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Vyhlášení nejlepších zuberských sportovců
proběhne pod dohledem legendy českého
sportu i olympských bohů
Letošní Sportovní galavečer s vyhlášením nejlepších sportovců města Zubří, který je plánován na první
jarní den (21. 3. 2015) v Klubu
Zubří, bude oslavou krásy těla i ducha se vším všudy. Mezi vítěze veřejné ankety budou rozděleny ceny
v pěti oficiálních kategoriích, Město
Zubří prvně ocení absolutního vítěze hlasování a také letos čeká na zuberské sportovce nejedno překvapení. Nad symbolickým návratem
k antickým ideálům budou držet
stráž starořečtí bohové a patronka
letošního Sportovního galavečera,
paní Věra Čáslavská.
22. února bylo ukončeno hlasování v 2. ročníku ankety „O nejlepšího sportovce města Zubří“. Za rok 2014 jste i vy mohli vybírat z celkem 36 nominovaných sportovců nebo kolektivů, a to v kategoriích: trenér; mimořádný
sportovní výkon; jednotlivci – dospělí; jednotlivci – mládež a kolektiv. Hlasovalo se prostřednictvím anketních lístků i prostřednictvím on-line formuláře
na internetových stránkách sportovišť města Zubří. Již 11. února byla pokořena magická hranice 500 hlasujících. Zubří je v tomto ohledu svým způsobem jedinečné. O výsledcích ankety nerozhoduje pár sportovních odborníků,
ale široká veřejnost. Ve výsledcích se tak vedle hodnoty sportovního výkonu či
výsledku mohou zrcadlit také osobní sympatie a obliba daného sportovce či
sportovního odvětví. Tato anketa a její vyvrcholení v podobě slavnostního galavečera tak není prvoplánově akcí, kde se předávají ceny těm nejlepším, ale především oslavou sportu a radosti, kterou našemu městu přináší. Město Zubří si
svých sportovců váží, spravuje sportoviště pro profesionální i amatérský sport
a je hrdé na to, že alespoň jednou v roce může vyjádřit svůj obdiv nad skvělými
výsledky svých nejlepších reprezentantů. Mezi jedno z překvapení večera bude
patřit také vyhlášení Ceny starosty města, které tuto myšlenku jen podtrhne.
(pokračování na str. 9)

CENA 5 KČ

Zpěváček 2015 aneb A znovu do
Valašských Klobouk...

V Rožnově pod Radhoštěm se dne 7. 2. 2015 v ZUŠ uskutečnilo regionální
kolo Zpěváčka. Zubří letos reprezentovala dvě děvčátka – Ivanka Divínová (za
soubor Podskaláček) a Sárinka Holišová (za Beskyďáčky).
(pokračování na str. 12)

Masopust
V sobotu 14. února 2014 proběhl v Zubří Masopustní průvod.
Více na www.zubran.cz.
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Dne 7. února 2015 jsme vzpomněli nedožité 90.
narozeniny našeho manžela, tatínka, dědečka, pana

Adolfa Fabiána.
Přejeme jubilantům do dalších let pevné zdraví,
hodně štěstí, spokojenosti a krásných chvil pohody.
Eliška Pečenková	
Josef Pečenka 	
Marie Dořičáková	
Jarmila Cabáková	

85 let
85 let
95 let
90 let

Františka Němcová	 75 let
Františka Paprskářová 80 let
Jarmila Čípová	 85 let

Úmrtí
Jiřina Rumlenová
Josef Majer
Ing. Miroslav Dobeš

Ludmila Holišová
Dagmar Ložiová

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Už jen kytičku květů Vám na hrob
můžeme dát, chviličku postát
a tiše vzpomínat.
Dne 10. února 2015 to byl rok, kdy
navždy odešla naše maminka

Božena Cabáková,
a 25. února 2015 bude tomu 24 let, kdy nás opustil náš tatínek

Vincenc Cabák.
S láskou vzpomínají syn, dcery a švagr s rodinami.

Vzpomínáme

Dne 13. února 2015 by oslavila 95 let paní

V minulém čísle Zuberských novin se stal politováníhodný překlep ve vzpomínce na pana Rudolfa Mičkala. Rodině se moc omlouvám a vzpomínku
uvádíme ještě jednou.
Lucie Pernicová

Vzpomeňme na její veselou a milou povahu.
Syn Tomáš s rodinou.

Miroslava Dořičáková.

Dne 19. února 2015 by oslavil 75. narozeniny pan

Marně Tě naše oči hledají,
marně po lících slzy stékají,
osud nevrátí, co nám vzal,
vrací jen vzpomínky a s nimi žal.
Dne 27. ledna 2015 jsme vzpomněli 1. smutné výročí,
co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek,
tchán, dědeček, bratr, švagr, tatíček a strýc, pan

Rudolf Mičkal.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Marie, synové Lubomír, Jaroslav a Rudolf s manželkami, vnoučata Martin, Andrea, Denisa,
Nikola a Matyášek.

Často jsem slýchal v pohádkové báji:
„Byl jednou jeden jedenkrát…“
též začala ta sladká o mém máji,
však dozněla jak slavíka zpěv v háji,
když chtěl jsem říci „Mám Vás rád!!!“
Važte si života, je jenom jediný
a rychle utíká, co tiknou hodiny.
A každá chvilečka, co se pryč potratí,
nikdy se, nikdy už nazpátky nevrátí ,
proto vždy milujte čas každé vteřiny.
			J. K. Zárubský
Dne 2. února 2015 by oslavil své jubileum 60 let náš milovaný tatínek

Josef Kotulek.

Josef Hrachovec.
S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 27. února 2015 tomu budou 2 roky, kdy nás
opustila paní

Marta Dvořáková.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Kdo lásku a dobro rozséval,
ten žije v našich srdcích dál.
Dne 2. března 2015 si připomeneme 20. výročí od
úmrtí našeho milého tatínka, dědečka a pradědečka,
pana

Josefa Valy

ze Zubří. S láskou a úctou vzpomíná syn s rodinou. Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.

Odešel jsi od nás, tatínku,
tak, jak si to osud přál,
ale v našich srdcích žiješ stále dál.

S láskou vzpomínají manželka Anežka a děti Dáša a Pepa
a celá rodina.

Dne 4. března 2015 uplynou 3 roky, co nás navždy
opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

Uvedené verše napsal Jan Koláček Zárubský. 6. února 2015 uběhlo již
110 let od jeho narození. S láskou a úctou vzpomínají všichni „od Tisa“.

S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcery a synové s rodinami a ostatní
příbuzenstvo.

www.mesto-zubri.cz
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DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ ZA ROK 2014

Čas mírní bolest, ale nedá zapomenout.
Dne 9. března 2015 uplyne 21 let od úmrtí našeho
milovaného manžela, tatínka a dědečka, pana

Ve spolupráci s Finančním úřadem pro Zlínský kraj je zajištěna možnost
ODEVZDÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ
ZA ROK 2014 v prostorách MěÚ ZUBŘÍ

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

v pondělí 23. 3. 2015 a ve středu 25. 3. 2015
v době 8 - 11 a 12 - 16 hod.
Pracovníci úřadu budou daňová přiznání nejen přijímat, ale v případě potřeby
konzultovat dotazy poplatníků k dané problematice..

MěÚ Zubří informuje
Zprávy ze školky - MŠ Duha

Z usnesení rady města a zastupitelstva města
Dne 28. 1. 2015 provedla Rada města Zubří prohlídku nemovitostí v majetku
města za účelem zjištění jejich aktuálního stavu, s ohledem na budoucí investiční záměry.
Rada města navštívila tyto objekty: Klub Zubří, koupaliště a saunu, kuželnu,
Dům služeb, Petrohrad.
V současné době pracuje architekt na projektu přemístění knihovny do prostoru bývalé restaurace Centrum v Domě služeb.
Svou činnost zahájila také Komise pro rozvoj města. Na své první schůzi se
věnovala problematice rekonstrukce Petrohradu.
Také Kontrolní výbor měl svou první schůzi.
Muzejní rada připravuje stěhování depozitáře muzea do nových prostor v bývalé restauraci Diner.
Město Zubří dalo výpověď nesolidnímu provozovateli kontejnerů pro odložené
šatstvo a v současné době hledá jiného provozovatele.
Na svém 3. zasedání 12. 2. se Zastupitelstvo města Zubří zabývalo mimo jiné
novým územním plánem města Zubří. Ustanovilo jako určeného zastupitele
pro projednávání územního plánu starostu Ing. Lubomíra Vaculína.
Starosta Ing. Lubomír Vaculín byl pověřen jednáním o zrušení koridoru jižního obchvatu města Zubří.
Zastupitelstvo odsouhlasilo výšku dotací z rozpočtu města Zubří nad 50.000,pro místní spolky, tělovýchovu a sociální pomoc. Dotace do 50.000,- odsouhlasila Rada města na své 8. schůzi 4. 2.
(kompletní seznam dotací je na webu města Zubří a na vývěsce u MěÚ).
Mimo tyto dotace je město Zubří připraveno pomoci Spolku včelařů, kteří byli
postiženi velkým úhynem včelstev.
Město Zubří podalo žádost o dotaci na nový povrch házenkářského hřiště na
Starém Zubří.
Kompletní znění usnesení Rady města a Zastupitelstva města Zubří najdete na
vývěsce u MěÚ Zubří a na webových stránkách města Zubří.

LYŽOVÁNÍ S RAZULÁČKEM

Gepardi a Panteři
To vám bylo tak. MŠ Duha pořádá každoročně spoustu aktivit pro naše děti,
kurz lyžování však doposud ne. Slovo dalo slovo a také u nás jsme se chystali
na I. ročník lyžařského kurzu pro děti od 4 let. S naší skupinkou 24 dětí jsme
spolu s dětmi z MŠ a ZŠ Hutisko-Solanec rozjížděli také I. ročník lyžování
se strašidýlkem Razulákem ve skiareálu Razula ve Velkých Karlovicích. Zde,
na svahu pod hotelem Horal, na super sjezdovce pro začínající lyžaře, má
společnost SUN Outdoor vybudován od letoška nový dětský snow-park, který
nám byl po dobu týdenního kurzu zcela k dispozici. Tak už víte, jak to všechno
začalo. Chcete vědět, jak to bylo dál?

Radka Dvořáková, členka Rady města Zubří

Také bezpečnost je jednou z našich priorit…
Dne 22. ledna 2015 proběhla na MěÚ schůzka vedení města s vedoucím obvodního oddělení Policie ČR Rožnov p. Radhoštěm npor. Mgr. Karlem Rychteckým. I když my všichni účastníci jednání jsme ve svých funkcích teprve krátkou dobu, nejednalo se jen o zdvořilostní a seznamovací schůzku. Hovořilo se
o bezpečnosti v našem městě jako takové, byly prodiskutovány otázky dopravní bezpečnosti, problémových osob, problémových lokalit…
Na základě statistiky přestupků v roce 2013-2014 dojde k vyhodnocení klíčových problémových lokalit a k nim budou přijata následná opatření. Ze strany
vedoucího oddělení jsme dostali příslib zintenzivnění výjezdů příslušníků policie do Zubří a vyhodnocování účinnosti případných opatření na pravidelných
schůzkách.
Mgr. Stanislav Petružela - místostarosta

www.mesto-zubri.cz
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Po dlouhém vánočním volnu přišlo v kalendáři na řadu datum 12. 1. 2015
a tehdy to opravdu začalo. Nadšení malých, převážně zcela začínajících lyžařů,
kteří do dnešního dne na lyžích nestáli, natož aby lyžovali. Nervozita a obavy
rodičů, jestli to ty jejich děti zvládnou. Paní kuchařky nám nachystaly na cestu
teplý čaj a skvělé svačinky. Naložili jsme děti, lyže a přilby do autobusu a vyráželi na hodinovou cestu směr Velké Karlovice. Pod svahem na nás čekali zkušení instruktoři, kteří si děti přebrali do skupinek. Děti dostaly vesty se svým
jménem, v maličkém domečku se přezuly do lyžáků a hurá na sníh. Instruktoři
si otestovali, co děti umí a neumí... No, a začali trénovat. Každá skupinka dle
svých potřeb a možností.
Skupinky si v průběhu prvních dnů vymyslely svá jména a také pokřik-říkanku,
kterou se ohlašovaly. Tak třeba skupinka VLČAT, kde byli zcela začínající lyžaři, ta o sobě dávala často vědět. Svahem se ozývalo radostné vlčí vytí. Ne, nic se
jim nestalo! To jen procvičovali svůj pokřik. Pak skupinka MEDVĚDŮ, v níž
byly také zařazeny zcela začínající děti. Tito lyžaři nám na závěr kurzu předvedli obrovské překvapení. O tom ale později. Další skupinkou byli PANTEŘI, černí i růžoví, tihle lyžaři už nějakou zkušenost s lyžováním před kurzem
měli. A zbývá skupinka GEPARDŮ pro děti, kterým lyžování není vůbec cizí.
Ptáte se, zda se děti vůbec něco naučily? No samozřejmě! Už si samy umí nasadit i sundat lyže; ustát na lyžích, které, věřte nebo nevěřte, na sněhu zatraceně kloužou a ke všemu jsou dvě, a každé z nich se chce jet jiným směrem; vyšlapat do svahu tzv. „Bob a Bobkem“; naučily se jak bezpečně padat a jak správně
sám na kopci ze země vstát; spustit se z mírného kopečka a jet technikou tzv.
„hranolky“; nastoupit, jet a nahoře vystoupit z pojízdného pásu; dalším a nepostradatelným krokem výcviku je tzv. „pizza“ – jízda z kopce a dole zastavení
plužením; sám vyjet svah nahoru za pomoci lanového vleku. Tak tohle vše se
naučily opravdu všechny děti z našeho kurzu. Ale děti a umění instruktorů
jde dál: děti sjíždí svah slalomem, opouští snow-park a míří na sjezdovku, zde
zvládají další z důležitých kroků nezbytných pro lyžování, a to jízdu na vleku,
svah sjíždí zábavně a hrou, s volanty, ve vláčku aj. …. Pokaždé ten den zatraceně rychle uteče.
A byl tu pátek – den velkého závodění. Ráno jsme přijeli na svah, trošinku
potrénovali a už se začali sjíždět maminky, tatínkové, babičky, dědové, tety
a strýčkové… no, každý, kdo mohl a chtěl podpořit svého lyžaře. Po svačince
šli závodníci na to. Poprvé přivítali skřítka Razuláka, zvolali své pokřiky a hurá
závodit. Slíbila jsem vám povědět o obrovském překvapení skupinky MEDVĚDŮ. Tak tady je. I přestože Medvědi byly děti, které v pondělí poprvé stály na lyžích, v pátek vyjíždí na vleku, projíždí slalom mezi brankami na velké sjezdovce
a co víc? Svůj první lyžařský závod zvládají na výbornou. Svými časy poráží
mnohé závodníky ze skupinky Panterů či dokonce Gepardů. Zbývá už jen vyhlášení vítězů, předání medailí všem závodníkům, protože každičký dokázal
udělat za ten týden velký krok kupředu…

V Zubří bylo počasí jak s příchodem jara, kdežto v Karlovicích jsme se měli jak
v pohádkovém zimním království. Všude plno sněhu, sluníčko, modré nebe,
radost, pohoda a dobrá nálada. Největší odměnou nám byly šťastné děti a spokojení rodiče. Proto za rok, Razuláčku, na shledanou!
MŠ Duha
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Zprávy ze školky - MŠ Sídliště

AKCE SLUNÍČEK – LEDEN

Návštěva zuberského kostela. Děkujeme panu Krůpovi za hezké povídání
o Betlémě.

Návštěva kamarádů v základní škole. Děkujeme paní zástupkyni Mgr. M. Pyrchalové, paní učitelce J. Tydláčkové, paní učitelce Š. Ulrychové a paní učitelce

Medvědi

www.mesto-zubri.cz
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Mičulkové za ukázkovou hodinu pro předškoláky.

Poslední lekce plavání na bazéně v Rožnově pod Radhoštěm.

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

Zprávy ze školy

Zápis dětí do prvních tříd 2015/2016

Letos proběhl zápis do prvních tříd
ve dnech 11. a 12. února. Děti si mohly čekání na chodbách zkrátit hrou
s pohádkovými postavami, které představovali chlapci a děvčata z devátých
ročníků, a možná i trochu zapomenout
na nervozitu před tak závažným „krokem do života“.
Letošní zápis absolvovalo se svými rodiči 80 dětí. Jedno dítě bude z důvodu
nemoci dělat dodatečný zápis. Zatím je
do prvního ročníku ZŠ Zubří přijato 66
žáků a 14 zákonných zástupců dětí požádalo o odklad školní docházky.
Konečný počet žáků, kteří nastoupí
do 1. ročníku, budeme znát až na konci
května, kdy budou potvrzeny odklady školní docházky.
V září 2015 budou otevřeny tři první třídy. Přejeme budoucím prvňáčkům,
ale i jejich rodičům, aby zvládali každý rok školní docházky v pohodě, klidu
a s úsměvem na rtech, a deváťákům děkujeme za pomoc.

1. ročník
1. místo: Marie Majerová
2. místo: Aneta Vltavská, Sára Holišová a Magdalena Jaroňová
3. místo: Emily Turner
2. + 3. ročník
1. místo: Adam Chovanec a Adéla Fiedlerová
2. místo: Kryštof Hrachovec a Marek Křesťan
3. místo: Adam Dořičák a Tadeáš Petřek
4. + 5. ročník
1. místo: Klára Petřeková
2. místo: Štěpánka Štejfová a Lucie Dořičáková
3. místo: Agáta Mičolová, Barbora Ondřejová a Daniela Plesníková

Mgr. Marie Pyrchalová
(zást. řed. pro 1. stupeň)

Recitační soutěž 2015
aneb Dopoledne ozdobené rýmy
Počátek února byl neobyčejně soustředěný, neb pilovala se intonace, odmlky
i významná gesta. Každý verš, který zazněl, uklidnil jedno zlobidlo a nevídaný
klid rozhostil se mezi námi. Nejpřesvědčivější poetové a poetky si odnesli potlesk v uších a ceny v rukou.

www.mesto-zubri.cz
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POSLANECKÁ NÁVŠTĚVA V ZUBŘÍ

V úterý 3. 2. 2015 k nám do školy zavítal pan Petr Kořenek. Mnoho z nás ho
neznalo, ale hned během prvních minut naší „besedy“ nám bylo řečeno, že pan
Kořenek za námi přijel až z Prahy z Poslanecké sněmovny.
Povídal nám o svém povolání, o práci ve sněmovně apod. Nejdříve stručně přestavil funkce a rozložení ve sněmovně a později nám přiblížil třeba i postupy při
schvalování nových zákonů, úkoly a povinnosti každého poslance i poslanců
jako jednoho celku. Pověděl nám, že při vstupu do Poslanecké sněmovny musí
ze začátku člověk projít zkoušením – pokud se to takhle dá nazvat. Trvá to přibližně 8 týdnů a každý týden se dělá něco jiného. 1. týden jste ve sněmovně, 2.
týden třeba ve svém okresu a ptáte se obyvatel, jak přistupují k různým aktuálním problémům či dohadům atd… A takhle probíhají zhruba i ty zbývající týdny.

Poté jsme také rozebírali i poslanecký plat. Bylo to velmi zajímavé, složité,
přesto pochopitelné. Když se to tak vezme, plat, který mají, některým (většině)
prospívá. Dozvěděli jsme se, že vyšší plat než někteří „obyčejní lidé“ mají, protože hlavně pořád cestují. Pan Kořenek stále jezdí z Prahy domů a z domova
do Prahy. To také něco stojí! Při porovnání s jeho bývalou prací – učitel občanské výchovy a ředitel školy, jsme zjistili, že platy jsou opravdu velice podobné,
tedy až na cestovní výdaje.
Nakonec jsme měli možnost zeptat se na pár otázek. 1. byla: Co pana Kořenka
motivovalo k tomuto povolání? Řekl, že to nikdy neplánoval, ale když se naskytla příležitost – neodmítal a chopil se jí. 2. otázka zněla: „Jak jste se učil
ve škole?“ Odpověděl: „Základní školu jsem vyšel s vyznamenáním. Nikdy
jsem se moc neučil, ale mé známky byly přesto průměrné.“
Na více dotazů už nezbyl čas, ale i tak bych chtěla za nás všechny moc poděkovat za tuhle možnost poznání života v politice.

Michaela Majerová, 9. B

Kultura

Bratři v nesnázích rozdováděli Zubří

Byť chřipková epidemie dělala, co mohla, na Chaos v Zubří byla krátká,
protože seznam náhradníků rozhodně krátký nebyl. Oblíbenému souboru
valašsko-bystřičských ochotníků se zuberským Pepou Šturmou v čele se
jako již tradičně podařilo dvakrát po sobě do posledního místečka zaplnit
velký sál Klubu Zubří. Ve dvou dnech tak jejich komedii Tři bratři v nesnázích vidělo přes 580 diváků. Ač se hrálo dva dny po sobě, každé z představení bylo trochu jiné, každé mělo své kouzlo, své zápletky a svá rozuzlení.
Páteční kus byl zařazen do Divadelního předplatného pro rok 2015. Možná
proto, že naši předplatitelé v poslední době viděli už tři hry týchž britských autorů a zápletky se chtě nechtě trochu opakují, možná proto, že mají srovnání
s profesionálními herci, a možná také proto, že v pátek bylo v sále nepříjemné
dusno, působilo publikum poněkud chladněji. Jako by to náš místní divadelní
duch poznal a trochu celé té situační komedii pomohl situací, kterou rozhodně nikdo nenacvičoval. Neposedná sedačka přiváděla všechny tři bratry i další
osazenstvo do takových nesnází, které by nevymyslel ani sám Cooney. Nicméně
herci to zvládli na výbornou a diváci nabrali nový dech a výborně se bavili.
V sobotu už sedačka nezlobila. Publikum složené z nadšených přátel divadla
Chaos vytvořilo v průběhu celého představení fantastickou atmosféru a celou
ztřeštěnou komedii provázelo bouřlivým smíchem. Vše vygradovalo v dlouhotrvající aplaus a přestřelku polystyrenovými koulemi, které fanoušci vyzdobili
a nadšeně vrhali po svých známých na jevišti. Divadlo Chaos už je v Zubří jako
doma a představení těchto herců/neherců s sebou vždy přinese nečekané zvraty,
nevídanou atmosféru a hlavně pohodu a dobrou náladu.
Lenka Přečková

Kulturní pozvánky
Nadační fond ZŠ Zubří pořádá

Změny v divadelním předplatném pro rok 2015

v sobotu 28. února 2015 v restauraci Pod Lipůvkou od 19.00 hod.
K tanci a poslechu hraje DUO CADILLAC
Předtančení gymnastek ve 20.00 hod.

Vstupné 80,-

Místenka 20,-

Předprodej vstupenek v kanceláři nové školy u paní Renaty Smolíkové
od 9. února 2015 osobně nebo telefonicky na 571 658 920.

www.mesto-zubri.cz
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Vzhledem k nepředpokládaným událostem jsme nuceni přistoupit ke dvěma změnám v programu Divadelního předplatného pro rok 2015. První
z nich se týká výměny představení Slováckého divadla z Uherského Hradiště, kdy v pátek 13. 3. 2015 bude namísto frašky „Sám na dva šéfy“ uvedena
parafráze operety Mam´zelle Nitouche „Utíkej, Nituško!“. Druhá změna se
týká termínu uvedení hry pražského Divadla V Rytířské „Frankie & Johnny“. Tereza Kostková a Aleš Háma se vám představí již ve čtvrtek 1. října
2015 (namísto původně plánovaných termínů – 16. nebo 23. 10. 2015).
Ačkoliv máme snahu vždy vše řádně naplánovat a dostát svým slibům, ne vždy
se to podaří. Plánujeme pro vás předplatné v době, kdy většina divadel nezná
časový harmonogram stěžejních herců a podrobnosti týkající se připravovaných premiér. Tak se letos stalo, že Slovácké divadlo postavilo ke své nové hře
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větší kulisy, než je schopno naše jeviště „pozřít“ a že Terezu Kostkovou angažovala Česká televize do StarDance o dva týdny dříve, než tomu dělala v letech
minulých. My jsme díky tomu nuceni přistoupit k avizovaným změnám. Doufáme, že naprostou většinu z vás nezklameme a že vám naopak naším rozhodnutím přineseme radost.

Program divadelního předplatného 2015
po úpravách
(poznámka: již uvedenou hru Divadla Chaos neuvádíme)
Pátek 13. 3. 2015
Slovácké divadlo (Uherské Hradiště)
Utíkej, Nituško! (Mam‘zelle Nitouche)
Pátek 17. 4. 2015
Těšínské divadlo (Český Těšín)
Báthoryčka (muzikál)
Pátek 18. 9. 2015
Divadlo loutek Ostrava
Oskar a růžová paní
Čtvrtek 1. 10. 2015
Divadlo v Rytířské (Praha)
Frankie & Johnny (romance)

Komické divadelní zápletky s převleky a dvojím životem postav bývají oblíbeným námětem frašek a situačních komedií. Ale zpěvohra? Pokusil se o to vynikající slovenský dramatik Ľubomír Feldek, když z původní proslulé operety F.
Hervého, H. Meilhaca a A. Millauda Mam‘zelle Nitouche z roku 1883 vytvořil
hudební komedii s názvem Utíkej, Nituško! Jaké to je, když kostelní varhaník
je ve skutečnosti utajeným operetním autorem, matka představená majorem,
poručík subretou a klášterní schovanka operetní divou, jste ve Slováckém divadle mohli vidět už v roce 1988, kdy se hudební komedie dočkala úspěšných
45 repríz. V režii Igora Stránského <http://www.slovackedivadlo.cz/soubor/
igor-stransky> vám tak nestárnoucí komedii představíme v novém hávu po 25
letech. A těšit se opět můžete na skvělé komické i brilantní pěvecké kreace!
(Parafráze operety Mam‘zelle Nitouche na motivy Henrika Meilhaca a Alberta
Millauda s hudbou Florimonda Rongera – Hervé.)

(Zdroj: oficiální text divadla)

Do křesla pro hosta v Klubu usedne znovu Jiří Mára

Rodina Jiřího Máry je v mnoha
ohledech zcela výjimečná. Nejenže
její členové procestovali už takřka
celý svět, ale oni to dokázali s postiženým synem. S pokorou, obětavostí, ale i nadšením sobě vlastním
mu tak pomáhají splnit životní
sny, na které si často netroufají ani
zdraví lidé. Do Zubří přijedou již
poněkolikáté. Na jejich fotografie
vždy zíráme s otevřenou pusou, vyprávění posloucháme se zatajeným
dechem, sníme o dálkách a tiše obdivujeme jejich sílu, odvahu, odhodlání,
inteligenci i smysl pro humor. Tentokrát k nám přijíždějí představit západ
USA a Havajské ostrovy.
Jiří Mára a jeho anotace k přednášce: „Prozkoumali jsme všechny nejznámější
národní parky severoamerického západu od jihu až ke kanadské hranici. Kromě překrásné přírody nás zlákalo také centrum hazardu Las Vegas, červené
koberce Hollywoodu nebo proslulá věznice Alcatraz. Na Havajských ostrovech
jsme navštívili vyhlášené pláže s mořem skrývajícím korálové útesy plné pestrobarevných rybek a tajemných želv. Ale čekaly nás i hrozivé vulkány, žhnoucí
láva a boj s výškovou nemocí.“

Pátek 13. nebo 27. 11. 2015
Klicperovo divadlo (Hradec Králové)
Koule (komedie)

Utíkej, Nituško! (Mam´zelle Nitouche)

Více se o cestování s hendikepem, o celé rodině a jejich cestách dozvíte nejen
na přednášce zařazené do našeho cyklu Křeslo pro hosta, ale také v knížkách,
jež jsou k zapůjčení v naší knihovně či na http://www.jirkamara.cz.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 19. března od 17.30 hodin v Klubu Zubří.
Jste všichni srdečně zváni.
Lenka Přečková

www.mesto-zubri.cz
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ba s texty ve valašském nářečí. Námětem písní jsou obrázky z dnešního běžLokální muzikanti obohatí koncerty hvězd v Klubu
Pátek 27. – ať už v únoru nebo březnu, v tento den vám zuberský klub nabízí koncertní zážitek. Kromě společného dne obě události spojuje ještě
jedna okolnost. Původně avizovaný hlavní koncertní program doplní vystoupení lokálních muzikantů, a to za původní cenu pořadu. V únoru tak
k sólovému vystoupení Jiřího Schmitzera přidáváme folkrockovou smršť
a živou premiéru písní z nového CD skupiny Z horní dolní a dál na jih „Cirkulare“. V březnu pak Tomáši Kočkovi a jeho orchestru budou předskakovat místní „děcka“ z kapely Elubic.

Koncerty v únoru a březnu 2015

ného života lidí. Jakýsi folklor dneška,“ vysvětlil basista skupiny a autor textů
Zdeněk Antoš Poruba. Zvolit pro dolnobečvanskou svéráznou kapelu odpovídající hudební žánrovou škatulku není jednoduché. „Uvádíme, že hrajeme
world music. Charakteristický je pro nás mix různých stylů od folkrocku, přes
prvky latiny až po špetku jazzu,“ popsal Zdeněk Poruba. Cirkuláre je v pořadí
třetím albem nyní šestičlenné valašské kapely, která působí nejen na regionální hudební scéně od roku 2000.

Elubic (zdroj: www.zubran.cz)

Pátek 27. 2. 2015
18.00 hodin - Jiří Schmitzer
19.45 hodin (po krátké přestávce) – Z horní dolní a dál na jih
Vstupné: 150 Kč + dobrovolné vstupné (pro kluky z „horní dolní …“).
Pátek 27. 3. 2015
18.00 hodin – Elubic (Zubří)
18.15 hodin – Tomáš Kočko & ORCHESTR
Vstupné: 150 Kč.

Jiří Schmitzer

Herec kultovního divadla Ypsilon, v posledních letech jdoucí
z jedné zajímavé a velkolepé filmové role do druhé, a současně
písničkář lehce undergroundového odéru. Vystupuje sám jako
písničkář, hraje na akustickou
kytaru, píše přemýšlivé texty
a bigbít v jeho tvorbě je omezen
na občasné rokenrolové figury.
Vyrovnaný a usměvavý pán s vějířky vrásek kolem očí působí
v zákulisí velmi nenápadně, s nikým se příliš nebaví a nezdraví a po odehrání svého setu zmizí. A na pódiu?
Velký sukces. Přídavky, nadšený amfiteátr aplaudující zejména veselým písničkám, z nichž nejvíc zabírá ta o Frantovi, co jede na kole a veze na něm rýč….

Z horní dolní a dál na jih

Po pokropení nového CD „Cirkuláre“ se skupina s tak trochu zeměpisným názvem rozhodla CD předvést všude možně, a Zubří není výjimkou. Slovo dalo
slovo a vystoupení této hudební skupiny jsme „přilepili“ k vystoupení Jirky
Schmitzera jako takový malý/velký bonus.
Na albu Cirkuláre najdou posluchači čtrnáct písní. „Je to vlastní autorská tvor-

www.mesto-zubri.cz
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Zuberská skupina ELUBIC má za sebou již dvouletou „historii“. Vznikla
vlastně úplnou náhodou, s původní představou jednoho, maximálně dvou vystoupení na školní benefici pro Stonožku. V začátcích se jednalo o sedmáky
ze Zubří s kytarou a flétničkou. Děcka již jste mohli slyšet na Dni města Zubří, na hasičských akcích, na Metlářském jarmarku a v létě také na Gulášfestu
ve Valašském Meziříčí.
Na otázku, jak je to s repertoárem, „Elubáci“ praví: „Od začátku jsme chtěli
hrát takový ten pohodový český „folkopop“. Začínali jsme s písněmi od Syrové
cibule… a v té době vznikla ona fáma, že se nějakým způsobem snažíme pokračovat v jejich stopách… To jsme vlastně nikdy nechtěli. Syrová cibule pro nás
byla vzorem, ale v žádném případě jsme se je nesnažili napodobovat. Potom
jsme začali hrát písničky od Tomáše Kluse a Voxela a zaujali jsme tím i naše
spolužáky. Na letošním „koncertním playlistu“ teprve začínáme pracovat.
Určitě do něj zařadíme skladby jak mladých, tak i těch osvědčených českých
folkařů, nějaký ten popík a možná… Nic neslibujeme, ale možná… Se pokusíme i něco napsat.“

Tomáš Kočko & ORCHESTR

Koncert ve stylu world music
inspirovaným moravskou tradiční hudbou.
Tomáše Kočka a jeho orchestr
jste mohli ochutnat na letošní
benefici pro Libušín, kdy celá
kapela vystoupila bez nároku
na honorář. Všichni muzikanti
tak ukázali svůj hluboce zakořeněný vztah k Valašsku a místnímu folklóru. Nyní se do Zubří
vrací, aby opět rozdávali radost,
potěchu ducha i energii, kterou
s sebou jejich hudba přináší.
Dvojnásobní držitelé ceny Anděl za album roku, jejich album Poplór bodovalo
v prestižní TOP 20 Europian World Music Charts, album Do kamene tesané
aneb Ondráš se stalo předobrazem polského divadelního představení Ondraszek - pan Łysej Góry... Se svou muzikou inspirovanou tradiční moravskou
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hudbou objíždějí Evropu od Ruska až po Irsko, hrají na festivalech folklórních,
folkových, rockových i metalových. Zvuk kapely je akustický, poučený rockem,
etnickou hudbou i jazzem. Tomáš Kočko & ORCHESTR vystupovali na mnoha významných festivalech world music, festivalech folkových, folklórních,
rockových, metalových i festivalech alternativní hudby v ČR i zahraničí.

Lenka Přečková

Vyhlášení nejlepších zuberských sportovců
proběhne pod dohledem legendy českého sportu
i olympských bohů

jekci, vystoupení místních sportovců i napětí, s nímž se bude pojit vyhlašování
nejlepších sportovců.
Slavnostní galavečer se uskuteční dne 21. března 2015 od 17.00 hodin
v Klubu Zubří. Vedle pozvaných hostů z řad nominovaných sportovců
a jednotlivých oddílů a klubů budou v sále vyčleněna místa pro veřejnost.
I vy si můžete zajistit svou místenku, a to od 9. března v kanceláři Klubu
Zubří (Tel: 571 659 447, 602 483 785, kultura@mesto-zuri.cz). Více informací naleznete na www.mesto-zubri.cz.
Lenka Přečková

Spolková činnost

(pokračování z titulní strany)

VALAŠSKÝ BÁL 2015

Pár zajímavostí k nominacím:
- Větší polovinu všech nominovaných tvoří házenkáři.
- Letos poprvé mezi nominovanými najdeme muškaře a zástupce jezdectví
(koňská spřežení).
- Mezi nominovanými najdeme české reprezentanty, mistry republiky, Evropy i světa.
Věra Čáslavská, čestný host a patronka sportovního galavečera
Podobně jako na dětském sportovním dni se pořadatelé tematicky vrací do antiky, k původním hodnotám sportu a zrodu olympijské myšlenky. Díky této
skutečnosti se podařilo získat pro zuberský sportovní galavečer mimořádnou
osobnost českého sportu, legendární sportovkyni a sportovní funkcionářku,
paní Věru Čáslavskou, která nad akcí převezme patronát a osobně se slavnostního večera zúčastní. Větší osobnost český sport v současnosti nemá. U příležitosti jejích kulatých narozenin o ní oštěpařka Bára Špotáková mimo jiné řekla:
„Je to nejúspěšnější olympionik, ikona českého sportu. Je celosvětově oblíbenou a nejznámější českou sportovkyní. Jsem ráda, že jsem ji mohla poznat.“
Tato slova jen podtrhují výjimečnost a oblíbenost této bývalé československé
reprezentantky ve sportovní gymnastice, sedminásobné olympijské vítězky,
ale také ženy, která dlouhodobě pomáhá českým sportovcům všech věkových
kategorií, a snad právě proto přijala pozvání k nám do Zubří, do místa, které
je sportu zaslíbené. S nesmírnou radostí jsme četli její slova, jež zformulovala
v odpovědi na naše pozvání, kde mimo jiné píše: „… tentokrát udělám výjimku,… tak milé a časově náročné (pracné) pozvání jsem snad ještě nedostala …
a to se těžko odmítá.“
Doprovodný program s malým kvízem pro vás
Kdo osobně zažil premiéru sportovního galavečera v loňském roce, jistě se nenudil. Letos pořadatelé z řad Odboru kultury a sportu Města Zubří opět sestavují scénář plný překvapivých momentů, kulturních i sportovních vstupů, míst,
co by vás mohla rozesmát, i chvilek, kdy by naopak vaše oči mohly uronit slzu
dojetí. Nebudou chybět krásné ženy (skoro bohyně) ani udatní a chrabří muži.
Samozřejmostí je živá muzika. Interprety záměrně nevyzradíme, ale můžeme
trochu napovědět, že mezi egyptology převládá názor, že byli svého času chápáni jako bytosti dvojí podstaty – božské i lidské současně. Ze stejného zdroje
pochází druhá nápověda. Za svého života bývali označování slovy nefet neter,
kdy se první z termínů překládá jako „dobrý“, „dokonalý“ či „krásný“. A takoví přesně naši tři muzikanti jsou!
O moderování večera se postarají hned dva pánové. Prvním z nich je Marian
Žárský, kterého můžete znát z dětských sportovních dnů či loňského galavečera, a jeho vzdálený asistent z řeckého Olympu. Těšit se můžete na datapro-
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Jelikož tomu letos bude přesně 70 let, co vznikl náš soubor, rozhodli jsme k tomuto výročí tematicky uspořádat i náš tradiční Valašský bál. Téma bálu tedy
znělo: „70“ na krku a stále mladí… Přípravy začaly už ve čtvrtek loupáním cibule a stěhováním sálu, který byl pátečního odpoledne vyzdoben a přichystán.
Od sobotního rána se balila a ukládala tombola, ve které bylo více než 600 cen.
TÍMTO DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM A PŘÍZNIVCŮM ZA DARY!!!
Bál již tradičně zahájili všichni krojovaní slavnostní polonézou. Našimi hlavními hosty, kteří přijali pozvání na bál, byly soubory Pszczyna z Polska a Červánek z Hradce Králové. Letos jsme jako předtančení předvedli pásmo „Čardáše“, které jsme pak „trochu jinak“ zakomponovali i do půlnočního překvapení.
V průběhu večera nám také zatančil již zmiňovaný soubor Pszczyna. V malém
sále Kulturního domu hrál Univerzal z Dolní Bečvy, který náš bál stejně jako
loni oživil moderní hudbou.

Po vyprodání lístků do tomboly nastal čas půlnočního překvapení, kdy mohli
hosté vidět jakýsi návrat do minulosti a zpozorovat blahodárné účinky tance,
které našim hercům přinesl. Přesně o půlnoci začalo losování tentokrát dvanácti hlavních cen, mezi nimiž byla například vlečka hnoje, relaxační pobyt,
vrtačka nebo tablet. Poté zábava pokračovala až do ranních hodin.

Chtěli bychom poděkovat všem, kdo se zúčastnili Valašského bálu a tím vytvořili velmi příjemnou atmosféru.
Beskyďáci
foto 1: Dana Adámková, foto 2: Vítězslav Staňo
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Hasičský ples

V sobotu 17. ledna proběhl v sále
restaurace Pod Lipůvkou tradiční
hasičský ples. Pro organizátory
však ples znamenal spoustu příprav, k nimž neodmyslitelně patří
tradiční obcházení občanů města
Zubří, kdy členové sboru blahopřejí do Nového roku, zvou občany
na hasičský ples a předávají tak pozvánku. Proto bychom vám všem
chtěli poděkovat, že právě při těchto obchůzkách přispíváte jakoukoliv peněžitou částkou na činnost hasičů v městě
Zubří. Tato sbírka je pro náš sbor velice důležitá, neboť se stává nedílnou součástí
našeho rozpočtu. Také bychom rádi upřímně poděkovali těm, kteří si v předprodeji
zakoupili vstupenky a podpořili tím jednu z každoročních aktivit zuberských hasičů,
snažících se vedle naplňování svého základního poslání při ochraně lidských životů,
zdraví a movitého či nemovitého majetku spoluobčanů pravidelně také o obohacování kulturního a společenského života města.

Vřelý dík vyjadřuje Sbor dobrovolných hasičů v Zubří rovněž všem sponzorům,
kteří hodnotnými cenami obeslali plesovou tombolu a připravili radost z výhry více
než 160 účastníkům vydařené akce. K tanci a poslechu při ní hrála skvělá skupina
Duo Andy, které se záhy podařilo navodit opravdu bezprostřední atmosféru, v níž se
mnozí dokázali dobře bavit až do časných ranních hodin. Všem účastníkům plesu
děkujeme, že se přišli pobavit, a těšíme se na vás opět za rok.

Za SDH Zubří Aneta Kovářová

Výroční valná hromada SDH Zubří

Jako každý rok i letos se konala výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů v Zubří, a to v neděli 11. 1. 2015. Schůzi řídila Lucie Kolečková, která schůzi
zahájila a přivítala přítomné členy a hosty. Po zahájení následovala volba volební
i návrhové komise a zpráva o činnosti sboru SDH v roce 2014, kterou naposledy
ve funkci starosty sboru přednesl Číp Josef st. A ta ve zkratce zněla takto:
Sbor měl k 31. 12. 2014 celkem 92 členů. Průměrný věk sboru je 41,75 let, dívek
a žen je ve sboru 22 a chlapců a mužů 70. Mimo svou vlastní činnost, kterou myslím například úklid a údržbu hasičské zbrojnice, údržbu zeleně kolem hasičárny,

www.mesto-zubri.cz
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pořádání výborových a členských schůzí, se sbor podílel na akcích města nebo je
sám pořádal, a to:
- Pořádání tradičního hasičského plesu.
- Účast na Masopustním průvodu konaného VSPT Beskyd, kde sbor zajišťoval
bezpečnost účinkujících po celou dobu akce.
- Účast na hasičské pouti na Svatém Hostýně u příležitosti oslav svátku sv. Floriána – patrona hasičů.
- Akce Pálení čarodějnic byla pro nepřízeň počasí zrušena.
- Účast na mši svaté u příležitosti oslav svátku sv. Floriána.
- Metlářský jarmark, kde sbor zajišťoval občerstvení.
- Den města, kde sbor zajišťoval požární dozor.
- Účast na soutěžích v požárním sportu.
Rok 2014 byl pro sbor nelehkým. V jeho průběhu totiž připravoval oslavy 120. výročí založení SDH, které se konaly dne 19. července. Oslav se zúčastnili zástupci
hasičských sborů z Rosdorfu, Palárikova, ze Zubří u Nového Města na Moravě, ze
Zubří u Trhové Kamenice a rovněž zástupci SDH okrsku č. 15 (Staré Zubří, Střítež
nad Bečvou, Zašová, Veselá, Vidče). Zda tyto oslavy dopadly dobře nebo ne, musíte posoudit vy, kteří jste se jich účastnili. SDH Zubří má rovněž dobrou spolupráci
s organizacemi ČČK, a to jak Dolní, tak i Horní. Pro tyto organizace sbor provádí
odborné přednášky, ukázky apod. Rovněž provádí ukázky související s požární tématikou pro děti mateřských škol a žáky základní školy obou stupňů. Proškolení
členové SDH provádějí v průběhu roku rovněž asistenční hlídky při různých příležitostech, jako jsou např. akce pořádané městem Zubří, utkání extraligy házené
apod. Odborná příprava těchto členů je zajišťována odborně způsobilou osobou
v oboru PO.
Se zprávou činnosti kolektivu mladých hasičů, kterou vypracoval vedoucí kolektivu MH Číp Josef ml., nás seznámil zástupce vedení kolektivu mladých hasičů Pavel Kovář. V zimních měsících se kolektiv scházel v hasičské zbrojnici a tělocvičně
ZŠ, kde se učili základy požární ochrany a užívání hasičských prostředků. Když to
počasí dovolilo, upřednostňovali nácviky venku, kde cvičili požární útok a štafetu
dvojic. Pro děti bylo zorganizováno několik výletů: na soutěž ve vyprošťování HZS
MSK do Kopřivnice, výlet na hasičskou pouť na sv. Hostýn a exkurze na stanici
HZS ve Val. Mez., kde si prohlédly moderní techniku a také si mohly v parném dni
zastříkat s vodou, což se jim velmi líbilo. Kolektiv MH začal v květnu s nácvikem
ukázky své zdatnosti na oslavy 120. výročí sboru, kterých se zúčastnil jak v průvodu, tak na slavnostní schůzi a v dalším programu. Ihned po oslavách děti začínaly
s přípravami na svou první soutěž, podzimní kolo hry Plamen. Tato soutěž proběhla dne 27. září v Lešné, kde se kolektiv umístil v kat. mladší na 16. místě z 23 hlídek.
S nástupem zimy se mladí hasiči uchýlili opět k nácvikům v hasičárně a tělocvičně
ZŠ. V prosinci, na Mikuláše, byl pro děti připraven v hasičské zbrojnici zábavný
program, na jehož konci dostaly malý dárek. Rovněž poslední prosincový nácvik
se konal v hasičské zbrojnici, byl ve znamení vánočních tradic a děti si mezi sebou
rozdaly dárky. Stav členské základny kolektivu ke dni 11. 1. 2015 byl 10 dětí a 4
dorostenci.
V závěru své zprávy poděkoval Josef Číp ml. všem, kteří jsou kolektivu MH jakkoliv
nápomocni.
Po zprávách o činnosti následovaly další body programu - zpráva revizní komise
a volba výboru. Pro volební období 2015 – 2020 byli zvoleni do funkcí tito členové:
- starosta - Josef Číp ml.,
- náměstek starosty - Josef Číp st.,
- velitel - Miroslav Koleček ml.,
- zástupce velitele - Josef Šimurda,
- strojník 1 - Antonín Petrle,
- strojník 2 - Ladislav Farkaš,
- referentka žen - Lucie Kolečková,
- jednatel - Aneta Kovářová,
- hospodář - Matěj Vašát,
- vedoucí mládeže - Pavel Kovář,
- vzdělavatel - Renata Petřeková,
- preventista - Dušan Konečný,
- kronikář - Daniela Gajdošová,
- referent MTZ - Zdenek Číp,
- úsekoví důvěrníci - Michaela Koláčková, Miroslav Pšenica, Stanislav Vovesný, Dagmar Kotulková, Michal Cáb,
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- členové výboru - Miroslav Pernica, Josef Cabák, Aleš Měrka, Roman Beňak,
Chvála růžím
Michaela Kolečková, Jiří Krčma, Zbyněk Koleček,
- členové kontrolní revizní rady - Miroslav Koleček st. (předseda KRR), Hana
Petrlová, Kateřina Šimurdová.

Dále následovaly volba delegátů SDH na VVH okrsku, volba delegáta na okresní
shromáždění delegátů SDH, návrh činnosti SDH a rozpočtu pro rok 2015 a předání ocenění.

Čestné uznání SDH obdrželi tito mladí hasiči: Kadlík Gabriel, Petřeková Nikita,
Nový Radek, Urbanová Barbora, Číp Petr, Němcová Natálie, Koleček Miroslav
nejml., Machala Jakub, Svák David, Vašek Samuel, Šimurda František, Bochníček
Jaroslav, Beňak Lukáš, Koleček Lukáš. Dále pak obdržela čestné uznání SDH Šimurdová Kateřina. Medaili za věrnost 10 let obdrželi Dobešová Jitka, Šubová Irena, Gajdošová Daniela, Konečný Dušan a 30 let Švec Ivan. Čestné uznání Okresního sdružení hasičů obdrželi Beňak Roman, Číp Zdeněk, Pernica Miroslav. Medaili
za příkladnou práci obdržel Rostislav Frňka. Medaili za zásluhy obdržel Koleček
Miroslav ml. Medaili sv. Floriána obdržel Poruba Josef. Medaili ke 150. výročí Českého dobrovolného hasičstva měl obdržet Krpela Adolf, ten ale z osobních důvodu
medaili nepřijal. Byly také předány členské průkazy členům přijatým v roce 2014,
a to Michaele Mičkové a Michalu Cábovi. Následovala diskuze, usnesení a závěr.

Růže – královna květin. Tak ji mnozí vnímáme pro nesmírnou variabilitu
barev, vůní i tvarů jejích květů. Zvlášť teď – uprostřed šedivé zimy – si je rádi
připomeneme. Proto jsme uvítali přednášku Ing. Stanislava Kaňáka – Pěstování růží, která se konala v neděli 25. ledna v restauraci Javis. Tato přednáška
byla organizována ÚS ČZS Vsetín. Umístěna u nás v Zubří byla proto, že ÚS
má již po několik let velmi dobrou zkušenost se zájmem našich zahrádkářů
o odborné přednášky.
Ing. Stanislav Kaňák nás odborně, ale poutavě seznámil s historií pěstování
růží, se šlechtěním, s množstvím různých druhů a kultivarů růží a zaměřil se
na pěstování růží: na nároky na stanoviště, ošetření při výsadbě i během vegetace a samozřejmě i na boj proti chorobám a škůdcům.Velkou radost udělal návštěvníkům rozdáním řady kvalitních rostlin vyšlechtěných velkokvětých růží.
Výklad doplnil barevnou fotogalerií snímků růží pořízených hlavně v okrasné
školce Nová Dědina, Frýdlant nad Ostravicí. V této školce pan Kaňák pracuje
a podílí se na pěstování růží a okrasných rostlin. Všechny zúčastněné, ale i další zájemce proto do této školky pozval hlavně na polovinu července, kdy plocha
asi 1 ha růží překrásně kvete.
I když tentokrát díky nepřízni počasí nebyla účast tak velká, jak bývá zvykem,
určitě si všichni zúčastnění odnesli nové poznatky, rozšířili si přehled o novinkách v pěstování růží a hlavně se všichni pěstitelé už začali těšit na ty své voňavé a barevné královny květin.
Růžena Janošková

Příroda

Amadou z troudnatce
Zásahy a události za rok 2014 v městě Zubří:
- 3. 3. 2014 požár Libušína na Pustevnách,
- 10. 3. 2014 požár v GUZU,
- 21. 3. 2014 požár kolového nakladače – Randusky,
- 6. 4. 2014 technická pomoc (asistence ZZS) v panelovém domě v Zubří,
- 6. 4. 2014 požár popelnice – točna Staré Zubří,
- 29. 4. 2014 požár kotelny – Zubří,
- 16. 5. 2014 odstranění stromu – vydatné deště – Zubří, Hamerská,
- 16. 5. 2014 zajištění střechy rodinného domu Zubří,
- 16. 5. 2014 odstranění stromu Zubří, Okružní,
- 16. 5. 2014 čerpání vody v sokolovně Zubří,
- 27. 5. 2014 čerpání vody z rodinných domů Zubří, domu kultury, aj.,
- 19. 11. 2014 požár Křižanova pila - Valašské Meziříčí,
- 9. 12. 2014 neohlášené pálení klestí – Zubří,
- 18. 12. 2014 taktické cvičení - Rožnov pod Radhoštěm.

Za SDH Zubří Aneta Kovářová
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(Některé druhy hub na území města Zubří, 2. část)
Plodnice nejedlého troudnatce
kopytovitého (Fomes fomentarius) bývá přirostlá bokem ke kmeni
nebo větvi většinou listnatých stromů (hlavně buků, bříz, topolů, ale
i dalších) a přežívá i několik let (starší
části plodnice bývají zelené od řas).
Troudnatec škodí živým stromům,
roste však i na jejich odumřelých částech a pařezech. Má tvar kopyta o šířce až 50 cm. Povrch této houby je krytý
rohovitou matnou kůrou. Barva mladé kůry je červenohnědá, později oříškově
hnědá, přes zimu zešedne. Spodní strana plodnice je šedohnědě ojíněná, při
otlačení tmavne. Uvnitř houby pod tvrdou kůrou je kyprá skořicově hnědá
hmota (anglicky amadou). Tuto hmotu je možné po vyříznutí zpracovat. Jednak je popsáno několik různých postupů, kdy se hmota různě dlouho máčí,
vysouší, znovu máčí ve vodě s příměsí popela, ledku nebo moči. Naklepává se
buď vlhká, nebo suchá. Může se i rozdrtit a vzniká troud – ideální prostředek
k rozdělání ohně (celé plodnice troudnatce se dříve využívaly k uchování či pře-
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nášení ohně). Za druhé se z této rezavě hnědé hmoty po namočení vyklepávaly
tenké plsťové pláty (ty pak vypadají jako semišové a jsou velmi lehké) a šily se
z nich vesty, rukávníky, tašky nebo čepice. Zajímavé je také využití troudnatce
v lidovém léčitelství, např. k zastavení krvácení. V čínské medicíně byl důležitým lékem při žaludečních potížích.
Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť

Ostatní

Zpěváček 2015
aneb A znovu do Valašských Klobouk...
(pokračování z titulní strany)

Ivanka Divínová obsadila 2. místo a podařilo se jí i letos postoupit do finále
pěvecké soutěže Zpěváček 2015 do Valašských Klobouk. Velké díky patří její
učitelce klavíru Janě Vařejčkové a Věře Stachové, vedoucí Podskaláčku, které
ji do soutěže připravovaly.
Každoročně se této soutěže účastní i Beskyďáčci. Pěvecká soutěž, jak říkají,
jim dává možnost nejen si zazpívat, ale poslechnout si také pěkné písničky
a získat tak další zkušenosti.
Letos za Beskyďáčky soutěžila Sára Holišová, jež si vyzpívala pěkné 4. místo
a jako druhá náhradnice postupuje do finálového kola ve Valašských Kloboukách. Ivance a Sárince gratulujeme a přejeme jim, ať je zpěv baví i nadále.

Eliška Divínová a Zuzka Ondřejová

Inzerce
VÝZVA
Prosím paní, které jsem před cca 2-3 lety zapůjčila peřinky ke křtu, aby je
vrátila. Děkuji. Kontakt: Anna Randusová, Sídliště 6. května 1105 Zubří,
tel. 731 741 949

www.mesto-zubri.cz
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Výbor honebního společenstva Zubří zve všechny své členy na VALNOU
HROMADU, která se koná v pátek 6. března 2015 v 17.00 hodin v Pohostinství Pod Lipůvkou.
PROGRAM:
1. Zahájení
2. Zpráva Honebního společenstva Zubří
3. Zpráva Mysliveckého sdružení Zubří
4. Zpráva finančního hospodáře
5. Zpráva revizora účtu
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr
Těšíme se na Vaši účast
Výbor honebního společenstva

Sport

Rozhovor s Tomášem Štverákem

O víkendu proběhl nedaleko Zubří další ročník extrémního závodu
Mistrovství ČR v zimním horském maratónu s názvem Adidas 24 hodin
na Lysé hoře. Zatímco v loňském ročníku trápily závodníky velmi nízké
teploty a omrzliny, letos se potýkali se zledovatělou trasou a následně
i čerstvě napadaným sněhem. Na start závodu v Ostravici se postavilo 912
z celkem 970 přihlášených závodníků. Mezi nimi byl i Tomáš Štverák a my
jsme se ho zeptali nejenom na dojmy ze závodu.
Tome, dnes je úterý, už jsi
vstřebal únavu?
Co se únavy nohou týká, tak tu
jsem ještě nevstřebal. Ale spánkový deficit jsem snad už dospal.
Po kolikáté ses tohoto závodu
již zúčastnil?
Zúčastnil jsem se podruhé, ale
poprvé za jednotlivce. Minulý rok jsem závod absolvoval
ve dvojicích.
V celkovém pořadí jsi skončil
na skvělém 45. místě celkem
a čtvrtý ve své kategorii do 20
let. S jakým cílem jsi šel do závodu? Měl jsi „vysněné“ umístění?
Do závodu jsem šel s ambicemi
na 10 až 11 kol, což bohužel
nevyšlo, proto 45. místo celkově
a 4. místo v kategorii je pro mě
tak trošku zklamáním.
Kdy jsi měl největší krizi? A jak
ses z ní dostal?
První větší krize přišla po 6. kole, kdy jsem měl strašnou bolest holení a byl
jsem dokonce na spacáku připravený se závodem skončit. To jsem naštěstí neudělal a pokračoval. Po 9. kole jsem bohužel už další bolestivou krizi neustál
a skončil, což mě velice mrzí.
Průběh závodu byl poznamenán zledovatělou tratí a sněžením. Určitě hrozilo nebezpečí pádů. Kolikrát postihl tebe?
Naštěstí jsem snad ani jednou nespadl.
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Jak jsi to měl se zázemím? Měl jsi nějaký doprovodný tým?
Zázemí poskytovalo rekreační centrum Sepetná, kde jsem měl veškeré občerstvení. Bohužel nějaký doprovodný tým jsem neměl, což bych chtěl do příštího
ročníku určitě změnit. Naštěstí byla na závodě teta, která mi taky hodně pomohla.
Jak dlouho musí člověk, který by si takový závod chtěl vyzkoušet, trénovat?
Podle mě si to může vyzkoušet kdokoliv, ale musí počítat s tím, že ho to bude
hodně bolet a moc okruhů neudělá.
Určitě jsi netrénoval jen na tento závod. Jak často trénuješ? A jak tréninky
vypadají? Nejspíš jen neběháš…
Tak snažím se trénovat přibližně pětkrát týdně a většinu tréninku tvoří běh.
Samozřejmě trénink doplňuju i o jiné aktivity jako například plavání, kolo
a různá posilovací cvičení.
Ty se v průběhu roku určitě zúčastníš dalších „šílených“ závodů. Máš nějaký, na který se těšíš nejvíce? Chystáš se i do zahraničí?
Nejvíce se asi těším na Lavaredo ultra trail, který se bude konat v červnu v Itálii.
Chystám se i a na některé závody konané na Slovensku.
Všechny tyto závody určitě hodně „bolí“. Kde získáváš motivaci? Co tě
nutí do tréninku?
Kde získávám motivaci? No na tuhle otázku asi nemám odpověď. Často si tuhle otázku kladu i při závodech a ještě jsem si na ni nedokázal jednoznačně odpovědět. A do tréninku mě nenutí nic. Prostě mě to baví a chci být lepší a lepší.
Máš nějaký sportovní sen, kterého bys chtěl dosáhnout?
Tak určitě je hodně závodů, na které bych se chtěl dostat a zaběhnout je co nejlépe. A také bych se chtěl dostat do reprezentace.
Tome, sportovní fanoušci se sejdou 21. března v Klubu Zubří u příležitosti
vyhlášení ankety O nejlepšího sportovce města Zubří minulého roku. Ty
samozřejmě nechybíš mezi nominovanými. Můžeme se na tebe těšit?
Pokud se nic nezmění a nic mi do toho nevleze, tak určitě přijdu.

Již jedenácté kolo rozhodlo o tom, že se vítězem ligy stal celek Marodů, který
je složený ze „starších“ členů kuželkářského oddílu. Gratulujeme!! V přímém
souboji o průběžné druhé místo porazil celek Tip Cafe tým Oktopusu. Výkon
kola předvedl Lubomír Krupa výkonem 277 kolků!
Výsledky 11. kola:
KO-SA – TPV
8:0 (656:551)
Dvě+jeden – Marodi 0:8 (554:755)
Oktopus – Tip Cafe
2:6 (639:745)
Skittles crew – Paneláci 8:0 (661:591)
Další podrobnosti, aktuální výsledky, tabulku, statistiky jednotlivců a fotogalerii najdete na sport.mesto-zubri.cz a na FB stránkách Sportoviště města Zubří.

Pepa Randus

Z činnosti lyžařského oddílu

První únorovou sobotu uspořádal lyžařský oddíl TJ Gumárny Zubří Krajský
závod v klasickém lyžování. Již tradičně byly zvoleny závodní tratě v Běžeckém
areálu Pustevny, kde byli závodníci rozděleni do třinácti věkových kategorií a
vysláni na tratě v délkách od 800 metrů po 10 km. Sněhové podmínky konečně umožnily „urolbovat“ tratě v plném rozsahu, a poprvé v sezóně se tak na
Pustevnách lyžovalo na nezkrácených okruzích. Závod se konal v náhradním
termínu, protože zima si letos dala na čas a v původním lednovém termínu nebyl ani na Pustevnách sníh. Skvělou zprávou je, že ze zuberské výpravy se hned
sedm závodníků postavilo na stupně vítězů.

Díky za rozhovor a přeji hodně sil do dalších závodů.

Pepa Randus

Marodi vítězi
Zuberské kuželkářské ligy!

Letos jsme se na Zuberskou amatérskou ligu v kuželkách
mohli vydat již čtyřikrát. Osmé kolo přineslo výborné výkony a skončilo těmito výsledky:
Tip Cafe - TPV
8:0 (707:494)
Oktopus – Dvě+jeden 8:0 (598:479)
Paneláci – Marodi
0:8 (617:780)
Skittles crew – KO-SA 2:6 (659:665)
Nejlepší výkon předvedl v tomto kole Honza Krupa počtem 276 shozených
kuželek!
Deváté kolo na rozdíl od kola předcházejícího přineslo překvapení. Tým KO-SA zdolal loňského vítěze celek Oktopusu a vloni stříbrní borci z Tip Cafe
ztratili bod s týmem Skittles crew. Nejlepším jednotlivcem byl Tomáš Mičkal
s výkonem 277 kolků. Výsledky 9. kola:
Marodi - TPV
8:0 (761:548)
Dvě+jeden – Paneláci 0:8 (512:585)
KO-SA – Oktopus
6:2 (616:589)
Skittles crew – Tip Cafe 4:4 (680:621)
Kolo desáté přineslo šlágr jara! Dosud neporažení Marodi se v něm utkali s
týmem Tip Cafe a neprohráli ani v dalším utkání. V utkání zvítězili o 33 kolků
a suverénně kráčí za vítězstvím v soutěži! Výkon kola předvedl Jirka Křenek
výkonem 263 kolků. Výsledky 10. kola:
TPV – Dvě+jeden
2:6 (489:578)
Paneláci – KO-SA
4:4 (637:615)
Tip Cafe – Marodi
2:6 (703:736)
Oktopus - Skittles crew 8:0 (669:614)

www.mesto-zubri.cz

Krajský závod na Pustevnách, kat. starší žačky:
1. Markéta Barošová a 3. Barbora Petřeková

Zuberský závod byl v pořadí třetím závodem této zimy. Šest mužů se postavilo
na start Jizerské padesátky, která byla i bojem za vyjetí co nejlepší startovní
pozice v nejslavnějším běžkařském závodu, v březnovém Vasově běhu na 90
km ve Švédsku.
Nyní pokračuje série závodů na Pustevnách a vrcholem zimy na Valašsku je
závod Karlovská 50. Výsledky a informace o závodech můžete najít na našich
webových stránkách.
Petr Volný
www.sweb.cz/lyzari
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PROGRAM NA BŘEZEN
Klub
Čtvrtek 5. března 2015
Louskáček – ZUŠ B-Art
Představení pro ZŠ a MŠ Zubří.

Pátek 13. 3. 2015
Slovácké divadlo (Uherské Hradiště)
Utíkej, Nituško! (Mam‘zelle Nitouche)
Čtvrtek 19. 3. 2015 od 17.30 hodin
Křeslo pro hosta
Jiří Mára, Západ USA a Havajské ostrovy
Vstupné: 50 Kč.
Sobota 21. 3. 2015 od 17.00 hodin
Sportovní galavečer s vyhlášením nejlepších sportovců města
Oslava sportovního roku 2014 – ocenění nejlepších sportovců města Zubří a bohatý doprovodný kulturní program. Čestným hostem večera paní Věra Čáslavská.
Akce je pro zvané hosty i veřejnost. Vstup volný. Rezervace míst od 9. 3. v kanceláři
Klubu Zubří – počet míst je omezen!
Úterý 24. 3. 2015 od 17.30 hodin
Benefice pro Stonožku
Pátek 27. 3. 2015 od 18:00 hodin
Tomáš Kočko & ORCHESTR a ELUBIC (Zubří)
Koncert ve stylu world music inspirovaným moravskou tradiční hudbou.
Kino
Středa 11. 3. 2015 od 18:00 hodin
POŠŤÁK PAT
„Pošťák Pat, pošťák Pat, pošťák Pat má náramný svět. Vstává brzy ráno, kocour
mňoukne “ano“, pak už oba s poštou vyráží...“ Animovaná komedie o nejoblíbenějším listonoši na světě, ve které nechybí humor ani písničky.
Animovaný film. Režie: Mike Disa. Hrají - český dabing: Tomáš Juřička (Pošťák
Pat), Bohdan Tůma (Fred), Eva Hrušková (Sára Kliftonová), Jakub Saic (Ben Krejčík),
Zdeněk Podhůrský (Aram Bajns), Zdeněk Maryška (strážmistr Artur Slezák), Dara Rolins (Dorota Tomanová), Karel Gott (farář Tichý), Inka Šecová (paní Novotná).
Vstupné: 70 Kč. Délka filmu: 88 minut.
Úterý 17. 3. 2015 od 09:30 hodin
O STATEČNÉ PRINCEZNĚ
Pásmo pohádek pro děti z MŠ, ale i děti předškolního věku v doprovodu rodičů.
Vstupné: 12 Kč. Délka filmu: 70 minut.
Středa 25. 3. 2015 od 18:00 hodin
LÁSKA NA KARI Sto chutí, jedna vášeň
Gurmánská romance nabitá chutěmi a vůněmi. Vybraná francouzská gastronomie se
ve filmu střetává s pikantní a vášnivou kuchyní v barvách Indie, to vše slibuje velké kulinářské dobrodružství. Zvláště pokud se ho zúčastní i krásná francouzská kuchařka.
Drama/romantický. Režie: Lasse Hallström.
Hrají: Helen Mirren, Manish Dayal, Om Puri, Charlotte Lebon, Amit Shah a další.
Přístupno: Od 12 let. Vstupné: 70 Kč. Délka filmu: 122 minut.

SPORT
Sportovní hala
Neděle 1. 3.
8.00 hod. Nástrojárny Pečky Cup 2015, turnaj starších žaček
13.00 hod. HC Zubří - HK .A.S.A. Město Lovosice, 14. kolo 1. ligy mladších dorostenců
15.00 hod. HC Zubří - HK .A.S.A. Město Lovosice, 14. kolo 1. ligy starších dorostenců
17.00 hod. HC Zubří B - KH Zbrojovka Vsetín, 14. kolo 2. ligy mužů SM
Neděle 8. 3.
15.00 hod. TJ Lesana Zubří - HC Ostrava, utkání 1. kolo - Jaro 1 - 6. kola 2. ligy žen M-B
17.00 hod. TJ Lesana Zubří - DTJ Polanka, kolo 2. ligy mužů SM
Sobota 14. 3.
15.00 hod. TJ Lesana Zubří - HK Hodonín, utkání 14. kola 2. ligy žen
18.00 hod. HC Gumárny Zubří - HC Dukla Praha, utkání 22. kola extraligy mužů v házené
Neděle 15. 3.
13.00 hod. HC Zubří - 1. HK Dvůr Králové, 16. kolo 1. ligy mladších dorostenců
15.00 hod. HC Zubří - Handball KP Brno, 16. kolo 1. ligy starších dorostenců
17.00 hod. HC Zubří B - HC Hlučín, 16. kolo 2. ligy mužů SM
Sobota 21. 3.
8.00 hod. Turnaj minižactva, házenkářský turnaj
Neděle 22. 3.
9.00 hod. HC Zubří B - TJ Bystřice p. Host. A, utkání 11. kola zlínské ligy ml. žactva II
17.00 hod. TJ Lesana Zubří - SKP Frýdek-Místek B, 17. kolo 2. ligy mužů SM
Sobota 28. 3.
10.00 hod. MČR juniorek & ESG CUP I., Mistrovství České republiky juniorek
Neděle 29. 3.
9.00 hod. HC Zubří A - TJ Slovácká Slávie Uh. Hradiště, utkání 12. kola zlínské
ligy st. žáků
10.30 hod. HC Zubří B - KH Zbrojovka Vsetín, utkání 12. kola zlínské ligy starších žáků
13.00 hod. HC Zubří - KH Kopřivnice, 18. kolo 1. ligy mladších dorostenců
15.00 hod. HC Zubří - KH Kopřivnice, 18. kolo 1. ligy starších dorostenců
17.00 hod. HC Zubří B - TJ Lesana Zubří, 18. kolo 2. ligy mužů SM
Hřiště Lesany
Neděle 22. 3.
9.00 hod. TJ Lesana Zubří - HC Zlín B, utkání 11. kola zlínské ligy mladšího žactva II
10.15 hod. TJ Lesana Zubří - TJ Jiskra Otrokovice, utkání 13. kola zlínské ligy st. žaček
Kuželna
Středa 4. 3.
15.30 hod. Zuberská amatérská liga, 13. kolo kuželkářské ligy
Sobota 14. 3.
9.00 hod. TJ Gumárny Zubří – TJ Chropyně, utkání 19. kola krajského přeboru mužů
Středa 18. 3.
15.30 hod. Zuberská amatérská liga, 14. kolo kuželkářské ligy
Sobota 28. 3.
9.00 hod. TJ Gumárny Zubří – KC Zlín B, utkání 21. kola krajského přeboru mužů
Sobota 28. 3.
14.00 hod. Zuberská amatérská liga, závěrečný turnaj TOP 12
Sokolovna
Neděle 29. 3.
9.00 hod. TJ Gumárny Zubří – Zašová, 10. kolo krajské soutěže v šachu
PLÁN TURISTICKÝCH AKCÍ únor, březen 2015 i pro příznivce turistiky
Pátek 27. 2.
v kuželně v Zubří se koná 11. ročník soutěže v kuželkách
Začátek v 15 hodin
ZAHÁJENÍ JARNÍCH km - ,,Vítání jara“
Sobota 21. 3.
Zubří - Rožnov p/R, Horní Paseky - Janoštík - Dolní Paseky - Zubří
Vlak: Zubří nádr. 9.40 - Rožnov
Bus: Rožnov 10.25 - Horní Paseky, Janoštík
Sobota 28. 3.
Zubří, Háje - Střítež n/B, rybníček - hotel Květoň - Zubří, Hamry
Sraz na parkovišti u TESCA v 9.30

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
Periodický tisk územního samosprávného celku. Redakce: Podatelna MěÚ Zubří, e-mail: noviny@mesto-zubri.cz, tel.: 571 757 051• reg. zn. MK ČR E 13243 • vychází 1x měsíčně
řídí redakční rada - předseda redakční rady Eliška Divínová • redakční rada se nemusí ztotožňovat s názory pisatelů příspěvků • příspěvek doručit na Podatelnu MěÚ Zubří • uzávěrka 8. každého měsíce.
Počítačová sazba a tisk GRAFIA NOVA s.r.o., Lesní 2331, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm • náklad 850 výtisků • cena 5 Kč
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