožila 92 let,
kdyby její srdíčko nedotlouklo před pěti lety. S láskou vzpomíná dcera
Marie Valentová s rodinou.

Kdo v srdcích žije, neumírá…
…a světla plnou hrst jsem
sevřel naposled.
Fr. Hrubín

Jaroslav a Vlasta Opálkovi
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Dne 19. listopadu 2014 uplynou již 3 roky, co
nám navždy odešla naše drahá maminka, babička
a teta, paní Zdeňka Švecová. S láskou a úctou vzpomínají
manžel Jaroslav, synové Tomáš a Vlastislav, dcera Jaroslava s rodinami.
Kdo jste ji znali a měli ji rádi, věnujte jí malou vzpomínku.
Stále nám chybí.
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Odešel jsi od nás, tatínku, tak, jak si to osud přál,
ale v našich srdcích žiješ dál.
Dnes už jen kytičku na hrob ti můžeme dát
a s lákou, úctou vzpomínat.
Dne 21. listopadu 2014 uplynulo 40 let od úmrtí
pana Josefa Pavlíčka. Vzpomíná celá rodina.

Dne 1. prosince 2014 si připomeneme 7. výročí
úmrtí paní Drahomíry Urbanové.
V našich vzpomínkách však žije dál.
rodina Urbanova

MěÚ Zubří informuje

Usnesení 100. schůze Rady města Zubří,
konané dne 20. 10. 2014
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části prostor (sportovní plochy)
v objektu Sportovní haly Zubří, Zubří, Hlavní 492, PSČ 756 54, o výměře 800
m2, se „Základní škola Zubří, okres Vsetín“, IČ: 70874603, Zubří, Hlavní 70,
PSČ 756 54, na dobu neurčitou s účinností od 21. 10. 2014, za podmínek dle
důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části prostor (velký sál) v objektu Sokolovny Zubří, Zubří, Hlavní 459, PSČ 756 54, o výměře 144 m2, se „Základní
škola Zubří, okres Vsetín“, IČ: 70874603, Zubří, Hlavní 70, PSČ 756 54, na
dobu neurčitou s účinností od 21. 10. 2014, za podmínek dle důvodové zprávy,
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části prostor (malý sál) v objektu Sokolovny Zubří, Zubří, Hlavní 459, PSČ 756 54, o výměře 65 m2, se „Základní
umělecká škola BArt, o. p. s.“, IČ: 29396662, Zašová 43, PSČ 756 51, na dobu
neurčitou s účinností od 21. 10. 2014, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM uděluje souhlas se zřízením užívacího práva k pozemkům p. č. 3592, orná
půda, o výměře 3688 m2, p. č. 3594, orná půda, o výměře 1693 m2, p. č. 3595,
orná půda, o výměře 3227 m2, a p. č. 3528, orná půda, o výměře 2906 m2, vše
k. ú. Zubří, pronajatých panu Josefu Petřekovi, za podmínek dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy č. 14166196 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Obnova prostranství - Klub 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 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2014 pro
„Český svaz žen, o. s., - Klub žen při Českém svazu žen - místní výbor Zubří“,
IČ: 00442801, Zubří, Pod Čihadlem 893, PSČ 756 54, ve výši 17 100 Kč, dle
důvodové zprávy, a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 8. 2014 na
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realizaci akce „Traktorka II - dešťová kanalizace“, týkající se změny termínu
dokončení díla, se společností COMMODUM, spol. s r. o., IČ: 46577238, Valašská Bystřice 225, PSČ 756 27, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jeho podpisem.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky (pro rodinný dům Zubří, ThDr. Metoděje Mičoly č. p. 1217) s RWE Distribuční služby, s. r. o., IČ: 27935311, Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02,
za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM bere na vědomí dokument ředitele příspěvkové organizace „Základní
škola Zubří, okres Vsetín“, IČ: 70874603, Zubří, Hlavní 70, PSČ 756 54, Mgr.
Stanislava Petružely -,Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce
2013/2014“.
RM vydává dle § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, osvědčení, že Mgr. Jiří
Krupa, Zubří, Sídliště 6. května 1046, PSČ 756 54, se dne 21. 10. 2014 stává
členem ZM Zubří pro volební období 2014 - 2018 jako nastoupený náhradník
za paní Marii Křenkovou, dipl. um., Zubří, Pod Lipůvkou 204, PSČ 756 54,
která rezignovala na svůj mandát dne 20. 10. 2014.

Usnesení 101. schůze Rady města Zubří,
konané dne 3. 11. 2014
RM uděluje souhlas se zřízením užívacího práva k prostorám sloužícím podnikání v objektu Domu služeb, Zubří, Hlavní 79, PSČ 756 54, pronajatým
„Česká spořitelna, a. s.“, IČ: 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ
140 00, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města podpisem příslušného dokumentu.
RM vyhlašuje záměr na pronájem části prostor sloužících podnikání v objektu Zdravotního střediska, Zubří, MUDr. Antonína Fabiána 638, PSČ 756 54,
o výměře 80,65 m2, k. ú. Zubří, s účinností od 01. 01. 2015.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Zlínského kraje číslo: D/1744/2014/KH se „Zlínský kraj“, IČ:
70891320, Zlín, třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 90, ve výši 5 000 Kč pro JSDH
Zubří a ve výši 4 200 Kč pro JSDH Staré Zubří na výdaje spojené s činností jednotek v roce 2014, dle předloženého návrhu, pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy a ukládá vedoucímu EO zahrnout příjem do rozpočtu
města pro rok 2014 prostřednictvím RM RO č. 12/2014.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 11099121 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Protipovodňová opatření pro město Zubří“
se „Státní fond životního prostředí České republiky“, IČ: 00020729, Praha 11,
Kaplanova 1931/1, PSČ 148 00, dle předloženého návrhu, a pověřuje starostu
města jeho podpisem.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 9. 2014 na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy 1. NP objektu č. p.
824 Zubří – depozitář“, týkající se změny termínu dokončení díla, se společností RADEKOV, spol. s r. o., IČ: 41035933, Rožnov pod Radhoštěm, U trati 2620, PSČ 756 61, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu
města jeho podpisem.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 9. 2014 na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oplocení hřiště v Sídlišti 6. května
v Zubří“, kterým se upravuje změna termínu dokončení díla, se společností
DVAMACH, s. r. o., IČ : 28575849, Valašské Meziříčí, Husova 1128, PSČ 757
01, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jeho podpisem.
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Usnesení 1. (ustavujícího) zasedání
Zastupitelstva města Zubří, konaného
dne 8. 11. 2014
ZM schvaluje program 1. (ustavujícího) zasedání ZM podle předloženého
návrhu.
ZM bere na vědomí složení slibu přítomnými členy Zastupitelstva města
Zubří.
ZM zvolilo návrhovou komisi ve složení:
Předseda: MUDr. Vladislava Machová
Členové: Ing. Petr Smoček, Ing. Vladimír Krupa
ZM zvolilo volební komisi ve složení:
Předseda: Ing. Jiří Oplatek
Členové: Mgr. Tomáš Randýsek, Ing. Ivo Roman, p. Josef Svák, p. Vlastislav
Janků
ZM stanovuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet členů Rady města
Zubří na 7 (slovy: sedm).
ZM určuje v souladu s ustanovením§ 84 odst. 2 písm. k, m) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet a funkce, pro které budou členové Zastupitelstva města Zubří dlouhodobě uvolněni, na 2, a to
„starosta města Zubří a „místostarosta“ města Zubří.
ZM rozhodlo o způsobu volby starosty, místostarosty a dalších členů Rady
města Zubří veřejným hlasováním.
ZM zvolilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, starostou města Zubří pana Ing.
Lubomíra Vaculína, Zubří, Pod Hůrkou 601, PSČ 756 54.
ZM zvolilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, místostarostou města Zubří pana
Mgr. Stanislava Petruželu, Zubří, Nad Fojstvím 799, PSČ 756 54.
ZM zvolilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dalšími členy Rady města Zubří:
paní Radka Dvořáková, Zubří, Hamerská 698, PSČ 756 54, Bc. Vladimíra Janošková, Zubří, U Domoviny 1019, PSČ 756 54, pan Robert Jurajda, Zubří,
Záhumení 239, PSČ 756 54, pan Aleš Měrka, Zubří, Nad Rozcestím 93, PSČ
756 54 a pan Milan Zeman, Zubří, Zemanky 1170, PSČ 756 54.

Novela vyhlášky opět mění pravidla pro
kácení dřevin
Loni v létě začala platit vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která umožnila kácení dřevin v zahradách bez nutnosti
povolení, a to bez ohledu na velikost a druh dřeviny, přičemž pojem „zahrada“
byl vymezen uvedenou vyhláškou. Toto však již neplatí. Od 1. listopadu 2014
nabyla účinnosti vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se výše uvedená vyhláška
mění, a to dost podstatně zejména pro majitele zahrad – novela vyhlášky
zpřísnila podmínky pro povolování kácení dřevin v zahradách.
Stále platí, že povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku (např. břehové porosty) nebo stromořadí,
se nevyžaduje pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130
cm nad zemí, pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených
zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2, a pro dřeviny pěstované na
pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž
dřevin.
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Nově platí, že povolení ke kácení dřevin není třeba pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní
plocha se způsobem využití pozemku zeleň, přičemž nejasná a sporná definice zahrady, tak jak ji uváděla vyhláška před novelizací, byla zrušena. Nyní je
jasně stanoveno na jakých pozemcích, tzn. dle druhu pozemku v katastru nemovitostí, je umožněno kácet bez povolení, a to pouze ovocné dřeviny, jejichž
hlavní funkcí je především produkce plodů.
K pokácení ostatních dřevin, které nesplňují podmínky uvedené v předchozích
dvou odstavcích, je tedy nutné mít povolení, o které si mohou občané zažádat
na Městském úřadě Zubří. Formulář Žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na území města Zubří je možno si stáhnout na webových stránkách Města Zubří www.mesto-zubri.cz.
Pavel Paseka, MěÚ

Zprávy ze školky - MŠ Duha

Návštěva knihovny

V říjnu navštívila třída Motýlků místní knihovnu. Přivítala nás usměvavá paní knihovnice Lenka Cabákova. Děti si mohly prohlédnout knížky,
společně si povídaly o knížkách a o správném zacházení s nimi. Nakonec jim paní Cabáková přečetla pohádku. Děkujeme za pěkné přivítání
a už se těšíme na příští návštěvu.
Děti z MŠ DUHA

Drakiáda
Dne 30. 10. 2014 se v Mateřské škole Duha konala „Drakiáda“, kde se
sešla spousta dětí s rodiči a svými „papírovými draky“. Počasí nebylo
zrovna větrné, avšak všem draci vzlétli. Pan Holiš nám udělal přehlídku se svým modelem „UFO“, které ovládal pomocí vysílačky. Děti byly
ohromené a nadšené. Doufáme, že i příští rok se nám Drakiáda tak vydaří a počasí k nám bude příznivější.
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Za Mateřskou školu Duha vypracovala Kateřina Pernicová

Beseda s myslivcem
Na pátek 7. listopadu
přijal pozvání do naší
mateřské školy člen
místního mysliveckého sdružení pan
Roman Zeman. Přiblížil nám lesy Zubří
a jejich obyvatele,
jako jsou například
jelen, srnec, zajíc, divoké prase, liška a jezevec. Přinesl nám na
ukázku parohy jelena
a srnce, kůže, na které jsme si mohli sáhnout, a také nám na
vábničkách předvedl
hlasy zvířat a zahrnul
nás zajímavostmi z jejich života v lese. Děti byly unešené vyprávěním
a tím, že si také mohly na vše sáhnout a vše vyzkoušet.
Panu Zemanovi děkují za tak krásnou besedu třídy Motýlků, Broučků
a Světlušek.

děti mají výborné
znalosti a k paním učitelkám jen
vzhlíží.
Nová zahrada
mě nadchla – čaj
z bylinek vypěstovaných v bylinkové zahrádce byl
výborný. Škoda,
že nejsem kluk
nebo holčička,
která si může
v létě na této zahradě hrát a poznávat jednotlivé prvky, speciálně blátiště – to je bezvadné.
Jediné, co nebylo pozitivní, bylo počasí, které nedovolilo dětem i dospělým uspat broučky, a já bych se této krásné akce mohla zúčastnit. Tak si
alespoň prohlédnu fotografie, které budou na stránkách školy.
Přeji všem kolegyním hodně radosti z práce a dětem i rodičům stále tak
příjemné prostředí.
Děkuji, že jsem zde mohla pobýt.
Dana Poličková, MŠ MONTESSORI Jablonec n.Nisou

AKCE SLUNÍČEK - ŘÍJEN

Děkujeme panu Konvičnému a ostatním příslušníkům hasičského sboru za ukázku požárního poplachu.

Mičkalová Štěpánka

Zprávy ze školky - MŠ Sídliště

Moje stáž v MŠ Zubří, Sídliště 6. května 1109
Ve dnech 22. – 24. 10. 2014 jsem pobyla v MŠ Zubří – Sídliště.
Setkala jsem se s vřelým přijetím od všech zaměstnanců školy. Celý tým
je krásně sladěný, z čehož plyne pohoda, která zde vládne a odráží se
na práci zaměstnanců, a jak bylo vidět, i na spokojenosti dětí. Vše, co
jsem viděla, svědčilo o tom, že se s dětmi průběžně intenzivně pracuje,

www.mesto-zubri.cz

Ukázka výroby moštu.
Zámek Lešná, výchovně vzdělávací program „Den stromů“
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aby jim každý uvěřil, že tu cestu zvládli…a někteří se na konci přiznali,
že si odnášejí i drahocenné kameny na památku…V cukrárně pak zvedli
tržby (a možná i adrenalin kliduchtivých zákazníků).
…a ve škole pak už jen dokončili vědeckou studii tvrzením, že počet
modřin letos převýšil množství členů loupežnické tlupy, která kdysi na
Hradisku sídlila…
S. Bludná

Bludičky v lese
Středisko volného času Valašské Meziříčí, výchovně vzdělávací program „Stromy v lese“

aneb kterak se dá zachránit podzim

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

Zprávy ze školy

Expedice Hradisko
aneb kterak bahňáci téměř rozebrali hradby

Jakmile začne mistr Podzim vymalovávat svoje listy, naši druháci
okamžitě zatouží vyběhnout mezi stromy a pořádně šustit. Tentokrát
se jim to vydařilo naplánovat na 10. 10. a už u vlaku bylo poznat, že
nadšení z čerstvého vzduchu bude takřka bezbřehé. U první naučné tabule získali naši badatelé mapky, aby si mohli zaznamenat, co všechno
po cestě viděli, slyšeli…(i co si pomysleli).

Nahoru vyběhli ani nemrkli, ale místo aby odpočívali na rozvalinách,
začali se pídit po stříbrném pokladu, krmit hladovou zvěř a zkoumat
zbytky zdí. Cestou do Zubří si poutníci vybírali ty nejbahnitější úseky,

www.mesto-zubri.cz
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Stálo při nás štěstí převeliké a letošní podzim bude mít barvy a vůně,
až zrak nestihne přecházet a nosům stačit nebude jedna krátká večerní procházka. Našim šikovným, ODVÁŽNÝM, podzimně naladěným
a slavnostně oděným druhákům se podařilo okouzlit strážce počasí
a s důvtipem splnit všechny úkoly nastražené ve strašidelném lese Březovci. Dali hlavy dohromady a v malých skupinkách prošli světelnou
branou do míst temných, klidu prostých a tajemných. Malými svítilnami si blikali na cestu a tiše přistupovali k hrůzostrašným bytostem,
které pro ně měly neuvěřitelně náročné úkoly. Jen ten, kdo je splnil,
mohl kráčet dál. Propočítávali veverkám zásoby, hledali klíčová slova,
vymýšleli ta pravá zaklínadla, dívali se pozorně kolem sebe a nakonec
museli dokázat, že se nebojí podniknout cestu i do zákoutí nepřehledných a záhadných. Pohyboval-li se někdo v těchto hodinách okolo lesa,
jistě zaslechl roztodivný šelest, hukot, jekot a jektání…

Po vyčerpávajícím výkonu se všem tak třásly ruce, že drobečky z lahůdek vybraných, jež naše strašidýlka vytrousila na podlahu jídelny, by
nasytily všechny poškoláky, co jich tu kdy bylo. Z posledních sil se dovlekli do svých pokojíků, kde naštěstí únavou zmožení nestihli pátrat po
tom, zda jim někdo nelomozí pod postelí….
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Děkujeme starším i duchem mladým strašidlům za neodolatelné kvílení, konejšivé šepotání, pomoc, podporu a buchty chuti nebeské.
P.S.: a až se budete kochat babím létem, vězte, že jim to dalo dost práce…
Střapatka Bludná a Podzimnice Bláhová

Zeměpisná exkurze 2014
V pátek 7. listopadu se obě třídy devátého ročníku spolu s pány učiteli
Tomášem Randýskem a Markem Miklem vydaly na exkurzi! Po krátké
cestě autobusem jsme nejdříve poznali krásu přírodního jezera ve Velkých Karlovicích, vytvořeného sesuvem půdy. Ryby tam sice nežijí, ale
ten, kdo tam žije, je jezerní příšera „Jezernice“. Tu jsme ovšem nepotkali, naštěstí.

pana průvodce. Byla to taková moderní cesta jak poznat strojírenský
průmysl. Tamější roboti se docela dost podíleli na výrobě a musím říct,
že byli úžasní! Takoví rychlí, pečliví, přesní a ohební. Za 1 minutu se
zde vyrobí 1 auto a za 1 hodinu 60 aut! Je to neuvěřitelné, ale je to tak!
Dnes jsme se o tom přesvědčili na vlastní oči, sice jsme je měli schované
pod zapůjčenými brýlemi pro bezpečnost, to je ale vedlejší.
Exkurze byla podle mě velice zajímavá, naučná a počasí také nebylo nejhorší. Zážitků máme opět spoustu, respektive máme na co vzpomínat.
Za nás všechny bych chtěla mockrát poděkovat jak panu Randýskovi
jako vedoucímu exkurze, tak i panu Miklovi za doprovod a fotozáznam
celé akce.
Michaela Majerová, 9. B

Kultura

Představujeme
Divadelní předplatné na rok 2015
6 divadelních kusů, Tereza Kostková, Aleš Háma či Pavla Tomicová, muzikálový výkon ověnčený Thálií, spousta smíchu, dojetí
i námětů k zamyšlení, estrádní satira z Hradce Králové, ale také
trocha romantiky z Prahy – to je ve zkratce DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ plánované v Zubří na příští rok!
Později jsme zavítali až na Slovensko! Zde jsme se vypravili prohlédnout si přírodní úkaz, a tím byl ropný pramen Korňa. S touto ropou oba
učitelé zkoušeli i pokusy. A co jsme jimi zjistili? Ropa nezačne jen tak
hořet! Ale když namočíme knot petrolejové lampy do ropy a zapálíme
ho sirkami, normálně hoří a hoření je také doprovázeno tmavým kouřem. Pan učitel Mikl, jako náš chemikář, nám prozradil, že bublinky
ukazující se na hladině ropy jsou znaky plynu metanu. Tak dost chemie
a jedeme dál…
Třetí zastávkou naší exkurze byla velká přehrada Morávka. Tato přehrada produkuje pitnou vodu a „rozdává“ ji také do okolních vesnic.
Nejprve nám náš průvodce o přehradě něco pověděl - jak a kdy vznikla
apod. Poté jsme už vybudovaným tunýlkem došli na samé dno Morávky, to je cca 25 metrů pod povrchem. Viděli jsme i tamější turbíny podílející se na procesu čištění a vůbec cestu, kterou se voda vydává.

Čtvrtým a zároveň posledním místem tohoto dne byl závod HYUNDAI
v Nošovicích! Tady jsme podrobně poznali výrobu osobních aut Hyundai a celý areál, jenž byl moc velký. Nemuseli jsme ho procházet pěšky,
ale jeli jsme vláčkem a dostali i sluchátka, kterými jsme poslouchali

www.mesto-zubri.cz

Všichni jste srdečně zváni k nákupu permanentek. Pozor! Letos nedržíme
místa stávajícím předplatitelům. Pro všechny platí stejné podmínky. Využijte možnosti pořídit si svou permanentku hned první dva dny předprodeje,
tj. ve středu 3. a ve čtvrtek 4. 12., kdy bude předprodej probíhat od 14 hodin ve vestibulu v pokladně kina. Má to několik výhod:

» Budete mít nejlepší předpoklady pro výběr svého místa.
» Předprodej doprovodí živá muzika, která vám zpříjemní
případné čekání.

» Ve čtvrtek 4. 12. pak můžete navštívit přednášku„Vánoční
tabule“, která začíná v 18 hodin.

Informace pro zájemce o předplatné na rok 2015
Cena permanentky: 1200 Kč
Předprodej:
Pokladna kina
Středa 3. 12. 2014 – 14.00 – 18.00 hodin
Čtvrtek 4. 12. 2014 – 14.00 – 19.00 hodin
Kancelář Klubu Zubří, Hamerská 10, 756 54 Zubří
Předprodej od pátku 5. 12. 2014
Otevírací doba:
Po, St: 8.00 – 11.30, 12.30 - 17.00
Čt:
8.00 – 11.30, 12.30 - 14.00
Pá:
8.00 – 11. 30.
Rezervace:
• od čtvrtka 4. 12. 2014 od 10.00 hodin na kontaktech uvedených níže.
• Tel.: 571 659 447, 602 483 785
• rezervaci držíme 14 dní.
Slevy: pro držitele ZTP 25%, ZTP/P 50%, nutný doprovod držitele
průkazu ZTP/P 50%. Permanentky zakoupené ve slevě jsou
nepřenosné!
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Program Divadelního předplatného
Pátek 30. 1. 2015
Divadelní soubor Chaos Valašská Bystřice
Tři bratři v nesnázích (fraška)
Pátek 27. 2. nebo 6., 13. 3. 2015
Slovácké divadlo (Uherské Hradiště)
Sám na dva šéfy (komedie)
Pátek 17. 4. 2015
Těšínské divadlo (Český Těšín)
Báthoryčka (muzikál)
Pátek 18. nebo 25. 9. 2015
Divadlo loutek Ostrava
Oskar a růžová paní
Pátek 16. nebo 23. 10. 2015
Divadlo v Rytířské (Praha)
Frankie & Johnny (romance)
Pátek 13. nebo 27. 11. 2015
Klicperovo divadlo (Hradec Králové)
Koule (komedie)

Tři bratři v nesnázích, divadelní soubor Chaos
z Valašské Bystřice
Autor: Ray a Michael Coony
Fraška plná humorných záměn i dramatických zvratů s nečekanou
pointou. Mladí manželé Tom a Linda s napětím očekávají pracovnici
z Úřadu pro adopci dětí. Jenže velké komplikace způsobí dva Tomovi
bratři se svými „geniálními nápady“.

Sám na dva šéfy, Slovácké divadlo Uherské
Hradiště
Autor: Richard Bean (podle C. Goldoniho)
Bláznivá komedie o muži, který musí obsloužit dva šéfy najednou, má
svůj základ už v 18. století a to v komediální klasice – Goldoniho Sluhovi dvou pánů (1745). Britský dramatik Richard Bean posunul jeden
z nejslavnějších komediálních příběhů o pár století směrem k dnešku
a dosáhl tak nevídaného úspěchu. Hru recenzent New York Times
označil za nejlepší komedii počátku našeho století. Pro diváky Slováckého divadla ji nastuduje režisér Michal Zetel.

Báthoryčka,
Těšínské divadlo
Autor: Jana Kákošová, Martin
Kákoš, Henrich Leško
Příběh baronky Báthoryové přerostl časem v legendu.
Dočkal se románové podoby,
filmového zpracování ve velkofilmu Juraje Jakubiska a slovenská divadla ho uváděla jako
muzikál. Je výsadou legend, že
se tu a tam odchylují od histo-

www.mesto-zubri.cz
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rických faktů. Možná i proto se každé zpracování osudu Alžběty Báthoryové snaží o vlastní pohled na tuto historickou událost.
Tato hra je ověnčena výroční cenou Thálie 2013 za mimořádný jevištní výkon (opereta, muzikál) pro Lucii Bergerovou v roli Alžběty
Báthoryové.
Režie a choreografie: Jaroslav Moravčík

Oskar a růžová paní, Divadlo loutek Ostrava
Autor: Eric-Emmanuel Schmitt
Láskyplná hra o smrti, naději a smyslu života.
Zdálo by se, že dějový půdorys Schmittovy novely nabízí jen slzy: Desetiletý Oskar leží na onkologickém oddělení a zbývají mu poslední dny
života. Ale on vnímá svou realitu bez sentimentality, která je vlastní
dospělým. Hněvá se na své rodiče, kteří s ním jednají najednou úplně
jinak, skoro jako by už nebyl na tomto světě. On je, ještě žije! A má
spoustu otázek, na které zatím nedostal odpovědi. Jeho největší přítelkyní je „Růžová paní“ – ošetřovatelka, která přijímá smutnou realitu
se stejnou přirozeností jako on a radí mu, aby otázky pokládal přímo
Nejvyššímu…
Hrají Robin Ferro (Zubří) a Zdena Przebindová

Frankie & Johnny, Divadlo v Rytířské Praha
Autor: Terrence McNally
Krásný a uvěřitelný příběh
o začátku jedné
lásky…
I když už máte
za sebou kousek
života a několik
zklamání, pořád
je naděje! Johnny se právě vrátil z vězení a našel si práci v malé newyorské restauraci,
kde pracuje i Frankie. A právě otevřeně prostořeká číšnice ho okouzlí.
Jednou večer spolu náhodou skončí v posteli. A je tady obyčejně neobyčejné ráno. Zatímco Frankie vše považuje za drobnou aférku, protože
zklamání z mužů zažila už dost, Johnny se zamiloval. V první chvíli se
zdá, že jejich vztah nemůže fungovat. Ani jeden nejsou už nijak mladí.
Ona má za sebou několik nepovedených lásek. On rozpadlé manželství.
Po sérii vtipných slovních přestřelek a klasických nedorozumění svitne
jakási naděje. Že by ti dva měli ještě šanci…?
Hrají: Tereza Kostková, Aleš Háma

Koule, Klicperovo divadlo Hradec Králové
Autor: David Drábek
Divadelní zpracování
skandální rozhlasové
hry, která rozpoutala lavinu soudních
žalob a mediálních
emocí, aby se nakonec stala nejstahovanějším pamlskem na
internetu a v anketě
posluchačů rozhlasovou hrou roku.
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Atletická královna Milena už chřestí svými zlatými šperky a blíží se
k vám. Explozivní story o mistrovství světa, o zvedání trakařů i prvních
lásek, o osudovém lyžařském kurzu a hororovém soustředění v Horažďovicích… ano, i o setkání s nedostižnou legendou Radmilou…
Hrají: Pavla Tomicová a spol.
Lenka Přečková

Do křesla pro hosta již usedli
dobrodruh, historik i sportovec…
Od října se nám v Klubu pomalu a neslyšně začalo na prknech, co znamenají svět, tu a tam objevovat pohodlné dvoumístné křesílko. To znamená jediné. Přišel čas na přijímání vzácných hostů, kteří umí darem
svého slova rozšířit naše obzory a krásou záběrů svých fotografií a filmů
potěšit naše oči. Rozběhl se přednáškový cyklus KŘESLO PRO HOSTA. V krátkém období od 30. října do 14. listopadu se na něm vystřídaly
již 3 osobnosti, z nichž každá představuje jinou oblast lidského bytí,
objevování a bádání.
První do křesla usedl dobrodruh, režisér, kameraman…… a…, jednoduše „všeuměl“ Jarda Jindra, kterého asi nejvíce ze všeho charakterizuje pohoda a klid, s jakým se vypravuje do mimořádně nebezpečných
oblastí světa, z nichž vám zprostředkovává poselství prostřednictvím
pořadu České televize „Na cestě“. Svou přednášku o Jižním Pacifiku
postavil na kontrastu mezi pozlátkem, jež nám zprostředkovávají katalogy cestovních kanceláří, a realitou, která bývá často až nepředstavitelně krutá. Pro zpestření pak náš host představil úryvky ze svých nových
dokumentů o motorkářském dobrodružství v krajině Himalájí či „Mílařů“ z prostředí cyklozávodu nádhernou česko-slovenskou krajinou,
abychom nezapomínali na to, že za krásou není potřeba cestovat tisíce
kilometrů.

Křeslo pro hosta v prosinci 2014
Čtvrtek 4. 12. od 18.00 hodin
KPH základ
Vánoční tabule – Bc. Monika Kaličinská
Úterý 9. 12. od 18.00 hodin
KPH Speciál
Daniel Přibáň, Trabantem napříč Afrikou

V prosinci do křesla usednou postupně v relativně krátkém časovém
sledu dva hosté.
Nejprve vám představíme kulinářské a aranžerské trendy pro nadcházející vánoční svátky. Monika Kaličinská vám povypráví, jak si pohrát
s vánoční tabulí tak, aby na ni vaše oči a chuťové buňky nikdy nezapomněly. Kromě toho se můžete těšit na malou ochutnávku.
Třešinkou na dortu letošního přednáškového cyklu pak bude bezesporu přednáška Dana Přibáně, který vám ukáže, co vše zažíval na svých
proslulých cestách ještě proslulejším trabantem. Budeme spolu s ním
brázdit 20 tisíc kilometrů dlouhou cestu napříč jednou velkou Afrikou.
Lenka Přečková

Na našich přednáškách necestujeme jen prstem na mapě, ale také
v čase. Archivář Mgr. Zdeněk Pomkla nás na další z nich pozval na
počátek 20. století, kde se odehrál největší konflikt v novodobých dějinách. Náš host vykreslil pozadí 1. světové války v souvislosti s událostmi našeho regionu. Není na škodu si v dnešní době připomenout těžké
osudy mužů na frontách, ale i jejich rodin v domovině.
Cestovatelský speciál Křesla pro hosta pak přinesl další bonbónek,
a sice Cyklotoulky Kubou v podání Martina Stillera. Na bicyklu již
procestoval desítky zemí, zdolal tisíce kilometrů, poznal kultury mnoha národů. Naše abonenty a další hosty své přednášky zavedl do země
mnoha kontrastů. Téma, které pojilo vůni dálek se zálibou v cyklistice,
uhranulo zuberské publikum natolik, že se přednáška protáhla takřka
na 2 a půl hodiny. Tím však letos zdaleka nekončíme.

www.mesto-zubri.cz
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Mňága a Žďorp
v Zubří

oběma protipóly pozvolna splývá, pokud kdy vůbec nějaká byla. Chvílemi mám pocit, že se do malého sálu, jemuž jinak říkáme velký, sjela celá
Morava. Všem vévodí ti nejvěrnější fanoušci kapely, která se proslavila
kdysi dávno deskou Made in Valmez a nyní tady muzikanti představují
Made in China, jako by vůbec nezestárli a byli pořád těmi kluky z gymplu.
Nakonec mě trochu mrzí, že to tak rychle končí a já neslyšela skoro
žádnou písničku z nového CD. Časem mi to nedá, projedu si playlist,
porovnám ho s nahrávkami na Made in China a nestačím se divit. Oni
opravdu hráli 8 nových písní? Nevěřím tomu. Prostě důkaz, že Mňága
a Žďorp má stále stejný zvuk a energii a i nové věci se tváří, jakoby je
člověk měl zaryté hluboko pod kůží.
Lenka Přečková, foto: Vlastislav Navrátil

Velká válka a Zubří
Začíná až neuvěřitelně teplá listopadová páteční noc. Před budovou
Klubu Zubří stojí vůz České televize a další desítky aut, které zde
jindy nestávají. Za Tescem se v rytmu hudby linoucí se vzduchem
pohupují prodavačky. Ve vestibulu Klubu vyrostla miniprodejna
roztodivných předmětů jakoby z doby minulé – vinyly, magnetofonové pásky, trička, placky, hrnky…. to vše MADE IN CHINA.
Náhoda tomu chtěla, že turné k nové desce kultovní valašské kapely Mňága a Žďorp začíná tam, kde je frontman kapely Petr Fiala
doma, u nás v Zubří.
Asi bychom těžko pátrali v paměti, kdybychom si chtěli vybavit, kdy
naposled to v Klubu takto žilo. Ano, máme vyprodané divadelní předplatné a Jirka Kolbaba svými přednáškami a promítáním pravidelně

provokuje lidi k lítému souboji o vstupenky, ale aby se v Klubu Zubří
zpívalo a tancovalo, a to v okamžiku, kdy koncert ještě pořádně nezačal,
to si nepamatuje snad ani místní zvukařská legenda Luďa Mikulenka.
Jedna pecka střídá druhou. Žije to na jevišti i v hledišti a hranice mezi

www.mesto-zubri.cz
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Ve čtvrtek 16. října byla slavnostně zahájena předposlední výstava tohoto roku na Petrohradě – výstava o Velké válce v Zubří. S odstupem
času se tak Odbor kultury a sportu MěÚ Zubří ve spolupráci s Muzejní
radou vrátil k typu výstavy, která mapuje místní historii. Takové výstavy
byly vždy doménou pana Jana Koláčka st., bez kterého jsme si nedovedli jejich přípravu vůbec představit. Osud tomu chtěl a tato osobnost
místní kultury nás náhle navždy opustila – v době, kdy do vernisáže výstavy zbýval jediný měsíc. Z této těžké situace nás zachránila nová síla
Muzejní rady, historička a muzeoložka Erika Ondřejová. Na poslední
schůzce z úst předsedkyně MR Marie Krupové zaznělo: „Eriko, ty jsi
nám snad spadla z nebe,“ čímž asi přesně podtrhla to, co v této době
cítil snad každý z nás.

Ale vraťme se k vernisáži a výstavě samotné. V prvé řadě šlo o připomenutí faktu, že od vypuknutí prvního celosvětového konfliktu v novodobých dějinách uplynulo letos rovných 100 let. Snahou pana Koláčka
bylo vykreslit tuto událost v místních souvislostech. Obětoval spousty
volného času, který věnoval bádání a pátrání v okresním archivu, knihách, dobových dokumentech i v rodinách zuberských legionářů. Erika
na jeho práci navázala a ve spolupráci s vnučkou pana Koláčka Míšou
se pokusila ze sesbíraných materiálů vykřesat maximum.
V jejím podání pak výstava zachytila nejen počátek a důvody vzniku
první světové války, ale také její průběh včetně vykreslení toho, jak se
tento konflikt dotkl života v Zubří. Akcent byl kladen na vykreslení hrůz
války. Mohli jste se například dozvědět, že kromě žen, dětí a starců
v obci nezůstal ani jeden muž. Atmosféru výstavy podtrhla prezentace
dobových vojenských uniforem, zbraní či kopií dobového tisku, který
byl návštěvníkům volně dostupný k přečtení.
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Slavnostní vernisáž výstavy se nesla v duchu vzpomínek na pana Koláčka, kdy při projevech předsedkyně muzejní rady M. Krupové, Míši
Koláčkové i Eriky Ondřejové jen málokteré oko zůstalo suché. Vše
umocnila krásná dobová muzika v podání Ládi Kokeše a Milana Cyruse. K naší radosti ale množství mladých lidí zapojených do organizace
této výstavy a jejich vyzrálý projev (Erika, Míša, ale také L. Bill či Tomáš
Indrák – výtvarník, grafik) dává velkou naději ve světlou budoucnost
muzejní činnosti v Zubří.
Vedle všech, kteří se na organizaci a přípravě výstavy podíleli, děkuji také laskavým zapůjčitelům dobových předmětů, fotografií
či dokumentů. Krátce po ukončení výstavy vám budou navráceny.
V případě, že se tak nestane, neváhejte kontaktovat Odbor kultury
a sportu MěÚ Zubří, případně kohokoliv ze členů Muzejní rady.
Lenka Přečková, foto: Pavel Czinege

Kulturní pozvánky

Vánoční zpívání s Kunovjanem a Solání
Neděle 30. 11. 2014 od 18.00 hodin

CM Kunovjan
Cimbálová muzika Kunovjan působí v Uherském Hradišti, centru
Moravského Slovácka. Současná podoba muziky vznikla postupným
vývojem z cimbálové muziky Slováckého krúžku v Kunovicích (tehdejší
části Uh. Hradiště), který vyvíjel svou činnost již od třicátých let minulého století.
Její dnešní zvuk i výraz je výsledkem dlouholeté pravidelné práce kolektivu, ve kterém se vystřídala řada známých muzikantů i zpěváků.
Nepopiratelnou zásluhu na tváři kapely má především její umělecký vedoucí Jaroslav Schottl, ale také primáši Jarda Zatloukal a Pavel Šupka.
Spolu s tanečním souborem procestovala velkou část Evropy, některé
státy Asie, Ameriky a Afriky. Účinkovala také na výstavě EXPO v Hannoveru, kde vytvářela příjemnou atmosféru návštěvníkům českého
pavilonu. V březnu 2005 muzika reprezentovala Českou republiku na
festivalu kultury v katarském hlavním městě Doha.
Cimbálová muzika byla oceněna v letech 1994, 1997, 1999 společně
s tanečním souborem udělením titulu Laureát MFF Strážnice, cimbalista Vítězslav Mach byl poctěn udělením titulu Laureát MFF Strážnice
v roce 2002. Za rok 2002 a 2009 obdržel celý soubor ocenění FOSKAR
v kategorii soubor roku.
Cimbálová muzika upravuje a hraje lidové písně převážně z Uherskohradišťska, Uherskobrodska, Kopanic, Zálesí, Strážnicka a Kyjovska.
Jako zpestření si ráda zahraje také melodie ze Slovenska, Maďarska
a Rumunska.
Zdroj: www.kunovjan.cz
CM Soláň

foto: archiv CM Soláň

Jak už jsem vás informovala minule, můžete se již brzy těšit na
velký hudební zážitek, kdy cimbálové muziky Soláň a Kunovjan
(Uherské Hradiště) svedou svými výkony boj o srdce diváků, aby se
následně spojily a dobyly je společně v duchu mírumilovných a laskavých svátků vánočních. Dovolte mi, abych v následujících odstavcích představila obě muziky.

www.mesto-zubri.cz

Na Valašsku od pradávna zněly písničky - vyjadřovaly touhu, radost, lásku, bolest i žal… Svou průzračností a rázovitostí si uchovaly přitažlivost až do dnešní doby.
I nám učarovaly - a tak jsme v roce 1990 pro potěšení založili cimbálovou muziku a pojmenovali ji podle nedalekého kopce Soláň,
který je pro svou atmosféru právem nazýván valašským Olympem.
Domácké vyhrávání se brzy změnilo v pravidelné zkoušky, vystupování při různých příležitostech a koncertování na festivalech u nás
i v zahraničí. Společně s taneční skupinou, která vznikla o 4 roky
později, zpracováváme písně, tance a tradice z oblasti Valašska….
zdroj: www.solan.cz
Na tomto místě končím s citací z oficiálního webu souboru a dlouhé
odstavce o nahraných CD, úspěších, cestování a podsložkách souboru
poněkud zkrátím. Řada úspěšných CD, dvě nominace na FOSKARA
a také úspěchy na MFF Strážnice, odkud si muzika odvážela ocenění téměř vždy, kdy se festivalu zúčastnila, pozvánky a účast na řadě festivalů
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u nás i v zahraničí, ale také účinkování v České televize i rozhlase… to
vše stihla tato věhlasná valašská muzika v průběhu svého takřka pětadvacetiletého života.
Vstupné: 150 Kč
Rezervace a předprodej: kancelář Odboru kultury a sportu MěÚ Zubří

2 DNY PRO DAMIÁNKA

Muzeum Zubří

VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT
VŮNĚ VÁNOC

LISTŮ PÁD

Prodejní výstava uměleckých a lidových výrobků
27. 11. 2014 – 14. 12. 2014
Listů pád – tento název symbolizuje konec podzimního času a nadcházející
příchod zimy. Sotva zima zaklepe na dveře, víme, že spolu s ní přicházejí i svátky vánoční. Svátky, kdy na sebe lidé myslí trochu víc než po zbytek roku. Taky
přemýšlíte, co vašim blízkým pod stromeček? Chcete něco originálního a nevšedního? Nebo nevíte, jak na Vánoce dozdobit své příbytky? Odpověď může
být jednoduchá. Přijďte se inspirovat a možná i nakoupit na poslední výstavu
letošního roku, v rámci které svou tvorbu představí hned několik lidových
řemeslníků, výtvarníků a aranžérů. Oblíbené vánoční dekorace opět nabídne

Jana Hrstková, originální mačkanou keramiku představí Michal Kaňák a výrobky z vlastnoručně zpracované ovčí vlny vám ukáže Miroslava Besedová. Pro své
malé holčičky můžete zakoupit textilní panenky Michaely Bařinové. A jedna rada
pro pány. Originální cínové šperky Gabriely Radové ozdobí snad každou ženu - už
úsměvem, jaký vykouzlí na její tváři.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Vernisáž: Čtvrtek 27. 11. 2014 od 16.00 hodin.
Výstava je otevřena: každý den kromě pondělí: 14 – 17 hodin.

1. pozvání
Zveme všechny, kdo fandí muzikantům
a malému chlapečkovi Damiánkovi Fabiánovi,
na

Koncert se uskuteční 18. 12. 2014 od 18:00
hodin ve velkém sále Klubu Zubří.
Klavírní vystoupení obohatí vánoční zpěvy, taneční vystoupení ZUŠ
B-art Valašské Meziříčí, bicí v podání Jindřicha Stružky a voňavé
perníčky MŠ Duha. Těšíme se na vás.
Dobrovolné vstupné i výtěžek z kasiček budou věnovány Damiánkovi
na jeho léčbu. Zvou klavíristé.

2. pozvání

2 DNY PRO DAMIÁNKA

Zveme všechny, kdo fandí divadlu a malému chlapečkovi
Damiánkovi Fabiánovi, na naprosto neuvěřitelnou událost:
Divadelní benefiční představení
studentů 4. ročníku Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě

ŽENITBA / N. V. Gogol
Představení se uskuteční 19. 12. 2014 od 18.00 hodin ve velkém
sále Klubu Zubří.
Těšíme se na vás. Dobrovolné vstupné i výtěžek z kasiček budou
věnovány Damiánkovi na jeho léčbu.
Rezervace místenek je možná na tel. 605 326 392 i prostřednictvím
SMS v podobě: „jméno + počet míst“.

www.mesto-zubri.cz
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POZVÁNKA

Příroda

Orlí sova
(Některé druhy ptáků na území města Zubří a v jeho nejbližším okolí, 21. část)

Ohrožený výr velký (Bubo
bubo) je opravdu velká sova
(v anglickém jazyce nazývána
orlí), největší u nás žijící, s rozpětím křídel až 170 cm, s velkou hlavou, oranžovýma očima
a výraznými pernatými oušky.
Celkové zbarvení výra je žlutě nebo rezavě hnědé se skvrnami, na hřbetě je
zbarvení tmavší. Tento u nás stálý pták se vyskytuje většinou na kamenitých
stráních, ve skalách, zříceninách hradů, v lomech i v blízkosti lidských obydlí, pokud je v okolí pro výra dostatek vhodných úkrytů a potravy.
Výr bývá věrný svému hnízdišti a často hnízdí mnoho let na stejném hnízdě.
Bývá to obyčejně mělká jamka na zemi nebo skalním útesu, ojediněle hnízdí
i v dutinách stromů nebo ve starých hnízdech dravců, volavek nebo černých
čápů. Výr si hnízdo nestaví, jen vystýlá bylinami nebo u starších hnízdišť
rozdrobenými vývržky. V hnízdě bývají většinou tři čistě bílá, kulovitá vejce,
na kterých sedí samice, zatímco jí samec přináší potravu. Mláďata jsou pak
krmena oběma rodiči.
Výr se živí obratlovci od velikosti hraboše. Součástí jeho jídelníčku jsou
ježci, křečci, myšice, lasice, sysli, menší zajíci a králíci, koroptve, vrány. Potravu hledá za večerního nebo ranního šera. K orientaci mu slouží převážně
sluch. Proto se jeho kořistí stávají převážně zvířata, která se chovají hlučněji.
Zajímavé je, že pokud výra v průběhu dne zahlédnou ptáci, útočí na něj.
Pronásledující ptáci se chovají někdy tak agresivně, že výra např. srazí z větví na zem a donutí k rychlému ústupu.

Jana Juřicová a Ladislav Bělunek oznamují všem příznivcům bílé výšivky
a mistrovské dřevořezby, že pořádají letos další společnou výstavu.
Ta se tentokrát uskuteční v Informačním centru Zvonice na Soláni ve
dnech 29. 11. 2014 – 14. 1. 2015.
Vernisáž je plánována na sobotu 29. 11. na 14. hodinu.
Výstavní prostory na Soláni umožní umístit další nové práce ve dřevě, opět
oblíbená témata z cyklu A. Muchy. Poprvé si návštěvníci budou moci prohlédnout skutečnou zuberskou výšivku „vyšívanou dlátem“. L. Bělunek ji
použil při motivu vyšívačky, který je jeho vlastním návrhem.
Stoletá tradice vyšívání této rodiny bude zastoupena pracemi jejich stařenky a maminky. Nové výšivky jak jeho sestry, tak i tety Gabriely Pavlicové
určitě zaujmou nejen současné vyšívačky, ale i ostatní zájemce o rukodělnou činnost.
Oba sourozenci srdečně zvou příznivce a obdivovatele jejich práce k návštěvě této výstavy. Doufají, že se jí dostane stejné pozornosti, jakou si zasloužila jejich první výstava na Petrohradě v loňském roce.
Jana Juřicová

SBĚRATELÉ, NEPŘEHLÉDNĚTE!

Klub filatelistů při Středisku
volného času v Rožnově pod
Radhoštěm pořádá

47. FILATELISTICKOU
BURZU
poštovních známek, cenin,
celistvostí, pohlednic a dalšího filatelistického materiálu.
Nabídka je rozšířena také o mince, bankovky, medaile a telefonní karty.
Burza se koná v Rožnově pod Radhoštěm ve velké zasedací místnosti
Městského úřadu (Masarykovo náměstí).

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť, autor fotografie: Tomáš Kašpar

Inzerce
Prodáme ovocnou zahradu v lokalitě u rybníků, rozloha 476 m2. Součástí zahrady je altánek a zásobník na dešťovou vodu. Vážným zájemcům
bude umožněna prohlídka zahrady. Nabídky prosíme zaslat na e-mailovou adresu: kolacek54@seznam.cz do 5. 12. 2014.
Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 na sídlišti v Zubří. Nezařízený, volný od
12/2014. Tel. 605 00 69 71.
KOUPÍM LES NAD 1 HA, SOLIDNÍ JEDNÁNÍ. PLATÍM HOTOVĚ.
TEL: 732 210 288
PRODÁM DŮM V ZAŠOVÉ. TEL: 737 95 32 95

www.mesto-zubri.cz

Sport

Pokračuje přijímání nominací do ankety
Sportovec města Zubří roku 2014
Až do 7. ledna 2015 pokračuje
možnost podávat nominace do
ankety Sportovec města Zubří
roku 2014. Do ankety mohou být
nominováni všichni sportovci,
kteří během roku 2014 dosáhli
významných sportovních výsledků. Svého sportovce si následně zvolí veřejnost prostřednictvím hlasování na internetu a také v Zuberských novinách.
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Prohry

Skóre

Průměr

Body

Ve druhém kole se odehrály jen tři zápasy, protože celek Oktopusu kosí zranění, a proto byli nuceni si svůj
zápas s týmem KO-SA přeložit na náhradní termín,
středu 19. listopadu. V úvodním zápase kola nastoupil
tým TPV s třemi nováčky v sestavě proti favorizovaným
Marodům. Zápas dopadl dle očekávání a Marodi zvítězili 8:0, poměrem kolků 763:445, kdy nejlepšího výkonu dosáhl Jirka Křenek
počtem 266 shozených kuželek. Do druhého zápasu proti celku Dvě+jeden
nastoupil tým Paneláku v nových žlutých dresech a ty jim hned přinesly první body do tabulky! Paneláci zvítězili 6:2, poměrem kolků 559:531, ale o výsledku se rozhodovalo až v posledním duelu, ve kterém předvedl Viktor Frňka
výkon 218 kolků a zajistil tak Panelákům výhru. Ve večerním souboji na sebe
narazily týmy Tip Cafe a Skittles crew. Hosté, kteří nastoupili kvůli nemoci
s dvěma nováčky v sestavě, se snažili, ale na body to tentokrát nestačilo. Celek
Tip Cafe zvítězil 8:0, poměrem kolků 656:563, přičemž nejlepší výkon předvedl Robert Jurajda, který shodil 253 kolků.
Třetí kolo ZAKL přineslo další čtyři zápasy a opět se bylo na co dívat. Do soutěže zasáhli čtyři nováčci a nevedli si vůbec špatně. V prvním utkání se utkaly
týmy Dvě+jeden a TPV, které dosud nebodovaly. Vítězství si odnesl celek TPV,
který po vyrovnaných výkonech zvítězil 8:0, poměrem kolků 575:458, a připsal
si první dva body do tabulky! Druhé utkání mezi týmy KO-SA a Paneláky přineslo pořádné drama a rozhodoval až poslední duel, ve kterém Vašek Zeman
dotáhl náskok Paneláků (27 kolků) a připsal svému týmu další dva body do
tabulky. Utkání skončilo 6:2 (557:552) pro tým KO-SA. Nejlepším hráčem tohoto duelu byl Viktor Frňka z Paneláků, který shodil 221 kolků. Vrcholem dne
bylo utkání mezi celky Marodů a Tip Cafe. Ačkoliv předvedli hráči hostujícího
týmu zatím svůj nejlepší výkon v soutěži, na Marody to nestačilo a prohráli 2:6,
poměrem kolků 691:722. K vidění byla skvělá čísla, čtyřikrát přes 240 (Pavlát
248, Jurajda 246, Krupa 240), i další tři hráči se dostali přes hranici 220 kolků! Ve večerním utkání proti sobě nastoupily týmy Skittles crew a Oktupusu,

Remízy

Zuberská liga v kuželkách pokračovala
dalšími třemi koly

Tabulka po 4. kole
Vítězství

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

jednoznačně dominovali hráči hostů a svého soupeře „rozdrtili“ téměř o 200
kolků. Oktopus - Skittles crew 8:0, poměr kolků 640:457. O nejlepší výkony se
v tomto duelu postarali Franta Krupa (228) a Naďa Slováková (221).
Hned v prvním zápase čtvrtého kola Zuberské amatérské ligy v kuželkách si
družstva dělila body, a to týmy TPV a KO-SA. Celkově skončilo utkání 4:4,
na kolky vyhrál tým TPV poměrem 513:497 a nejlepší výkon v tomto zápase předvedl Roman Vlk, který shodil 213 kolků. Druhý zápas přinesl rekord
v jednotlivcích. Postaral se o něj Jarda Pavlát, který shodil 281 kolků! Dařilo
se i dalším dvěma borcům. Štěpán Krupa, který hrál ligu poprvé, shodil 257
kolků a Luba Krupa 222 kolků. Celkově Marodi „přejeli“ tým Dvě+jeden o dvě
stě kolků poměrem 760:560 a nadále vládnou soutěži. V prvním večerním zápase se o druhé místo utkaly celky Tip Cafe a Oktopusu. O nejlepší výkon se
hned v úvodním duelu postaral Franta Krupa výkonem 243 kolků. V dalším
souboji připsal týmu Tip Cafe body Pepa Randus posledním hodem a v závěrečném duelu porazil Milan Leška o tři kolky Libora Pšenicu, což stačilo celku
Oktopusu k celkovému vítězství 6:2, poměr kolků 668:646. I druhý večerní
zápas přinesl vyrovnaný duel, i když tomu výsledek neodpovídá. Tým Skittles
crew porazil Paneláky 8:0, poměrem kolků 568:528, ale všechny duely byly
poměrně vyrovnané. O nejlepší výkon se postaral Tomáš Mičkal výkonem 208
shozených kolků.
Pepa Randus

Zápasy

Anketa je vyhlášena v těchto kategoriích:
• Jednotlivci dospělí
• Jednotlivci mládež
• Kolektiv
• Trenér roku
• Mimořádný sportovní výkon roku

1. Marodi

4

4

0

0

30:2

743,5

8

2. Oktopus

3

3

0

0

22:2

646,3

6

3. TIP cafe

4

2

0

2

18:14

667,5

4

4. KO-SA

3

1

2

0

14:10

526,3

4

5. Scittles crew

4

1

1

2

12:20

549,5

3

6. TPV

4

1

1

2

14:18

536,3

3

7. Paneláci

4

1

0

3

8:24

549,5

2

8. Dvě+jeden

4

0

0

4

2:30

514,5

0

Pořadí jednotlivců po 4. kole najdete na stránkách sport.mesto-zubri.cz
odkaz: http://sport.mesto-zubri.cz/image/data/Ku%C5%BEelky/Z%C3%A1pis+tabulka%204.kolo.pdf).

Čtyřhru hrajeme vždy spolu
Vítěze turnaje ve stolním tenise Pepinec CUP 2014 Tomáše Blablu a Petra Kováře jsme vyzpovídali a přinášíme vám jejich odpovědi na pár otázek, které se
týkají jejich sportovních úspěchů.
Ogaři, protože jste přespolní, mohli byste se nám
v krátkosti představit?
TB: Je mi 15, chodím na
Střední školu informatiky,
elektrotechniky a řemesel
v Rožnově p. R. Bydlím v Lužné a bavím mě samozřejmě
pinec, dále hokej a florbal.
Hokej jsem hrál závodně devět
let.
PT: Je mi 17 let, chodím na
Střední průmyslovou školu
v Hranicích na Moravě, obor
požární ochrana. Bydlím v Se-
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nince a mezi mé zájmy patří samozřejmě pinec a hlavně hasičský sport, kterému se
věnuji 9 let.
Dle Vašeho pingpongového umění lze usoudit, že jste raketu nedrželi
v ruce poprvé. Jak dlouho se věnujete tomuto sportu?
TB: Zhruba před čtyřmi lety jsem začal chodit s taťkou do kulturáku v Lužné,
kde mě to chytlo. Začal jsem potom hrát pravidelně ve škole a účastnil se různých turnajů za školu.
PT: Tomuto sportu se věnuji asi 5 let. Jednou ve škole mě to strašně chytlo,
a tak jsem začal hrávat častěji a postupně jsem se zlepšoval. Poté jsem začal
hrávat i na různých turnajích.
Jakých výsledků jste již dosáhli?
TB: Mám doma 20 pohárů, většinou za 1. místo a 18 medailí.
PT: Za tu dobu, co hraji, jsem zatím získal 15 pohárů a 5 medailí.
Hrajete debly vždy spolu?
TB: Ano, hráli jsme spolu vždy, kde se hrála čtyřhra. Většinou za školu.
PT: Ano, všude, kde se hrály čtyřhry, jsme hráli spolu.
Kterým dalším sportům se ještě věnujete?
TB: Momentálně kromě stolního tenisu taky hokeji.
PT: Kromě stolního tenisu se věnuji hlavně hasičskému sportu, který mě velice baví.
Jak se Vám turnaj líbil a co říkáte na konkurenci?
TB: Turnaj se mi velice líbil, bylo vidět, že vše bylo důkladně zorganizováno.
Konkurence byla poměrně velká, každý zápas jsem se snažil hrát naplno.
PT: Turnaj byl super, bylo to parádně zorganizováno a chci poděkovat pořadatelům za jejich skvělou práci. Zdejší konkurence byla hodně vysoká, vždy jsem
se musel snažit hrát naplno.
A na závěr klasická otázka – přijedete do Zubří příští rok obhajovat prvenství?
TB : Tak určitě udělám všechno proto, abych mohl příští rok přijet.
PT : Samozřejmě, že se pokusíme prvenství obhájit, ale určitě to nebude lehké.
Děkuji za rozhovor
PR

II. Moravský pohár 2014 a 6. ročník
Valašského podzimního závodu
V sobotu 8. listopadu 2014 proběhl v zuberské hale závod moderní gymnastiky
ve společných skladbách linie B. Jednalo se o druhý závod Moravského poháru 2014 a zároveň o 6. ročník Valašského podzimního závodu s finanční
podporou MĚSTA ZUBŘÍ (krásné poháry pro vítězná družstva a sady medailí) a ZLÍNSKÉHO KRAJE.
Závodu se účastnilo 270 závodnic z 16 oddílů celé Moravy (Brno, Zlín, Přerov, Bruntál, Kyjov, Veselí n. Mor., Žďár n. Sáz., Břeclav, Brno Židenice, Brno
Líšeň, Třebovice - Ostrava Poruba, Zubří) a Prahy, celkem se v sobotu na závodním koberci vystřídalo 50 družstev. Závodilo se v 6 kategoriích. 0. – 5. kategorie, 0. a 1. kategorie - společné skladby bez náčiní, 2., 3., 4. a 5. kategorie
- společné skladby s náčiním (obruče, švihadla, míče).
Celý sobotní závod byl pro domácí oddíl velkou výzvou nejen velkým počtem přihlášených družstev, ale také zorganizováním tak velkého závodu v daném časovém prostoru, protože večer byl v zuberské hale plánován zápas extraligy v házené mužů. Velký počet skladeb musely rozhodovat 2 skupiny rozhodčích (celkem
18 rozhodčích - hlavní rozhodčí Mgr. Hana Šírová, asistentka Věra Machovská
z oddílu Kalokagathia Rožnov). Proto bych chtěla jménem domácího oddílu
moderní gymnastiky moc a moc poděkovat organizačnímu týmu celého závodu
a také rodičům závodnic a všem, kteří se podíleli na přípravě závodu v Zubří.
Trenérky domácího oddílu připravují 3 závodní družstva na podzimní sezónu
a závody Moravského poháru 2014 – 2 družstva v 1. kategorii a jedno družstvo
ve 2. kategorii.
Družstvo 1. kategorie TJ Gumárny Zubří se závodní skladbou „Swing“ (nejvíce obsazená kategorie - závodilo 12 družstev) skončilo na 7. místě (Klára Mikulenková, Táňa Nečyporuková, Míša Šimurdová, Alžběta Petřeková, Alžběta
Mizerová, trenérka: Adéla Zedníčková), druhé družstvo se skladbou „Kapky“
skončilo na 10. příčce (Adéla Fiedlerová, Tereza Mizerová, Eva Holubová, Pavlína Žemlová, trenérka: Adéla Zedníčková).

Družstvo 2. kategorie TJ Gumárny Zubří se skladbou s obručemi skončilo na
5. místě (Hana Fryšová, Eva Stružková, Terezie Románková, Bára Kachtíková,
Eliška Jurajdová, Denisa Vaculínová, trenéři: Hana Šírová, Kryštof Havel).

Výsledky závodu – II. MORAVSKÝ POHÁR 2014
0. KATEGORIE
1. TJ Tesla Brno „A“
2. SK MG Břeclav „Novamba I.“
3. SK MG Veselí n. Mor. „Tety“
4. SK MG Zlín „Měsíčci“
5. TJ Sokol Třebovice - Ostrava Poruba
6. SK MG Břeclav „Novamba II.“
7. GyTa Kyjov „Buchet je spousta“
8. SK MG Zlín „Popelky“
9. TJ Tesla Brno „Humberto“
10. SK MG Břeclav „Večerníčci“
11. SK MG Zlín „Křemílci“

www.mesto-zubri.cz

1. KATEGORIE
1. SVČ Bruntál
2. SK MG Břeclav
3.SK MG Veselí n. Mor. „Zvonky“
4. ŠSK Aktive SVČ Žďár n. Sáz. „Angelina“
5. SK MG Zlín „Zvonilka“
6. Sport Centrum Brno Líšeň
7. TJ Gumárny Zubří „Swing“
8. TJ Spartak Přerov
9. SK MG Veselí n. Mor. „Čokoláda“
10. TJ Gumárny Zubří „Kapky“
11. GyTa Kyjov „Najednou“
12. TJ Sokol Židenice
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2. KATEGORIE
3. KATEGORIE
1. SK MG Břeclav
1. TJ Tesla Brno
2. TJ Tesla Brno
2. SK MG Zlín „Eldorádo“
3. SK MG Zlín „Fotbal“
3. TJ Sokol Židenice
4. SK MG Stodůlky Praha
4. ASPV Brno
5. TJ Gumárny Zubří
5. SK MG Zlín „Čokoláda“
6. Sport Centrum Brno Líšeň
7. TJ Sokol Třebovice - Ostrava Poruba
8. ŠSK Aktive SVČ Žďár n. Sáz. „Kamelie“
4. KATEGORIE
1. SK MG Břeclav „Mamma Mia“
2. TJ Tesla Brno
3. SK MG Břeclav „Zagorky“
4. SK MG Stodůlky Praha
5. SK MG Zlín „Tango“
6. TJ Sokol Třebovice - Ostrava Poruba
7. ASPV Brno
8. TGK Zlín
Mimo soutěž: Sport Centrum Brno Líšeň

5. KATEGORIE
1. TJ Tesla Brno
2. SK MG Břeclav
3. TJ Vodní stavby Praha – Zelený pruh
4. SK MG Zlín

Vánoční přehlídku 2014,

na které se představí všechny moderní
gymnastky našeho oddílu a předvedou vám
své skladby. Rádi vás uvidíme ve středu
10. prosince v 16.30 v zuberské hale.
Za oddíl moderní gymnastiky Mgr. Gabriela Cábová

Stolní tenis Zubří
Soutěžní sezona ve stolním tenise se naplno rozběhla a naši mladí závodníci se
účastní regionálních a krajských turnajů. Zatímco v regionu už se mohou kluci
posouvat blíž ke špičce, v krajských kláních se z technickoorganizačních důvodů mohou poprat jenom o střed tabulky (velké množství účastníků, nasazení
do posledních skupin).

Výsledkový servis z několika posledních turnajů:

Datum: 1. 11. 2014
Místo:
Horní Bečva
Turnaj: Regionální bodovací
Kategorie - Open - 37 soutěžících
11. KOLEČEK Lukáš
14. KRUPA Tobiáš
24. PUPÍK Milan
28. KANTOR Marek
37. PUPÍK Ondřej

Datum: 8.11.2014
Místo:
Vsetín
Turnaj:
Krajský bodovací
Kategorie - Open - 95 soutěžících
40. KRUPA Tobiáš
60. PUPÍK Milan
93. PUPÍK Ondřej
Mladší žáci – 44 soutěžících.
20. PUPÍK Milan
42. PUPÍK Ondřej

Starší žáci – 68 soutěžících.
22. KRUPA Tobiáš
36. PUPÍK Milan
66. PUPÍK Ondřej
Nejmladší žáci – 17 soutěžících.
15. PUPÍK Ondřej

Za ST Zubří - Pupík Milan.

Sportovní hala žila badmintonem!

Závěrem bych vás ráda pozvala na již
tradiční

Datum: 25. 10. 2014
Místo: Vsetín
Turnaj: Krajský bodovací
Kategorie - Open - 83 soutěžících
42. KRUPA Tobiáš
44. KOLEČEK Lukáš
57. PUPÍK Milan
67. KANTOR Marek
Mladší žáci – 39 soutěžících
19. PUPÍK Milan

Mladší žáci – 15 soutěžících
7. PUPÍK Milan
15. PUPÍK Ondřej

Starší žáci – 55 soutěžících
21. KRUPA Tobiáš
31. PUPÍK Milan
40. KANTOR Marek

Starší žáci – 23 soutěžících
7. KRUPA Tobiáš
14. PUPÍK Milan
15. KANTOR Marek
23. PUPÍK Ondřej

www.mesto-zubri.cz
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Zuberská sportoviště poslední dobou
vítají nejrůznější akce. Od fotbalových
turnajů přes stolní tenis, tradiční kuželkářskou ligu nebo třeba turnaj v tenise.
Tentokrát se organizátoři těchto akcí rozhodli pro úplnou novinku.
V Zubří se v sobotu 15. listopadu 2014
uskutečnil historicky první badmintonový turnaj, a to jak pro smíšené páry,
tak pro páry mužské. Byla zde tradiční
obava organizátorů, jak že to tentokrát
bude s účastí? Nedočkavě jsme očekávali
první přihlašovací emaily, které zpočátku
přicházely pouze sporadicky. Společně s blížícím se začátkem turnaje jsme mohli
zároveň sledovat narůstající zájem o pronájem místní sokolovny, kam přicházelo
stále více a více zájemců si „jen tak zahrát badminton“. Postupem času přicházelo stále více přihlášek a počáteční obava o nedostatek účastníků se pomalu začala
měnit v obavu o to, aby vůbec bylo možné turnaj zvládnout. Nakonec se počet přihlášených párů zastavil na krásném čísle 36. Lépe řečeno se do turnaje přihlásilo
20 párů v kategorii smíšených párů a 16 párů v kategorii mužů. Bohužel se našli
i tací, kteří se do turnaje přihlašovali už po uzávěrce registrací, a tak museli být
odmítnuti.
Příjemným zpestřením pro všechny zúčastněné bylo přihlášení ženského páru do
mužské kategorie. Tyto dvě sympatické badmintonistky Lucka a Mirka, se na vlastní žádost a se slovy: „Nejsme začátečnice, takže bychom to mohly zvládnout, moc
jsme se na to totiž těšily, až si spolu budeme moct zase zahrát,“ postavily tváří v tvář
mužským dvojicím. Je otázkou, nakolik byl start dívek v této kategorii nevýhodou?
Vždyť si svým půvabem, ladností pohybů a elegancí dokázaly ve svých utkáních
sjednat patřičný respekt a zároveň znervóznit zpočátku sebevědomé mužské páry.
Také sympatie přihlížejících diváků patřily převážně těmto odvážným dívkám,
a všem bylo jasné, koho by diváci rádi viděli na pomyslných stupních vítězů.
Celkově by se dal turnaj rozdělit na dvě skupiny. Na ty, kteří badminton hrají opravdu pouze rekreačně někde u vody nebo za chalupou na zahrádce, a na sportovce,
kteří už v minulosti měli s touto hrou co do činění. Tento zuberský turnaj byl výjimečný i zájmem účastníků z jiných měst. Na čtyřech hracích kurtech v zuberské
Sportovní hale se představili například borci z Frýdku Místku, z Frenštátu pod
Radhoštěm, z Valašského Meziříčí nebo třeba z Nového Jičína. Tito mimoměstští
badmintonisté byli doplnění pevným zuberským sportovním jádrem, které navštěvuje tyto sportovní akce pravidelně.
Hrací systém dovolil všem zúčastněným sehrát dostatečný počet her, kdy se začalo
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vždy ve čtyřech skupinách sbíráním jednotlivých bodů a následně
nejlepší dvě dvojice pokračovaly
již do vyřazovacích bojů. Každý tak
měl možnost sehrát minimálně 3
utkání (v kategorii mix) a 4 utkání
(v kategorii muži). Dále pak šli už
jen ti nejlepší.
Ve finále smíšených dvojic na sebe
narazili Petr Nerád s Luckou Běhalovou a Radek Sehnal s Bohdanou
Špačkovou. Zde si přišli na své také
diváci, kteří se snažili svým fanděním vyburcovat oba páry k lepšímu
výkonu. Jejich potleskem byl odměněn každý vítězný míček. Finálový duel nakonec zvládl lépe pár Sehnal - Špačková a odnesli si zaslouženě poháry pro nejlepší. Zejména u tohoto páru pak byla vidět vyhranost a dřívější zkušenosti s tímto
sportem. Všichni přihlížející ve Sportovní hale pak jejich skvělý poloprofesionální
výkon odměnili potleskem a upřímným uznáním. Nezbylo než si přiznat, že když
někdo zkrátka umí, je třeba to ocenit.
V kategorii mužů se pak do finálového boje dostaly dvojice Pavel Divín - Robert
Růčka a proti nim Martin Kaše s Pavlem Krupou. Jejich výkon byl pro „plážové
badmintonisty“ takřka profesionálním kouskem. Skvělé, přesné údery s velkou
razancí, dlouhé výměny a obrovské nasazení dostalo diváky do varu a i samotní
sportovci se na finálovém kurtu dostali do maximálních obrátek. Ve strhujícím
finále pak zvítězila zřejmě větší zkušenost a vyhranost, kterou na hřišti podali pár
Divín - Růčka, porazili tak mladší dvojici a stali se historicky prvními badmintonovými vítězi mužské čtyřhry. Na kompletní výsledkový servis a fotogalerii z turnaje
se můžete podívat na http://sport.mesto-zubri.cz.
Jak už bývá zvykem u zuberských akcí, celým turnajem se nesla přátelská atmosféra fair play. Za zmínku stojí názor z jednoho přihlášených hráčů: „Když jsem se
díval na video z Pepince (turnaj ve stolním tenise), tak jsem pochopil, že jde hlavně
o setkání s lidmi, kterým člověk rozumí. Pivko po zápase s kamarády je víc, než
sbírat poháry… “
Hráči se mezi jednotlivými utkáními pouštěli do vášnivých debat plných úsměvů,
scházeli se u stolu s občerstvením, které tentokrát obsahovalo zejména zdravou
stravu v podobě ovoce a vody. Tyto krásné mísy a koše plné dobrot opět přichystali pánové z Tip Cafe. Dalšími sponzory akce byl Duel restaurant, jenž poskytl
poukázky na večeři pro nejlepší, a také firma LB Silver, která dodala hezké ceny ze
stříbra. Všem partnerům tímto děkujeme!
V průběhu celého turnaje se snad nenašel jediný zádrhel, větší spor nebo projev
nevole vůči soupeři. Proto doufáme, že jsme opět uspořádali pro veřejnost povedenou akci, na níž se znovu setkal sportovní duch s duchem přátelství, kde převládala
radost nad pocitem zmaru a odkud odcházel každý s úsměvem na tváři, byť se v turnaji neumístil na stupních vítězů. Vždyť přece není důležité vyhrát, ale být alespoň
jednou na zuberské sportovní akci. Ještě jednou všem děkujeme za účast a těšíme
se brzy na shledanou.
Tomáš Indrák

ZUBERSKÝ FOTBAL VE VÝSLEDCÍCH
Út 14. 10. 2014 starší přípravka

TJ ZAŠOVÁ - FC ZUBŘÍ 5:13 (pol.: 2:6)
Branky: 8x Tomáš Zeman, 4x Petr Bumbala, Adam Rádsetoulal
Čt 16. 10. 2014 st. přípr.

FC ZUBŘÍ - S. PROSTŘ. BEČVA 8:7 (pol.: 5:2)
Branky: 3x Petr Bumbala, 3x Adam Rádsetoulal, Josef Mach, Tomáš Zeman

TURNAJ na Dolní Bečvě
Ne 19. 10. 2014 ml. přípr.

FC ZUBŘÍ - FC DOLNÍ BEČVA 5:2 (pol.: 3:1)
Branky: 3x Karel Diviš, 2x Filip Mach

FC ZUBŘÍ - S. HORNÍ BEČVA 3:5 (pol.: 2:3)
Branky: Filip Mach, Karel Diviš, Adam Koleček

FC ZUBŘÍ - TJ VAL. BYSTŘICE 4:4 (pol.: 0:4)
Branky: 4x Karel Diviš
Ne 19. 10. 2014 muži „B“

Jiskra KRHOVÁ „B“ - FC ZUBŘÍ „B“ 2:6 (pol.: 1:4)
Branky: 2x Michal Janíček, Michal Blabla, Marek Mičkal,
Michal Majer, Viktor Bublík
Ne 19. 10. 2014 muži „A“

FC ZUBŘÍ „A“ - TJ VAL. MEZIŘÍČÍ „B“ 1:1 (pol.: 0:1)
Branka: Jiří Raždík (na pok. kopy 2:4)
Po 20. 10. 2014 st. přípr.

TJ VAL. BYSTŘICE – FC ZUBŘÍ 6:7 (pol.: 3:3)
Branky: 3x Adam Rádsetoulal, 2x Petr Bumbala, 2x Tomáš Zeman
Út 21. 10. 2014 ml. žáci

SK HRACHOVEC - FC ZUBŘÍ 13:1 (pol.: 6:0)
Branka: Jaroslav Poruba
So 25. 10. 2014 ml. žáci

SK RAJNOCHOVICE - FC ZUBŘÍ 8:2 (pol.: 4:1)
Branky: Jaroslav Poruba, Tomáš Zeman
Ne 26. 10. 2014 muži “A“

FC BRUMOV “B“ - FC ZUBŘÍ “A“ 1:0 (pol.: 1:0)
Út 28. 10. 21014 muži “A“

FC VAL. PŘÍKAZY - FC ZUBŘÍ “A“ 3:2 (pol.: 1:2)
Branky: Karel Drda, Zdeněk Filgas
So 1. 11. 2014 muži “B“

FC ZUBŘÍ “B“ - TJ KLADERUBY 2:0 (pol.: 2:0)
Branky: Viktor Bublík, Michal Blabla
Ne 2. 11. 2014 muži “A“

FC ZUBŘÍ “A“ - FC SLUŠOVICE 0:0 (pol.: 0:0)
(na pok. kopy 3:4)
M. Bartoň
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LISTOPADU A PROSINEC 2014
KLUB
Pátek 28. 11. 2014 od 18.00 hodin

Peklo v hotelu Westminster
Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Ukončení letošního divadelního předplatného s oblíbenými herci ze Slováckého
divadla.
Vstupné: vyprodáno (případní zájemci se mohou hlásit do seznamu náhradníků na
tel. č. 571659447).
Neděle 30. 11. 2014 od 18.00 hodin

Vánoční zpívání s Kunovjanem a Solání
Vánoční koncert a povídání s muzikanty a zpěváky ze dvou krajů folklóru zaslíbených.
Za Slovácko přijede 14členná muzika z Uherského Hradiště, za Valachy dobře známá
CM Soláň s Hutiska Solance.
Vstupné: 150 Kč.
Čtvrtek 4. 12. 2014 od 18.00 hodin

Křeslo pro hosta – Vánoční tabule
Bc. Monika Kaličinská
Jak si udělat chutné a krásné Vánoce podle nejnovějších trendů vám ukáže Bc. Monika
Kaličinská.
Vstupné: 40 Kč.
Úterý 9. 12. 2014 od 18.00 hodin
Křeslo pro hosta speciál
Daniel Přibáň, Trabantem napříč Afrikou
Povídání o cestě, kterou prý nejde uskutečnit. Fotografiemi a videem napěchovaná
přednáška z 20 tisíc kilometrů dlouhé cesty dvou malých trabantů napříč jednou
velkou Afrikou.
Vstupné: 100 Kč.
Čtvrtek 18. 12. 2014 od 18.00 hodin
Vánoční benefiční koncert

VŮNĚ VÁNOC
Klavírní vystoupení, vánoční zpěvy, tanec ZUŠ B-art, bicí Jindřicha Stružky, vánoční
perníčky MŠ Duha – to vše v režii I. Benové jako benefice pro Damiánka.
Vstupné: dobrovolné.
Pátek 19. 12. 2014 od 18.00 hodin
Divadelní benefiční představení

ŽENITBA
Studenti 4. ročníku Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě vystupují pro
Damiánka Fabiána.
Vstupné: dobrovolné.

KINO
Úterý 2. 12. 2014 od 9:30 hodin

HVĚZDA BETLÉMSKÁ
Pásmo pohádek pro děti z MŠ, ale i děti předškolního věku v doprovodu rodičů.
Vstupné: 12 Kč. Délka filmu: 70 minut.
Středa 17. 12. 2014 od 18:00 hodin
TŘI BRATŘI „Žili byli bratři tři…“
Filmová pohádka nabízí spoustu dobrodružství, překvapivých situací a laskavého
humoru. Zazní v ní známé a oblíbené písničky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.
Režie: Jan Svěrák. Hrají: Tomáš Klus, Vojtěch Dyk, Zdeněk Piškula, Jiří Lábus, Zuzana Norisová, David Matásek, Ivana Chýlková, Oldřich Kaiser, Miroslav Táborský,
Zdeněk Svěrák, Bolek Polívka, Miroslav Vladyka a další.
Vstupné: 70 Kč. Délka filmu: 90 minut.

MUZEUM ZUBŘÍ
LISTŮ PÁD
Prodejní výstava uměleckých a lidových výrobků
27. 11. 2014 – 14. 12. 2014
Gariela Radová – cínové šperky; Jana Hrstková – vánoční dekorace; Miroslava Besedová - zpracování ovčí vlny; Michal Kaňák – mačkaná keramika; Michaela Bařinová
– textilní panenky a dekorační předměty.
Vstupné: dobrovolné, Vernisáž: čtvrtek 27. 11. 2014 od 16.00 hodin.
Výstava je otevřena: každý den kromě pondělí 14 – 17 hodin.

Ostatní
Sobota 29. 11. 2014 od 10:00 hodin v Klidovém centru Zubří

VÁNOČNÍ JARMARK A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Více informací na samostatných plakátech a www.mesto-zubri.cz.
Stánky s lidovými výrobky i pohoštěním, Faraoni, VSPT Beskyd, Malá Schola od Sv. Kateřiny a program MŠ Duha vyvrcholí kolem 17 hodiny rozsvícením vánočního stromu.
Středa 24. 12. 2014 v 15.00 hodin v kostele sv. Kateřiny

VÍTÁNÍ JEŽÍŠKA
SPORT
Sportovní hala
Sobota 6. 12.
8:00 hod. Dobiáš CUP, turnaj starších žáků v házené
Neděle 7. 12.
7:30 hod. Futsal, utkání 5. a 6. kola okresního přeboru
17:00 hod. TJ Lesana Zubří – HC Hlučín, 11. kolo 2. ligy mužů SM
Sobota 13. 12.
7:30 hod Futsal, utkání 7. a 8. kola okresního přeboru
Neděle 14. 12.
7:30 hod. Futsal, utkání 8. a 9. kola okresní soutěže I. třídy
Sobota 20. 12.
8:00 hod. Turnaj firem ve futsalu
18:00 hod. HC Gumárny Zubří – TJ Cement Hranice, 16. kolo extraligy mužů v házené
Neděle 21. 12.
7:30 hod. Futsal, utkání 9. a 10. kola okresního přeboru
Pátek 26. 12.
15:00 hod. Házenkářská exhibice
Sobota 27. 12.
8:00 hod. Štěpánský turnaj Nadace - turnaj ve futsalu
Neděle 28. 12.
15:00 hod. Ogarkop 2014 – turnaj ve futsalu
Kuželna
Středa 3. 12.
15:30 hod. Zuberská amatérská liga, 6. kolo kuželkářské ligy
Úterý 16. 12.
15:30 hod. Zuberská amatérská liga, 7. kolo kuželkářské ligy
Sokolovna
Sobota 6. 12.
9:00 hod. Mikulášský dětský turnaj ve stolním tenise

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.
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