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RETRO DEN MĚSTA ZUBŘÍ
Už když poprvé z úst Dany Pekarové v souvislosti se Dnem města Zubří 
v kanceláři Klubu padlo slovo RETRO, věděli jsme, že je to zásah do čer-
ného. V každém, kdo s námi myšlenky rozvíjel dál, to probouzelo řadu 
vzpomínek, jež vykouzlily úsměvy, zasněné pohledy i záchvaty smíchu. 
A výsledek? Je sobota 12. září 2015, areál Klidového centra je plný lidí 
oblečených ve stylu 60. – 80. let, na pódiu to klape jako hodinky a v duchu 
retro zaznívá swing, dechovka, folklór, bigbeat, folk i pop. Děti cvrnkají 
kuličky, skáčou panáka či gumu nebo skládají vlaštovky. V kempu rodiny 
staví stan z 80. let, opékají se špekáčky, hraje a zpívá se u táboráku a mo-
derátor Marián Žárský to vše koření svým ostrovtipem. Atmosféra, která 
provází letošní Den města, tak vyráží dech i hudebním hostům – kultovní 
vizovické formaci Fleret a revivalu slavné ABBY (Abba Rock show live 
band). Děkujeme všem, kteří na naši hru přistoupili a udělali z letošního 
Dne města událost, na kterou se nezapomíná.  

(pokračování na str. 6)

OSLAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZUBŘÍ
Každých pět let se škola vrací drobnými akcemi k oslavám výročí založení 
dosud provozovaných budov školy. V letošním roce to bude již 80 let od za-
ložení Jubilejní školy T. G. Masaryka na Školní ulici.

Taktéž budova „nové“ školy na Hlavní ulici má své, již 35. výročí.  Vedení 
školy pro letošní oslavy zvolilo, kromě jiných, dvě hlavní akce. První z nich 
je slavnostní shromáždění pracovníků školy a dalších hostů, které je pláno-
váno na pátek 23. 10. 2015.  Vrcholem oslav pak bude slavnostní akademie 
tvořená vystoupeními žáků naší školy. Tato akce se odehraje v pondělí 16. 
11. 2015 dopoledním představením pro děti a večerním vystoupením pro 
širokou rodičovskou veřejnost. Celé oslavy budou doprovázeny vydáním 
Výročního almanach a dokumentu o oslavách školy, kteréžto budou šířeny 
v tištěné a elektronické formě. Věříme, že úsilí početného přípravného týmu 
povede k důstojné a přitom atraktivní vzpomínce na výročí školy. 

Za přípravný výbor Mgr. Marek Mikl
foto Pavel Czinege

Srdečně vás zveme na  
 

 

 

Přijďte si poslechnout pestrou škálu skladeb v podání 

interpretů vám více i méně známých, 
koncert se koná v kostele sv. Kateřiny v Zubří  

v sobotu 24. října 2015 v 16 hodin. 

 

Vstupné dobrovolné 



Přejeme jubilantům do dalších let pevné zdraví, 
hodně štěstí, spokojenosti a krásných chvil pohody.

Lola Dobšová      Františka Pobořilová

Vlasta Šimčíková 85 let
Ludmila Pobořilová 93 let
Stanislav Raždík 75 let
Jarmila Sváková 75 let
Jiřina Krupová 80 let
Vincenc Holiš 90 let

František Holiš 75 let
Vlasta Smékalová  94 let
Antonie Porubová  92 let
Anna Fluksová 93 let
Ludmila Zemanová  80 let

Úmrtí

Vzpomínáme

Už jen kytičku květů
na hrob Vám můžeme dát,
svíčku zapálit, chviličku postát
a tiše vzpomínat.

Dne 26. srpna 2015 vzpomeneme 13. výročí úmrtí 
naší milé maminky, babičky, prababičky, paní 

Anděly Valové 
ze Zubří. Za celou rodinu vzpomíná syn Pavel s rodinou. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi.

Jak tiše žil,
tak tiše zemřel.

Dne 8. září 2015 uplynulo 5 let od úmrtí mého 
manžela, pana 

Josefa Pšenici. 
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka Kamila s rodinou.

Tolik jsi chtěla se mnou žít,
přišla zlá nemoc,
ty jsi musela odejít.

Dne 21. září 2015 uplyne 1 rok, kdy nás navždy 
opustila milovaná paní 

Magda Hrabovská. 
S láskou a úctou stále vzpomíná a nikdy nezapomene dcera Hanka a zeť 
Jiřík, přítel Josef, bratr Josef Skýpala s rodinou a vnuk Nikolas.

Tak, jak Ti z očí zářila 
láska a dobrota,
tak nám budeš chybět 
do konce života.

Dne 1. října 2015 uplyne 15 let, kdy nás opustil náš 
milovaný pan 

Josef Hrabovský. 
S láskou a úctou stále vzpomíná a nikdy nezapomene dcera Hanka a zeť 
Jiřík, vnuk Nikolas, sestry Drahomíra, Anežka, Alena, Anča, Marta. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Léto ještě v plném proudu je, 
však rosou ochlazeno již srpnové to svítání, 
stále stejně smutno po Tobě nám, tatínku náš, je, 
zůstaly jen oči plné slz a srdce žalem stonání.
Tvé šťastné oči vykouzlily v každém z nás vždy smích, 
Tvé srdce životem bouřlivě vždy bilo do skoku, 
kytičku když darujem Ti, v zimě přikryje ji sníh, 
jen láskyplná vzpomínka na šťastná léta s Tebou
nám dává sílu do kroku. 
Jak miloval jsi valašský svůj svět, 
kde v Bystřicích naučil ses stříhat svoji první ovečku, 
proč osudem nebylo Ti nikdy dáno 
slyšet ty první malé krůčky …
a láskyplné šťastné volání „Dědo, dědečku …“
Již tři roky marně voláme Tě, táto, 
proč vřelé Tvoje objetí bylo nám tak brzy vzato? …  

Josefu Kotulkovi
s živou vzpomínkou na Tebe, táto, 
Tvoje manžela Anežka, děti Pepa, Dáša a vnučka Madelinka.

ZLATÁ SVATBA

Jiří a Pavla Křenkovi

DIAMANTOVÁ SVATBA

Josef a Jiřina Krupovi
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Veronika Rumplíková
Adéla Rubnerová
Jakub Adámek

Klára Novosadová
Viktorie Cabáková



Z usnesení rady města
8. 7.
RM schválila výsledek výběrového řízení na realizaci akce Parkovací stání 
u domů č. p. 1048 a 814 - 815. Vítěz je firma Cobbler, s. r. o, Zašová.
RM vzala na vědomí žádost občanů o vybudování vodovodu v ul. Pod Javor-
níkem a Čertoryje.
29. 7.
Na Městský úřad Zubří byla doručena petice občanů ulice Na Převrátí, týka-
jící se nepříznivé situace s osobami závislými na drogách a distribucí drog. 
Petice byla postoupena okresnímu velitelství Policie ČR. Starosta města jed-
nal s okresním velitelem o zvýšení činnosti hlídek PČR v dané oblasti.
RM schválila dar 20 000,- na nízkorozpočtový celovečerní film „Děda“. Pro-
dukce filmu projevila zájem o zapojení místních řemeslníků, popř. exteriérů 
nebo interiérů v katastru města Zubří.
RM schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří:
Myslivecké sdružení Březovec, z. s., 2 135 Kč, Jezdecký klub Zubří na pořádá-
ní akce Zuberské derby 15 000 Kč.
RM schválila prominutí krátkodobého nájmu Polyfunkčního centra oddílu 
TJ Lesana Zubří pro účely tréninků. Z důvodu rekonstrukce hřiště na Starém 
Zubří. 
12. 8.
RM schválila plán inventury sbírkových předmětů Muzea Zubří k dni 31. 9. 
2015 a také složení inventarizační komise dle návrhu.
RM schválila dar 3000,- pro Sociální služby Vsetín, jejichž služby využívá ob-
čan Zubří Igor Němec.
RM vyhlašuje záměr na pronájem části prostor Domu služeb Zubří – prodej-
nu obuvi. Prodejna bude rozšířena o sběrnu oprav obuvi.
2. 9.
RM schválila výsledek výběrového řízení na prodej dřeva. Vítězem výběrového 
řízení je firma Dřevo Rakov, s. r. o.
RM vyhlašuje záměr na pronájem části nebytových prostor ve zdravotním 
středisku, ul. MUDr. Antonína Fabiána č. p. 638. Jedná se o prostory bývalého 
kadeřnictví.
RM vzala na vědomí informace o možnostech rozšíření vodovodní sítě v ob-
lasti Čertoryje a Pod Javorníkem. RM dala souhlas ke zpracování projektové 
dokumentace. Realizace by měla proběhnout v roce 2016.
Radní byli dále seznámeni s peticí občanů z domů č. p. 814 a 815. Touto pe-
ticí občané vyjádřili nesouhlas s budováním parkoviště u jejich domu a žádali 
ukončení už započatých prací. Rada města se rozhodla této žádosti vyhovět. 

Kompletní znění usnesení Rady města a Zastupitelstva města Zubří najde-
te na vývěsce u MěÚ Zubří a na webových stránkách města Zubří.

Radka Dvořáková, členka Rady města Zubří

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU 
PROGRAMU ROZVOJE OBCE - výsledky

Vážení spoluobčané,
v průběhu začátku léta jste se mohli prostřednictvím dotazníkové akce zúčast-
nit „průzkumu“ Vašich názorů a představ o našem městě. Děkujeme všem, 
kteří se zapojili. Výsledky dotazníkové akce jsme samozřejmě zpracovali a po-
užili jak pro naši další práci, tak pro tvorbu programu rozvoje města (PRO), 
kterou v současné době dokončujeme. Konkrétní výsledky jsou trochu obsáh-
lejší, proto jsou umístěny na webu města a na Zubřanovi. Níže uvádíme pouze 
hlavní výstupy šetření, které svědčí o názorech a náladě občanů obecně.
K tvorbě PRO se ještě samozřejmě vyjádříme, nicméně bychom Vám chtěli 
nastínit hlavní směry, kterými se město v průběhu střednědobého horizontu 
(do r. 2020) hodlá ubírat. 
Dokument PRO se kromě analytické části  věnuje právě otázkám rozvoje měs-
ta, který jsme zařadili do 3 programových cílů a jednotlivých opatření:

 CÍL č. 1. KVALITNÍ ŽIVOT – MĚSTO PRO KLIDNÝ, 
 SPOKOJENÝ ŽIVOT 
Opatření: 
1. 1. Bezpečnost a informovanost 
1. 2. Sociální služby 
1. 3. Školství a vzdělávání 
1. 4. Kultura a sport, volný čas (včetně podpory neziskových organizací) 

 CÍL č. 2. ROZVOJ – ATRAKTIVNÍ ZUBŘÍ 
Opatření: 
2. 1. Bydlení a výstavba (vč. technické infrastruktury) 
2. 2. Dopravní infrastruktura 
2. 3. Zaměstnanost a podpora podnikání 
2. 4. Cestovní ruch 
2. 5. Politika bezbariérovosti 

 CÍL č. 3. OCHRANA, TVORBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Opatření: 
3. 1. Vzhled města a životní prostředí 
3. 2. Vliv dopravy na životní prostředí
Není tajemstvím, že hlavním cílem je vybudovat odpovídající areál mezi Klu-
bem a Sportovní halou, vyřešit brownfield koupaliště a nereprezentativní bu-
dovu kuželny. Proto zásadním bodem plánovacího dokumentu je následující:

Opatření 2. 1. Bydlení a výstavba (vč. technické infrastruktury)
Opatření zajistí vybudování nové infrastruktury (včetně parkovacích míst), 
ke zlepšení rozvoje bydlení ve městě a jeho místních částech a možnost výstav-
by nových rodinných domů. (viz. tabulka na str. 4)

Jelikož celý materiál není ještě kompletní, je předčasné zveřejňovat všechna 
opatření v ostatních oblastech. K tomu si Vás dovolujeme pozvat na veřejné 
projednání Programu rozvoje města Zubří, jehož termín je stanoven na 5. října 
2015, v 16.00 hod v Klubu.

Příklad odpovědí z dotazníku: 
Jak se Vám ve městě žije?

Milan Palacký, za realizační tým PRO

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 25. září vzpomeneme 5. 
smutné výročí úmrtí naší maminky 
a babičky, paní 

Boženy Krupíkové, 
a  8. listopadu 2015 si vzpomeneme 
nedožitých 90 let našeho tatínka a 
dědečka, pana 

Michala Krupíka. 
S úctou a láskou vzpomínají synové s rodinou. 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCE  město Zubří

Počet odpovědí: 213

Jak se Vám ve městě žije?

Co se Vám na Vašem městě nejvíce líbí? (možnost více odpovědí)

19.7%

21.6%

56.3%

klidný život   95  44.6 %
dobré mezilidské vztahy  26  12.2 %
příznivé životní prostředí  55  25.8 %
blízkost přírody            177 83.1 %
dostupnost pracovních příležitostí 20    9.4 %
dobrá dopravní dostupnost   37  17.4 %
kulturní a společenský život   43  20.2 %
sportovní vyžití  54  25.4 %
vzhled města   17   8.0 %

Co se Vám na Vašem městě nelíbí? (možnost více odpovědí)

špatné vztahy mezi lidmi 27  12.7 %
nezájem lidí o město 48  22.5 %
málo kvalitní životní prostředí 14    6.6 %
nedostatek pracovních příležitostí 49  23.0 %
nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb   100  46.9 %
nedostatečný kulturní a společenský život  27  12.7 %
špatná dostupnost lékaře  23  10.8 %
nevyhovující veřejná doprava  23  10.8 %
nedostatečná bytová výstavba  30  14.1 %
nepořádek ve městě   46  21.6 %
špatné podmínky pro podnikání 22  10.3 %
Ostatní  49  23.0 %

Jedná se o odpovědi jak "papírové", tak internetové. Shrnutí nejdůležitějších výstupů:

velmi dobře  42    19.7 %

spíše dobře 120     56.3 %

ani dobře ani špatně 46     21.6 %

spíše špatně 4       1.9 %
velmi špatně 1      0.5 %----------------------------

--
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Opatření 2. 1. Bydlení a výstavba (vč. technické infrastruktury)

Název aktivity Důležitost
1 - 3

Termíny Odpověd-
nost

Odhad nákladů 
v tis. Kč

Zdroje financo-
vání

Výstupy

2.1.a)  rekonstrukce sportovní haly 1 2016 město 7.800 Rozpočet - R Střecha, tribuna, soc. zařízení
2.1.b) rekonstrukce Petrohradu 1 2016 město 3.000 R, Kraj Střecha, schody, soc. zařízení
2.1.c)   komunitní dům pro seniory + lékařský 

dům
1 2016, 2017 město 38.000 MMR, OPŽP, 

Priv. sektor, R
Součást MA (multifunkční areál)

2.1.d)  krytý bazén, relaxace, kuželna, dětská 
herna, koupaliště

1 2017, 2018 město 85.000 OPŽP, MŠMT, 
EvrFondy,R

Součást MA 

2.1.e)  dobudování vodovodu a kanalizace St. 
Zubří, Horní konec

2 2016, 2017 město 6.200 R, OPŽP Nová kanaliz. a vodovod na St. Zubří a na HK

2.1.f) rekonstrukce Klubu 3 2019, 2020 město 30.000 R, IROP, OPŽP Reko velkého sálu, úpravy přízemí – vestibul, 
zázemí účinkujících, kancelář, bufet

2.1.g)  vyčlenění nového rozvojového území 
pro bydlení v úz. plán. dokumentaci

2 2016, 2017 město 100 R, MMR  dokumentace

2.1.h) parkoviště u sportovní haly 1 2016 město 2.000 R Směna Daehnovo, dílny Pod Hůrkou - Hobby

Informace o novém vjezdu do Zubří
Jak už jste byli informováni na začátku letošního roku, připravuje se nový vjezd 
do Zubří ze silnice první třídy I/35.
A jaký je aktuální stav?
Byla dokončena potřebná dokumentace a vydána nezbytná povolení. Proběh-
lo výběrové řízení na dodavatele stavby. S vybranou firmou bude začátkem říj-
na podepsána smlouva o realizaci a do konce letošního roku budou zahájeny 
přípravné práce.
V roce 2016 bude proinvestováno cca 60 mil. Kč a stavba bude dokončena 
v roce 2017.
Věřím, že nenastanou nepředvídatelné události a po mnoha letech příprav se 
tato potřebná stavba v plánovaném termínu zrealizuje.

Lubomír Vaculín
starosta

OZNÁMENÍ
Poslední týden v srpnu byly na ulici Sídlištní v zatáčce u domu 

p. Kolečka nalezeny brýle (zřejmě na čtení) v průhledném plastovém 
pouzdře. Jsou uloženy na podatelně MěÚ.

Třída pod oblohou
aneb kterak se vyhnout pozdnímu příchodu do školy
Na to my máme zaručený recept. Především je nutné vyrazit včas (nejlépe tak 
o den dříve) a vzít s sebou celou svoji třídu. Nesmí se zapomenout spacák a ka-
rimatka a je nezbytné zvolit u Bečvy vhodný terén, na kterém se čirou náhodou 
vyskytuje 11 volných stanů. Tam se odhodí zbytečná zátěž a vrhnete se na výlet 
do kopce. Z toho Videčského je navíc krásný rozhled! Nejlepší je trasa skrz 
roští a kopřivy, ať si to řádně užijete. Inu, když vás tam vedou fáborky, nenadě-
láte vůbec nic. A na vrcholku se neodpočívá. Pustíte se do hledání a sepisování 
moudrostí přírody.
Během toho možná někdo bystrooký a pozorný odhalí i poklad ve větvích. Sho-
dou příznivých okolností to bývá hromada špekáčků, které můžete hned opéct 
a spořádat.
Cestu zpět je možné naplánovat bez překážek a plazení rovnou ke stanům. 
Bývá obvykle těžké se dohodnout v takovém počtu, kdo, s kým a kde bude 
sdílet pochrupování, převalování, úpění ze sna, pochechtávání či případné 
posmrkávání. A pak, když máte štěstí, přijde poslední teplá letní noc a po ní 
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době, po etapách, provádět výměnu či modernizaci jednotlivých prostor školy. 
Naplňuje se tím nejenom estetická funkce, ale i prvky bezpečnosti a hygieny 
provozu školy. 
V letošním roce se v budově na ulici Hlavní pozornost zaměřila na úpravu 
osvětlení a podhledových stropů u chodeb mířících do jídelny, včetně výměny 
podlahových krytin a modernizace příslušenství – nástěnek, ozdobných a bez-
pečnostních prvků. 

Dalším výrazným momentem je zřízení samostatných šatních skříněk pro 
všechny žáky 2. stupně. Vysoce nadstandardním prvkem je i provoz kapacitně 
rozšířené kolárny pro dočasnou úschovu kol našich žáků. Nepřehlédnutelnou 
změnou prošlo i již zrekonstruované atrium hlavního vchodu, kde podle ná-
vrhu paní učitelky Dufkové za jejího velkého přispění vzniká stylová výzdoba 
skleněných výplní oken, vyrobená z odolné plastové fólie. Poněkud skrytou 
investicí je celková úprava a oprava takzvané stolárny, menší budovy za školní 
jídelnou, která bude sloužit jako technické zázemí pro provoz celé školy.
I budova na Školní ulici prošla modernizací. Z organizačních důvodů byla zru-
šena odborná učebna výpočetní techniky a nahrazena nově vybavenou třídou 
pro standardní výuku, kromě nově pořízeného školního nábytku je třída vyba-
vena i ICT technikou, díky ní se předpokládá brzký přechod na interaktivní vý-
uku. Tím se tato učebna stane celkově již šestou učebnou na škole s obdobným 
vybavením. Pro zvětšující se počet dětí je nutno hledat prostory nejenom pro 
výuku, ale i pro aktivity například školní družiny. Nově zřízené čtvrté oddělení 
bude fungovat v suterénu budovy na místě bývalé malé tělocvičny. 

Přejeme malým družinářům příjemný pobyt v novém prostředí této učebny 
a doufáme, že prostředky takto vynaložené na jejich vzdělávání přinesou pro-
spěch a pohodu pro všechny děti navštěvující naši zuberskou školu.
Pro úplnost informace je nutno podotknout, že veškeré práce probíhaly pláno-
vitě a v nadstandardních termínech tak, aby nenarušily výuku a provoz školy, 
a byly v měsících červenci a srpnu koordinovány statutárním zástupcem ře-
ditele školy Mgr. Tomášem Randýskem. Celkově vynaložené částky dosahují 
takřka osmi set tisíc korun hrazených z rozpočtu školy a Města Zubří.

Mgr. Marek Mikl, zástupce ředitele pro 2. st.

jitro jako z pohádky… voňavé buchtami, slaninovými šneky, horkým sladkým 
čajem a rosou.
Nejhrůznějším okamžikem je pak narvat spacáky do pytlů a sbalit věci, které 
svěžím vzduchem asi bobtnají. Vyučování v tomto případě začíná na louce, 
a do školy tak 1. září dorazíte v pravou chvíli… když je čas jít domů.

 

P.S.: Z  třeťáků se tak stali místo poškoláků předškoláci.
P.P.S.: Děkujeme našim milým Divínům za ochotu a otevřenou náruč, Ada-
movi, Mojmírovi, Dědovi  a stanovým specialistům za pomoc a maminkám 
za snídani…

Střapatka Bludná a Podzimnice Bláhová

MODERNIZACE VYBAVENÍ ZŠ ZUBŘÍ
K běžným aspektům dobré školy patří nejenom její výsledky, ale i prostředí, 
ve kterém žáci tráví převážnou část svého pracovního dne. Pro zachování to-
hoto trendu se vedení školy, ve spolupráci se zřizovatelem, rozhodlo dlouho-
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RETRO DEN MĚSTA ZUBŘÍ
(pokračování z titulní strany)
Co se dělo na pódiu?
Vše odstartoval Swing band Zubří Jindřicha Dořičáka už o půl druhé od-
poledne. Areál se postupně zaplňoval. Mezi návštěvníky seděl i pan Oldřich 
Sedláček, který po Dni města do diskuse na portálu Zubřan.cz napsal mimo 
jiné: „Ta muzika, která mě vždy dostane, je swing a Dořičáci mě dostali.“ 
Po swingu přišel na řadu folklór, který v Zubří rozkvétá již 70 let, dlouhá léta 
pod hlavičkou souboru Beskyd. A koho jejich tance s metlami i bez nich ne-
nechávají v klidu, může se těšit na listopadové oslavy souboru. Po Beskydu si 
na své přišli i milovníci pevných rytmů, líbivých melodií i lidové hudby v podá-
ní dechové hudby Zubřanka pod taktovkou Jarka Mužíka. 
Krátká pauza na přestavbu scény a na pódiu se zjevuje zuberská bigbeatová 
legenda - Faraon. V tu chvíli už retro duch akce řádí v celé své parádě. Písně 
60. let v podání pánů Dořičáků rozechvívají vzduch nad krásně zaplněným 
areálem Klidového centra. Poté skupinka dětí v čele s Natálkou Ondřejovou 
z místní Základní školy připomene písní „Mně se líbí Bob“ nejen oblíbený 
Renčův snímek Rebelové. 

V době, kdy na protější straně začíná plápolat táborák, přicházejí na pódium 
Elubic(i), kteří svým pro tento den skvěle vyladěným outfitem i výběrem písní 
připomenou atmosféru tradičních „kotlíkových“ festivalů typu Porty, strážnic-
ké Zahrady nebo Mohelnického dostavníku. Z rukou starosty před vystoupe-
ním dostávají ocenění města za skvělou reprezentaci Zubří na soutěži Moravia 
talent, kterou v tomto roce v kategorii skupin vyhráli. Ve stejném duchu a nála-
dě na jejich vystoupení, u nějž si lidi vytleskali i přídavek, navazují jejich před-
chůdci. Ano, na pódium se po 11leté pauze (opomeneme-li jedno vystoupení 
před 3 lety) vrátila k velké radosti mnohých přihlížejících Syrová cibule. 

Tím se však účinkování místních umělců pro tento rok ukončilo a pódium bylo 
propůjčeno milým hostům, kteří však příjemnou a retro atmosféru celého dne 
jen umocnili. Folk-rockové pecky vizovického Fleretu v mnoha případech zli-
dověly, a tak není divu, že kapela velmi brzy své publikum rozezpívala. 

Co se muziky na hlavní scéně týká, závěr patřil revivalu ABBY. Vystoupení zlín-
ské šestičlenné skupiny Abba Rock Show LIVE band začalo sice s mírným 
zpožděním, ale muzikantům a hlavně zpěvačkám to bylo brzy odpuštěno. Le-
gendární hity rozdováděly návštěvníky akce napříč celým věkovým spektrem, 
kdy vše vyvrcholilo vpádem skupinky dětí na pódium, kde si to spolu s muzi-
kanty mohly maximálně užívat. 

Za to, že vše znělo, jak má a že 
nedocházelo navzdory „napě-
chovanému“ programu k ča-
sovým prodlevám, vděčíme 
fantastickému týmu techniků 
a zvukařů v čele s Kubou Vác-
lavínkem. Klobouk dolů před 
nimi. Z úst účinkujících byla 
slyšet jen chvála.

Retrohrátky
Určitě na to s úsměvem na rtu 
také vzpomínáte – skákání 

gumy, líté souboje při čáře s plnými kapsami céček, cvrnkání kuliček či skáká-
ní panáka. Díky spolupráci se spolky a organizacemi v Zubří si nejen tyto hry 
mohly vyzkoušet děti i v rámci Dne města. A kdo je vyzkoušel všechny, dostal 
za to poukázku na špekáček, který si pak mohl sám nad ohněm opéci v „retro-
kempu“.

6

září ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

2015

Kultura



Retrokempování
Doutnající táborák obklopený parádními dřevěnými lavičkami, klacky na opé-
kání, vůně špekáčků, a dokonce i tábor s rodinným stanem z 80. let a s blížící 
se půlnocí i zpěv a tóny z kytar – to byl náš „retrokemp“. V rámci táboření byla 
pořadateli vyhlášena soutěž ve stavbě zmiňovaného stanu. Našlo se 5 odváž-
ných týmů, které se tohoto nelehkého úkolu zhostily na výbornou. Nejrychlej-
šímu z nich se to podařilo za 7 minut a několik vteřin. V retrokempu, v kterém 
se v noci sedělo kolem ohně ve třech řadách, pozvolna dozníval program celé-
ho dne, stejně jako uhasínaly plamínky ohně. 

Soutěž o nejlepší retrokostým
Ani v těch nejrůžovějších snech jsme si nedokázali představit, že by se právě 
tato soutěž mohla setkat s tak velkým ohlasem. Dodnes si vybavujeme vaše ne-
skutečné kostýmy a do posledního detailu vyladěné outfity. Děkuji vám za to, 
jak jste svými zevnějšky celou akci okořenili. Vše vyvrcholilo v přestávce vy-
stoupení ABBY po deváté hodině večer. Porota v průběhu celého dne bedlivým 
okem zkoumala vaše zevnějšky a její jednotliví členové přidělovali zlaté růže 
jako vstupenku do finále. 
Už jen účast ve finále soutěže o nejlepší retrokostým byla tou nejvyšší poctou, 
neb bylo vskutku z čeho vybírat. Finále se pak proměnilo v neskutečnou módní 
show, již slovem vyšperkoval moderátor a napětí mu dodávalo hlasování dob-
ře naladěné poroty, v jejímž čele stál místostarosta města Stanislav Petružela. 
Tuto show nezkazil ani dočasný výpadek elektřiny, tma a ticho. Všichni na je-
višti i dav pod jevištěm spustil sborově „Vysoký jalovec“, a než se dozpívalo, 
technici a zvukaři rychle odhalili záškodnický tah někoho z nepřejících, který 
rozpojil kabely. 

Výsledky soutěže o nejlepší retrokostým (další výsledky na webu města)
1. místo – Magda Balhárková (28 b.) – „maminka s kočárkem“
2. místo – Monika Krčmářová (27 b.) – „spartakiádní dres – Poupata“
3. místo – Miroslav Koleček (26 b.) – „květinové dítě“ 

Kdo za tím vším stál?
Několikrát jsem to na různých místech zmínila a ráda to zopakuji. Počet spol-
ků a organizací, který se letos do příprav Dne města zapojil, byl vskutku re-
kordní. Kromě těch, co svou činnost prezentovali přímo na jevišti a o nichž již 
zde byla řeč, se 
o nasycení vašich bříšek a uhašení vaší žízně postarali:
- Myslivecké sdružení,
- Sbor dobrovolných hasičů,
- kavárna Tip Café,
- restaurace Duel,
- paní Bařáková (valašské vdolky),
- vinotéka u Brouka (burčák),
- pan Hladký (trdelníky),
- Boženka Mizerová a Robert Špunar (medovina).

Retrohrátky pro vás obstarali lidé z…
- Mateřské školy Sídliště,
- Mateřské školy Duha Staré Zubří,
- Základní školy Zubří,
- Sboru dobrovolných hasičů Zubří,
- Modelářského klubu Zubří,
- Českého červeného kříže 1 (dolní).

Retrokempování zajistili:
- Sbor dobrovolných hasičů Staré Zubří (výroba laviček, péče o oheň),
- Klub žen (servis při podávání špekáčků).

Další prezentaci spolkové činnosti jste mohli vidět:
- ve stanu Sboru dobrovolných hasičů,
- ve stánku Modelářského klubu,
- na výstavních panelech a ve stánku s pracemi dětí ze ZŠ Zubří.

Běh okolo Soliska, který byl také zařazen do programu Dne města, zorgani-
zoval Oddíl lyžování TJ Gumárny Zubří. V sobotu tak v dopoledních hodinách 
proběhl tradiční běžecký závod pro všechny věkové kategorie.

Za Odbor kultury a sportu Města Zubří děkuji všem spolkům a organiza-
cím, které v letošním roce přidaly ruku k dílu a neskutečným způsobem 
celou akci zhodnotily. A snad ještě větší dík patří vám všem za tu fantas-
tickou, uvolněnou a přátelskou atmosféru, která na Dni města panovala. 
Všichni účinkující byli nadšení z publika. Smekám před vámi pomyslný 
klobouk až k zemi. A kromě toho – všem vám to moc slušelo, a těm, co 
přišli oděni v duchu RETRO, úplně nejvíc! Děkuji vám všem!!!

ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

září2015

7



Závěrem ráda poděkuji lidem z městského úřadu, kteří se na přípravách i dni 
podíleli. V prvé řadě se jedná o „Rychlou rotu“, která má s každou takovou 
velkou akcí hromadu mravenčí práce při stavění, úklidu a následné demontáži 
všech stanů, stánků, pivních setů apod. Děkuji správci městských lesů za spo-
lupráci při shánění dřeva pro táborák, holkám z podatelny – Míši za péči o hos-
ty z partnerských měst a Lucce za celodenní dozor nad „retrokempem“.
To nejlepší si jako vždy nechávám na konec. V rámci každé takové akce se 
můžu maximálně spolehnout na lidi z odboru kultury a sportu – grafika Tomá-
še, sporťáka Pepu, holky z knihovny (Verču i Elišku), Lenku Petřekovou, dámy 
z kina (Miladu Vlkovou a Jiřinu Janoutovou), i „muzejnici“ Eriku Ondřejovou. 
Ale ten, kdo přišel s nápadem, v jakém duchu letos budeme celou akci pořádat, 
a významným způsobem ovlivnil dramaturgii celé akce a postaral se o většinu 
produkčních záležitostí, stál celou dobu opodál a hlídal hladký chod celé akce 
ze zákulisí. Největší dík tak patří mé kolegyni Daně Pekarové.

Lenka Přečková

JUBILANTŮM ZAHRÁLA VESELÁ TROJKA
Je neděle 6. září 2015 krátce po poledni. Slavnostně oděné dámy a páno-
vé postupně zaplňují velký sál Klubu Zubří do posledního místečka a plni 
očekávání se těší na své oblíbené interprety, jež proslavilo účinkování v TV 
Šlágr. Veselá trojka Pavla Kršky se stala za poslední roky tou nejlepší vol-
bou u příležitosti předání „hudebního dárku“ města svým jubilantům.

Všichni tři pánové byli výborně naladění, hráli, zpívali a z rukávu vytahovali 
jeden trumf za druhým. Návštěvníci koncertu s úsměvem na tváři sledovali své 
oblíbence, chvílemi si s nimi pobrukovali známé melodie a chvílemi se oddáva-
li záchvatům smíchu, když Pavel Krška vyprávěl své oblíbené vtipy a historky. 
 
Snad jediným ustaraným člověkem po tomto příjemném a krásném nedělním 
zážitku byla předsedkyně společenské komise Věrka Machová, která si dodnes 
láme hlavu otázkou, jak uspokojit všechny ty, na které se letos nedostalo.
Tímto bych všem milovníkům podobného žánru jménem odboru kultury 
a sportu ráda slíbila, že na příští rok připravíme koncert podobného ražení pro 
širokou veřejnost – nejen pro pozvané oslavence. 

Lenka Přečková

V ŘÍJNU ZAČNE NOVÝ PŘEDNÁŠKOVÝ 
CYKLUS
Jako každý rok, také letos pro vás na „studené“ období připravujeme 
cyklus přednášek z různých oblastí lidského poznání a poznávání. Bude 
do něj zařazeno celkem 8 přednášek – počínaje říjnem každý měsíc jedna 
přednáška. 
Vzhledem ke složitosti dlouhodobého plánování a snaze přinášet aktuální té-
mata, představíme vám nyní jen podzimní plán přednášek. V příštím roce se 
ale můžete těšit opět na cestovatelská témata (Márovi, Libor David – Maroko), 
po novém roce vám Hanka Holišová poradí, jak zatočit s vánočními kily navíc, 
a v další z přednášek se dotkneme například problematiky partnerských vztahů.

Plán přednášek pro rok 2015
Čtvrtek 22. 10. 2015 od 17.30 hod.
Jaroslav Jindra
na téma imigrace a uprchlíci

Středa 18. 11. 2015 od 17.30 hod.
Zuzana Neřádová (Studio Zdravé já)
na téma alternativních léčebných metod a postupů

Čtvrtek 17. 12. 2015 od 17.30 hod.
Vašek Sůra (polárník)
o svých cestách na sever

ZMĚNY V DIVADELNÍM PŘEDPLATNÉM 2015
Vzhledem k nepředpokládaným událostem jsme nuceni přistoupit ke změ-
nám v programu Divadelního předplatného pro rok 2015. První změna 
(o které už jsme vás informovali dříve) se týká termínu uvedení hry praž-
ského Divadla v Rytířské „Frankie & Johnny“. Tereza Kostková a Aleš 
Háma se vám představí již ve čtvrtek 1. října 2015 (namísto původně plá-
novaných termínů – 16. nebo 23. 10. 2015).  Největší zásah do dramatur-
gie předplatného však spočívá ve výměně letošního posledního představe-
ní. Namísto plánované „Koule“ z Klicperova divadla uvedeme Rychlé šípy 
z Uherského Hradiště.
 
Plánovaná představení podle nové dramaturgie roku 2015
Čtvrtek 1. 10. 2015 od 18.00 hodin
Divadlo v Rytířské (Praha)
Frankie & Johnny (romance)

Pátek 4. 12. 2015 od 18.00 hodin
Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Rychlé šípy (komedie) 

Divadlo v Rytířské (Praha) - Frankie & Johnny 
Autor:  Terrence McNally

Krásný a uvěřitelný příběh o začátku jedné 
lásky... 
I když už máte za sebou kousek života a něko-
lik zklamání, pořád je naděje! Johnny se právě 
vrátil z vězení a našel si práci v malé newyorské 
restauraci, kde pracuje i Frankie. A právě ote-
vřeně 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 nemů-
že fungovat. Ani jeden nejsou už nijak mladí. Ona má za sebou několik nepo-
vedených 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

Kulturní pozvánky
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Slovácké divadlo Uherské Hradiště – Rychlé šípy
Rychlé šípy se staly okamžitě po premiéře 
jednou z nejúspěšnějších komedií Slovácké-
ho divadla poslední doby. Není divu - vidět 
na vlastní oči Mirka Dušína i s jeho věrnými 
přáteli, stejně jako zrádné Bratrstvo kočičí 
pracky se stalo lákadlem nejen na domovské 
scéně Slováckého divadla, ale i mimo ni. Znal-

ci Foglarových komiksů dozajista ocení půvabně zpracované příběhy pětice 
vzorných hochů, ale i dalších postav, které jako by z oka vypadly svým tištěným 
kamarádům.

S díky za pochopení
Lenka Přečková

Zažijte knihovnu jinak…
… to je letošní téma Týdne knihoven. 19. ročníku, který proběhne od 5. 10. do 
9. 10., se účastní i Místní knihovna Zubří, která si pro vás připravila několik 
akcí.

Pondělí 5. 10. od 14.00 do 17.30 
Den stolních her v knihovně – od 3 do 99 let
- V knihovně si můžete taky užít plno legrace. Pro návštěvníky budou k dis-
pozici hry Osadníci z Katanu, logická hra Quixo, Pirátské kostky, Umí prase 
létat?, karty, pexeso, Twister a další. Pokud máte hru, se kterou byste chtěli 
seznámit ostatní, nebo vám chybí hráči, neváhejte a přineste nám ji ukázat!

Středa 7. 10. od 16.00 v Malém sále Klubu Zubří
Čtení  říjnových jubilantů 
– Karel Čapek, F. S. Fitzgerald a Rudyard Kipling v podání členů Spony.

Pátek 9. 10. od 12.00 do 18.00
Den otevřených dveří aneb Co se děje v knihovně, když je zavřeno

Celý týden
Čtenářská amnestie
Kdo vrátí knihy, které už delší dobu v knihovně postrádáme, bude ušetřen 
pokuty.

Registrace 1+1 ZDARMA
Děti do 15 let mají 1. rok registrace zdarma. 

„Knihovna snů“
Výstava výtvarných prací žáků 3. - 5. tříd ZŠ Zubří.

Změna programu vyhrazena.

Dále připomínáme, že knihovna rozšířila otevírací dobu. Od 1. září jsou dveře 
otevřeny:
Po 8.00 – 12.00
Út 12:00 – 18.00
St 12.00 – 18.00
Čt zavřeno
Pá 8.00 – 18.00

Aktuální dění v knihovně můžete sledovat na webu 
http://mesto-zubri.knihovna.info/ 
nebo také na Facebooku https://www.facebook.com/Knihovnazubri.

Vaše knihovnice Veronika a Eliška

Farní den
Římskokatolická farnost je tvořena společenstvím lidí, které spojuje hledání 
cesty k Bohu a zároveň je otevřeno pro všechny, kteří se chtějí přidat. K víře 
patří také radost, a to jak z Boží blízkosti, tak ze sounáležitosti s ostatními lid-
mi. Proto je pro farní společenství důležité mít možnost se setkat i neformálně, 
uvolněně se pobavit a navzájem i povzbudit. Taková příležitost se naskytla, tak 

jako každý rok, opět 1. srpna, kdy jsme se mohli setkat v sobotní odpoledne 
na farním dvoře u dobré muziky a neméně dobrého jídla a pití. Program byl 
připraven i pro děti, a tak byl otevřen všem bez rozdílu věku. Dík patří faráři 
za podporu a všem, kteří se na akci podíleli a její průběh zajišťovali.

Martin Svák

Mladí hasiči na mezinárodním táboře v Německu

Ve dnech 24. 7. až 2. 8., s mezipřespáním v Rosdorfu, se mladí hasiči ze Zubří, 
Starého Zubří a Veselé v počtu 11 dětí ve věku 10 až 15 let a 2 vedoucích zú-
častnili 17. zemského stanového tábora v Dolním Sasku, Německo. Na tento 
tábor jsou zvány hasičské sbory z Belgie, Polska, Rakouska, Slovenska a v ne-
poslední řadě České republiky. Jelikož jsme byli již podruhé pozváni jako jediní 
účastníci z ČR, rádi jsme reprezentovali naši vlast.  Tento tábor se koná jednou 
za tři roky a letos se ho účastnilo celkově 2 800 lidí.  A teď již k samotnému 
průběhu tábora. 
Naši mnohahodinovou cestu jsme započali ve čtvrtek 23. 7. Po dlouhé cestě 
jsme přijeli v pátek ráno konečně do Rosdorfu, kde nás srdečně přivítal sta-
rosta pan Steinberg. Po vydatné snídani jsme šli do místní hasičárny, kde jsme 
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si vybalili, a po obědě jsme se vydali na výlet do města Göttingen. Poté jsme 
si zahráli kuželky a večer si pochutnali na netradičně podávaném řízku nebo-
li Schnitzlu. Každý mohl sníst, kolik řízků chtěl, což všichni hodnotili velice 
kladně. V sobotu ráno po snídani jsme se chystali k odjezdu do Wolfshagen im 
Harz, který leží 80 km od Rosdorfu. Stan na tento tábor nám půjčili v Rosdor-
fu a po jeho naložení jsme vyjeli. Hodinová cesta uběhla rychle a po příjezdu 
do Wolfshagenu byl každý překvapen množstvím techniky, která do tábora na-
jížděla. Byly to stovky aut, které krokem popojížděly po cestě k táboru. Po pří-
jezdu na místo jsme byli přiděleni do části tábora z názvem Lautenthal. Vyložili 
jsme věci a začali stavět stan spolu s kamarády z Rosdorfu. Stavění nám kom-
plikoval silný vítr, který převracel i některé okolní stany. 
Následující den nám začal maraton soutěží. Jelikož jsou Němci známí svou 
přesností, dalo nám to někdy časově zabrat. Naučili jsme se hrát Vikinské ša-
chy, vyzkoušeli lezení po stromech, geocaching, účastnili jsme se Her bez hra-
nic (které jsme v naší části tábora vyhráli) apod. Zkrátka, každý táborový den 
jsme měli nějaký program, co stál za to.  Mezi jeden z nejlepších táborových 
zážitků můžeme zařadit náš výlet, na němž jsme jeli lanovou dráhou do 727 
metrů nad mořem. Na vrcholku jsme se projeli na bobové dráze a mohli obdi-
vovat okolí z menší rozhledny. I přesto, že nás skoro celý týden doprovázel déšť 
a zima, užívali jsme si všech aktivit do sytosti. 
Poslední den byl slunečný, jako by nám počasí chtělo ten chladný týden vyna-
hradit. Po snídani jsme začali skládat stan a po společném ukončení tábora 
jsme se vydali na cestu do Rosdorfu. Tam jsme měli možnost upéct si vlastní 
pizzu, navštívit místní koupaliště a večer proběhlo grilování. Ještě ve Wolf-
shagenu jsme chtěli pomoct rosdorfským kamarádům s naložením věcí na ná-
kladní auto, ale bylo nám řečeno, že je dost času, než najede technika a pak 
než odjede. A opravdu. My odjeli v 10 hodin dopoledne, oni přijeli v 19 hodin 
odpoledne. V neděli 2. 8. po noclehu u hasičů v Rosdorfu nastalo loučení, pro 
některé bylo těžké, pro některé ne. Nastoupili jsme do minibusu a o 11 hodin 
později jsme z něho mohli konečně vystoupit v Zubří a užít si doslova teplo 
domova. 

Za ten týden jsme navázali mnoho nových přátelství a u některých se přátelství 
semkla ještě víc než doposud. Zároveň se prohloubily jazykové znalosti. Děti 
si vyzkoušely mnoho nových her a vytvořily si i něco na památku. I přesto, že 
nám skoro celý týden pršelo a noci nám znepříjemňovala zima, dětem se tábor 
velice líbil a už se těší na další.  Zároveň děkujeme hasičům z Rosdorfu za jejich 
velkou pomoc, bez které bychom se neobešli.
Nakonec ještě pár faktů k táboru:
V celkovém bodování za celý týden jsme se umístili na 110 místě ze 159 sborů.
Za celý tábor se například snědlo 55 000 krajíců chleba, 48 000 housek, 600 kg 
Nutelly, 250 kg marmelády, 15 000 kg másla. Spotřebovalo se 7 000 litrů pali-
va a položilo se 20 km elektrických a komunikačních kabelů atd.
Více fotek a videí naleznete na: 
www.hasici-zubri.cz, www.facebook.com/hasicizubri. 

Za mladé hasiče Nikita Petřeková a Josef Číp

Valašský soubor písní a tanců Beskyd 
si v letošním roce připomíná 70. výročí založení.

 

Součástí oslav tohoto významného jubilea bude také výstava krojů 
a krojových součástí nazvaná

„Ze skříní našich babiček aneb co moli ještě nenašli“.
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 5. listopadu 2015 v 17 hodin 

v muzeu Petrohrad.
Výstava potrvá do 22. listopadu 2015.

Zároveň vás zveme na výroční koncert všech složek souboru,
který se uskuteční v sobotu 14. listopadu v Klubu Zubří.

Srdečně zvou Beskyďáci

Ryzec černohlávek
(Některé druhy hub na území města Zubří, 8. část)

Ryzec černohlávek
(Lactarius lignyotus) je snadno po-
znatelná jedlá houba. Nedosahuje 
sice chutě oranžové mléko ronících 
ryzců, ale je dobrá do směsí. Někteří 
houbaři jej ale hodně sbírají pro jeho 
jemnou oříškovou chuť a pochvalují 
si jej na sádle s kmínem i jiným ko-
řením, nebo smažený jako řízek. Až 

deset cm velký klobouk bývá sametově hnědý až černý. S tím kontrastují bílé, 
později narůžovělé (až i okrově nažloutlé) lupeny a opět sametově hnědý třeň. 
Najdeme jej od července do října poměrně hojně spíše v jehličnatých lesích 
ve vyšších nadmořských výškách. Ryzec černohlávek můžeme zaměnit snad 
jen za nejedlý ryzec datlí, který také roní bílé mléko, ale palčivé chuti. Oba je 
odlišíme podle hrbolku na klobouku (ten u ryzce datlího chybí) a tmavé bar-
vy třeně, kterou je u černohlávka vidět až mezi lupeny (u ryzce datlího je třeň 
v místě lupenů světlejší). 

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť

Milí čtenáři, 
bude to skoro rok, co jsem začala psát knížku o reflexní terapii (jak jinak?).
Má název „Reflexní terapie jako samopomoc aneb Kam sáhnout, když nás 
něco bolí.“
Chtěla bych ji vydat tak, aby byla jako dárek k Vánocům. Je připravena k vy-
dání. Ale pro vydání potřebuji vědět, kolik výtisků budu potřebovat (aspoň 
přibližně). Od toho se, mimo jiné, odvíjí i její cena. Pokud budete mít o tuto 
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knížku zájem, prosím, napište své jméno (popř. počet výtisků) na lísteček a do-
neste k nám do Studia zdraví nebo na Městský úřad. Tam je umístěna krabička, 
do které tento lísteček vhodíte. Tím budete mít výtisk (nebo kolik jich budete 
chtít) zarezervován. V Zuberských novinách Vás budu včas informovat. Nebu-
de chybět ani křest v Místní knihovně Zubří.

Děkuji Vám. 
Vaše Radka Dvořáková

Úterý 6. 10. 20125 od 18.00 hodin v Klubu v malém sále
Přednáška na téma „Když bolí záda“
Srdečně zve Radka Dvořáková

Pozvánka k novému životu
Se začínajícím školním rokem mohu vidět jedno dobré znamení. Ve vý-
uce náboženství bude zase o něco více dětí. Je to dáno především tím, 
že první tři ročníky jsou početně silnější. Procento dětí v náboženství 
z celkového počtu žáků je téměř beze změn. A dá se říct, že i z celkového 
počtu pokřtěných. 
Je pravdou, že křest je počátkem nového života a zárukou toho, že začíná-
me nový život žít. Podíváme-li se do 3. kapitoly Janova evangelia, nalez-
neme tam Ježíšova slova: „Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže 
vejít do království Božího.“ Při křtu se rodíme „z vody a z Ducha“ a Bůh 
nás v té chvíli přijímá za vlastní. Ale v našem biologickém životě nestačí se 
narodit. Je třeba přijímat potravu, růst a stát se dospělým, zodpovědným 
člověkem, který může přispět k dobrému rozvoji svého okolí a společnos-
ti. V duchovní rovině je to podobné. V 6. kapitole Janova evangelia Ježíš 
pomyslnou laťku zvedá, když říká: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li 
jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé 
tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť 
mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou 
krev, zůstává ve mně a já v něm.“ Svaté přijímání je tímto pokrmem a pří-
prava na něj a přijímání tohoto pokrmu je součástí našeho růstu. 
Dospělost křesťana pak nastává při přijetí biřmování, kdy dostává v plnos-
ti dary Ducha svatého, aby rozuměl Božímu slovu a dokázal ho v životě 
uvádět ve skutek. Ani apoštolové nebyli schopni jít do světa a vydávat svě-
dectví o Ježíši, dokud nebyli vybaveni mocí Ducha svatého. 
Pro růst ve víře neboli pro upevňování přátelství s Bohem je tedy třeba 
Boha poznávat a zároveň se učit žít s ním v jeho přítomnosti. Tomu na-
pomáhá naše účast na bohoslužbách, přijímání svátostí, naše rozhovory 
s ním (tedy naše denní modlitby) a také četba nebo poslech Božího slova, 
které máme v Bibli. Také tomu napomáhá výuka náboženství, která z Bo-
žího slova vychází. 
Výuka náboženství v Zubří:
Pondělí 1. třída – 11,30 hodin. 
 2. třída – 12,30 hodin.     
 3. třída – 12,30 hodin. 
Středa 4. a 5. třída - 12,30 hodin na nové škole. 
Pátek 2. stupeň – 7 hodin.

P. Karel Janečka, farář

Pozvánka na výstavu
Dne 25. 9. v 18:00 hod proběhne vernisáž MgA. Pavly 
Ryboňové, zabývající se designem obuvi a kožených 
galanterních doplňků. V rámci vernisáže je připraven 
pěvecký recitál Zuzany Kolečkové a Pavla Divína.
Výstava potrvá do 30. 10. 2015. 
Výstavu  je možno shlédnout  dle otvírací doby Lidové 
galerie U dvou koček, ThDr. Metoděje Mičoly 56, Zubří.

(placená inzerce)

(placená inzerce)

Zpráva oddílu kuželek TJ Gumárny Zubří
V měsíci září se již tradičně rozběhly kuželkářské soutěže. 
Naše družstvo dospělých v letošní sezóně bojuje v krajském přeboru Zlín-
ského kraje. Vedoucí družstva Mirek Macháček může počítat s těmito hráči: 
Adam Jaroslav, Adámek Ota, Cibulec Dušan, Janošek Roman, Jurka Jaro-
slav, Krupa Jan, Krupa Lubomír, Krůpa Radim, Krůpa Štěpán, Křenek Jiří, 
Macháček Miroslav, Pavlát Jaroslav, Pšenica Libor, Šturma Josef, Vančura 
Libor a Vetyška Radek. Domácí utkání se hrají vždy v sobotu od 9.30 hodin.   
Cílem pro letošní sezónu je zopakovat výsledek z předminulé sezóny a umís-
tit se do třetího místa. 
Výsledky jednotlivých utkání a také průměry shozených kuželek u jednotliv-
ců můžete sledovat na webových stránkách www.kksz-kuzelky.cz. 

Kontakt na oddíl kuželek: tel: 731478108, 
e-mail: krupa.radim@seznam.cz, 
web: www.kuzelky-zubri.webnode.cz 

 
Oddíl kuželek 
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Zde je rozlosování „A“ družstva v KP Zlín. 

Krajský přebor kuželek 2015/2016 
1. 12. 09. 15 so 17:00 Sport centrum Bylnice A - TJ Gumárny Zubří 
2. 19. 09. 15 so 09:30 TJ Gumárny Zubří - TJ Jiskra Otrokovice A 
3. 09. 10. 15 pá 17:00 TJ Sokol Machová B - TJ Gumárny Zubří 
4. 17. 10. 15 so 09:30 TJ Gumárny Zubří - TJ Valašské Meziříčí C 
5. 24. 10. 15 so 09:30 TJ Slavia Kroměříž A - TJ Gumárny Zubří 
6. 31. 10. 15 so 09:30 TJ Gumárny Zubří - KK CAMO Slavičín B 
7. 06. 11. 15 pá 17:30 KC Zlín B - TJ Gumárny Zubří 
8. 13. 11. 15 pá 17:00 TJ Bojkovice Krons A - TJ Gumárny Zubří 
9. 21. 11. 15 so 09:30 TJ Gumárny Zubří - TJ Zbrojovka Vsetín B 
10. 27. 11. 15 pá 17:00 TJ Kelč - TJ Gumárny Zubří 
11. 05. 12. 15 so 09:30 TJ Gumárny Zubří - KK CAMO Slavičín A 
12. 12. 12. 15  so 09:30 TJ Gumárny Zubří - Sport centrum Bylnice A 
13. 16. 01. 16 so 14:30 TJ Jiskra Otrokovice A - TJ Gumárny Zubří 
14. 23. 01. 16 so 09:30 TJ Gumárny Zubří - TJ Sokol Machová B 
15. 06. 02. 16 so 09:30 TJ Valašské Meziříčí C - TJ Gumárny Zubří 
16. 13. 02. 16 so 09:30 TJ Gumárny Zubří - TJ Slavia Kroměříž A 
17. 27. 02. 16 so 16:30 KK CAMO Slavičín B - TJ Gumárny Zubří 
18. 05. 03. 16 so 09:30 TJ Gumárny Zubří - KC Zlín B 
19. 12. 03. 16 so 09:30 TJ Gumárny Zubří - TJ Bojkovice Krons A 
20. 18. 03. 16 pá 18:15 TJ Zbrojovka Vsetín B - TJ Gumárny Zubří 
21. 02. 04. 16 so 09:30 TJ Gumárny Zubří - TJ Kelč 
22. 09. 04. 16 so 16:30 KK CAMO Slavičín A - TJ Gumárny Zubří 

Počasí povýšilo tenisový turnaj Zubří OPEN
na dvoudenní

První zářijová sobota již tradičně patří tenisovému turnaji Zubří OPEN. 
Na antukových kurtech polyfunkčního centra jsme se vzhledem k nejasné 
předpovědi počasí ráno scházeli s vírou, že stejně jako v minulých letech 
nebude pršet! Už ráno nám krátký déšť pokropil kurty, a po tradičním po-
vzbuzujícím welcome drinku jsme se pustili do nelítostných bojů o každý 
fiftýn. Šestatřicet zápasů v základních skupinách postupně naznačovalo, kde 
asi hledat favority letošního ročníku. Slibně vypadal výkon rodinného týmu 
Matulových, když taťka Petr se svým desetiletým, a suverénně nejmladším 
účastníkem turnaje, synem Maxem, prošli skupinou bez ztráty kytičky. Za-
hanbit se nenechal ani pár nejstarší ve složení Jirka Křenek a Ivo Němec, 
kteří do bojů play off postoupili z místa druhého. V dalších zápasech základ-
ních skupin nebylo daleko k překvapení. Dvojice Petřek - Ondruch podlehla 
jedněm z favoritů Děcký - Skalík v tiebreaku, duo Koláček - Pavlíček zdolali 
pár Juříček - Perutka taky až po velkém boji. 
A přišly zápasy play off. Zde již museli hráči vytáhnout na své soupeře všech-
ny trumfy, aby se posunuli do čtvrtfinále. I v této fázi nejvíce „kousal“ pár 

Petřek - Ondruch, když svůj duel dovedl proti dvojici Fiedler - Novák až 
k tiebreaku, ale nakonec v turnaji skončil. Až do této doby probíhalo vše dle 
plánovaného časového harmonogramu, v areálu i přes vyřazení párů pano-
vala dobrá atmosféra, některé páry měly silnou rodinnou diváckou podporu 
a všichni společně jsme se těšili na závěrečné souboje.
A přišlo to, co si nikdo z nás nepřál – déšť. Pokud by se opakoval ranní deštík, 
tak bychom po malé pauze mohli pokračovat, ale toto byl déšť, který schoval 
kurty pod vodu, a byl konec! Aspoň pro sobotu. S touto situací pořadatelé 
samozřejmě nechtěli počítat, nicméně ji museli řešit. Vzhledem k ochotě 
a toleranci všech čtvrtfinalistů jsme se nakonec domluvili na pokračování. 
Nedělním…  Za tento vstřícný krok nezbývá než moc poděkovat všem postu-
pujícím. Poděkovat za to, že i když mnozí z nich měli na neděli jiné plány, vše 
zrušili, aby mohl být turnaj dohrán. Poděkovat za to, že nechtěli nechat rok 
2015 na novém putovním poháru bez jmen vítězů, že chtěli turnaj dohrát!

Snad už nás ani nemohlo překvapit, že i v neděli nás na kurtech přivítal déšť. 
Tentokrát na kurtech u Sokolovny, kde jsme se vzhledem ke kvalitě kurtů 
rozhodli pokračovat! Sami hráči se pustili do potřebné úpravy kurtů, aby se 
mohl turnaj opravdu dohrát! Suverénně nejkratší čtvrtfinálovou dohrávkou 
byl duel mezi páry Válek - Janošek a Mičola - Maléř, který vzhledem k tomu, 
že se dohrával jen tiebreak, trval opravdu jen pár minut. V dalších zápasech 
už to byl opravdu boj a mohli jsme vidět nádherné tenisové momenty.  Největ-
ší bitvu předvedli bratři Libor a Jarek Pšenicovi, kteří odvrátili dva mečboly 
a přes pár Fiedler - Novák postoupili stejně jako vloni do finále. Zde na ně 
opět čekal Staňa Děcký, tentokrát ale s Mírou Skalíkem, který nahradil zra-
něného Honzu Valčuhu. Zřejmě vysíleni semifinálovým soubojem už Libor 
s Jarkem na své soupeře nestačili a po vítězství 6:2 se stali vítězem turnaje 
Zubří OPEN 2015 Staňa Děcký a Mirek Skalík!! Gratulujeme!! 
Co říci na závěr? Počasí si s námi letos zalaškovalo. Všichni účastníci se s tím 
ale vyrovnali, nebojíme se říci, že s úsměvem, a za to jim patří veliký dík. Po-
gratulovat nejen párům vítězným, ale i těm, které do závěrečných bojů nepo-
stoupily. Vždyť ta dobrá a přátelská atmosféra za to stála! Poděkovat musíme 
i partnerům, kteří tento turnaj podpořili. Jsou to Město Zubří, kavárna Tip 
Café a Martin Pšenica – Servis výpočetní techniky. Nyní již nezbývá než se 
těšit na příští rok, kdy by se měly tenisové turnaje ve dvouhře a čtyřhře opět 
uskutečnit. A pokud nechcete čekat až do roku příštího, vězte, že letos pro vás 
ještě tým OKS města Zubří připravuje turnaj pingpongový a badmintonový!!

Autor článku: Pepa Randus

K dohrávce jsme přistoupili zodpovědně
Vítězem třetího ročníku tenisového turnaje ve čtyřhře Zubří OPEN 2015 se 
stal zubersko-rožnovský pár Staňa Děcký, Míra Skalík. Staňa se turnaje zú-
častnil potřetí, z toho dvakrát vyhrál, Míru jsme mohli vidět v Zubří poprvé. 
My jsme jim jako nejlepšímu páru položili pár otázek:

Pánové, letošní turnaj byl poznamenán nepřízní počasí a musel být do-
hrán až v neděli. Mělo to vliv na konečné výsledky a vaše výkony, nebo 
byste se stali vítězi i v sobotu?
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Staňa: Myslím, že v sobotu by na nás nikdo nevsadil ani korunu, na neděli 
jsme se dobře na soupeře připravili a zahráli jsme lépe jak v sobotu. Nedělní 
dohrávka mi vyhovovala. Navíc jsme oproti některým soupeřům přistoupili 
k dohrávce zodpovědně a striktně dodrželi životosprávu, což nám taky po-
mohlo.
Míra: To je těžké říct, jestli bychom vyhráli i v sobotu. Soupeři byli kvalitní 
a odhodlaní a byla potřeba i trocha štěstí. Samozřejmě jsme z deště v sobotu 
radost neměli, ale nakonec nám to spíš pomohlo.
K dohrávce jsme přistoupili zodpovědně a mně osobně se v neděli hrálo líp 
jak v sobotu.
Který zápas byl pro vás nejnáročnější?
Míra: Nejtěžší byl zápas s Krupovými, ale i když jsme prohrávali, nenechali 
jsme se znervóznit a s trochou štěstí zápas otočili. To nás uklidnilo a hodně 
pomohlo ve zbývajících zápasech. Těžké bylo samozřejmě i finále. Poslední 
krok bývá nejtěžší a Pšenicovi jsou vždycky kvalitní a nebezpečný soupeř. 
Pomohlo nám, že po famózním výkonu v semifinále, kde porazili pár Fidler 
– Novák, už byli podle mne unaveni a ve finále se to projevilo. Ostatně Jirka 
Fidler se Zbyňkem Novákem nás ve skupině porazili, takže jsme se nezlobili, 
že je Pšenicovi vyřadili. Na toto máme se Standou naprosto stejný pohled.
Jak se ti hrálo po boku parťáka?
Staňa: Výborně, jinak bych si ho nevybral.
Míra: Výborně, Staňa v rozhodujících chvílích podržel.
Staňo, na turnaji jsi byl již potřetí, a dvakrát jsi triumfoval? Který triumf 
byl těžší?
Staňa: Pro mne byl těžší minulý ročník, a to hlavně kvůli zdravotním potí-
žím, které jsme s parťákem Honzou Valčuhou oba dva měli, a přesto jsme 
dokázali vyhrát.
Míro, na turnaji jsi byl nováčkem? Představil bys nám v krátkosti svoji 
tenisovou kariéru?
Míra: Asi bych tomu neřekl kariéra, hrávám od mládí, kdy jsem se tenis na-
učil pinkat na asfaltovém plácku za domem na Dolní Bečvě, odkud pochá-
zím. Zejména s kamarádem Alešem jsme tam trávili spoustu času, přátelství 
i tenis zůstalo a dnes spolu občas hráváme amatérské turnaje. Regionální 
turnaje hrávám i s jinými deblovými parťáky, tenis jsem nikdy závodně ne-
hrál, netrénoval jsem. Jak jsem se to sám naučil, tak to hraju. Tenis je pro mě 
zábava a hraju jej moc rád.
Hráváte spolu pravidelně? Odehráli jste tento rok i nějaký jiný turnaj? 
A s jakým výsledkem?
Staňa: Pravidelně spolu nehráváme, zahráli jsme si dva přípravné zápasy 
před turnajem, spolu jsme nikdy doposud turnaj nehráli.
Míra: Se Staňou se známe osobně i tenisově roky, ale nehráváme spolu pravi-
delně. Dokonce si myslím, že jsme spolu nikdy ani turnaj nehráli.
Jak se Vám líbila turnajová nálada a co říkáte na konkurenci?
Staňa: Nálada byla výborná, a co se soupeřů týká, řekl bych, že úroveň stou-
pá a soupeři se zlepšují.
Míra: Atmosféra turnaje a nálada byla výborná. Dobrá organizace, zapálení 
a féroví tenisté, diváci z řad rodinných příslušníků a přátel, všechno, co skvě-
lý turnaj potřebuje. Ani déšť turnaj neohrozil, osobně si vážím všech čtvrtfi-
nalistů, že si udělali čas i v neděli a dorazili, takže se mohl turnaj regulérně 
dohrát.
Co příští rok? Přijedete obhajovat prvenství?
Staňa: Pokud mi to zdraví dovolí, určitě budu rád hrát i příští rok. Chtěli 
bychom poděkovat pořadatelům, zejména Pepovi Randusovi, za výbornou 
organizaci turnaje, strávili jsme zde krásný tenisový víkend.
Míra: Byl jsem na turnaji na pozvání Standy, příští ročník je v tuto chvíli hod-
ně daleko, nicméně jsem tady hrál moc rád, a pokud budu mít možnost příští 
rok, rád zase přijedu.

Díky za rozhovor a přeji co nejvíce vyhraných tenisových bitev!

PR

Tělovýchovná jednota Gumárny Zubří oddíl 
Asociace sportu pro všechny 

zve od září 2015 k pravidelnému cvičení v Sokolovně. 
 

Cvičení pro seniory 
Po 9:30 - 10:30 
Mgr. Jana Mikulenková 
Nabízíme seniorům možnost upevnit si zdraví přiměřeným pohybem.  
 

Cvičení na velkých míčích 
Po 19:00 - 20:00 
Anna Trčková, Jitka Porubová, DiS  
Cvičení rozvíjí pohyblivost, koordinaci, rovnováhu a posilování. 
 

Zdravotní cvičení 
Út 17:30 - 18:30  
Eva Gazdová, fyzioterapeut 
Cvičení rehabilitačního typu. 
 

Pilates 
Út 18:30 – 19:30 
Čt 19:00 – 20:00 - pokročilí 
Markéta Pernicová 
Cvičební systém zaměřený na posilování středu těla. 
 

Jóga 
St 17:30 - 19:00 
Mgr. Jana Mikulenková 
Cvičení vede k vytvoření jednoty těla, mysli a duše; zlepšuje 
flexibilitu a přináší relaxaci.  
 

Cvičení rodičů s dětmi - (do 4 let) 
Čt 9:30 - 10:30 
Jitka Porubová, DiS 
Děti cvičí společně s rodiči, rozvíjí si pohybové dovednosti a 
koordinaci. 
 

Děti 4-6 let 
Čt 16:30 – 17:30 
Irena Dukátová, Ilona Krupová, Bc. Veronika Pobořilová 
Všestranné pohybové aktivity pod vedením učitelek MŠ. 

Rekordní účast ozdobila 16. ročník Běhu okolo 
Soliska

Čtyři běžkyně našeho oddílu na startu kategorie - Starší žačky

Druhou zářijovou sobotu ranní sluneční paprsky daly tušit, že by se moh-
lo na startu 16. ročníku Běhu okolo Soliska sejít spousta běžců. Nakonec 
se na start postavilo přesně 222 závodníků, čímž byl vytvořen účastnický 
rekord tohoto závodu. Běžci a běžkyně byli rozděleni do 19 věkových kate-
gorií a věku odpovídaly i délky tratí. Mezi ty divácky nejatraktivnější patří 
starty nejmladších kategorií, kde se fanoušci podél trati můžou těšit na velké, 
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emocemi nabité souboje. Dobrou zprávou je, že všichni závodníci se dostali 
v pořádku do cíle, kde si hned za cílovou čarou zavěsili na krk čokoládovou 
medaili, a mohli tak zapomenout na útrapy upravené, ale technicky náročné 
tratě. Rodinní příslušníci a fanoušci běhu vytvořili výbornou kulisu, a tak i ti, 
co si chtěli závod vychutnat ve volnějším tempu, byli nuceni ze sebe vymáčk-
nout maximum.

Dramatický start nejpočetnější kategorie - Minižáci

Třicet dva závodníků z našeho pořadatelského oddílu se mohlo porovnat ne-
jen se zástupci různých sportů i lyžařů z blízkých oddílů, ale i s atletickými 
kluby z Hranic a Kopřivnice. V této těžké konkurenci se nakonec šest z nich 
postavilo na stupně vítězů. Tímto jim ještě jednou gratulujeme a všem ostat-
ním běžcům přejeme hodně sil a zdraví v dalších závodech. Velkým překva-
pením byla hojná účast v kategorii „Ženy“. Ty, v počtu sedmnácti běžkyň, 
přidaly k velmi kvalitním výkonům i atraktivní krásu v pohybu.  
 Během závodu a po závodě mohli všichni diváci a závodníci využít zázemí 
lyžařské chaty, občerstvit se a ochutnat pro tento závod již tradiční zelňačku. 

Tři nejlepší v kategorii - Muži 
(1. místo Tomáš Vrátný 2. Tomáš Štverák 3. Lukáš Konečný )

Na závěr musím poděkovat všem pořadatelům za jejich čas věnovaný pří-
pravě a organizaci závodu a sponzorům za materiální a finanční zajištění. 
Za rok se znovu budeme na Soliskách na všechny zúčastněné těšit. Podrobné 
výsledky a fotografie najdete na webových stránkách našeho oddílu. 
Seriál přípravných závodů v přespolním běhu pokračuje v září závody ve Va-
lašském Meziříčí a Kněhyni.

Petr Volný
www.sweb.cz/lyzari

foto David Menšík a Pepa Randus
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ZUBERSKÝ FOTBAL VE VÝSLEDCÍCH

So  8. 8. 2015   muži „A“   
TJ  JUŘINKA  -  FC  ZUBŘÍ “A“             1:3    (pol.: 1:2)
Branky: 2x Karel Drda, Viktor Frňka
So 8. 8. 2015    muži “B“     
FC  ZUBŘÍ “B“  -  TJ  KELČ “B“            3:0 (kontumačně)
(hosté se k mistrovskému utkání nedostavili!!!)
So 15. 8. 2015  muži “B“     
TJ  STŘELNÁ  -  FC  ZUBŘÍ “B“            4:0    (pol.: 1:0)
Ne 16. 8. 2015  muži “A“    
FC  ZUBŘÍ “A“  -  FC  VAL. PŘÍKAZY  1:0    (pol.: 1:0)
Branka: Ondřej Vašut
So 22. 8. 2015  muži “B“    
FC  ZUBŘÍ “B“  -  Sokol  HUTISKO “B“   2:0   (pol.: 1:0)
Branky: Michal Blabla, Jiří Němec
So 22. 8. 2015  muži “A“    
TJ  VIDČE  -  FC  ZUBŘÍ “A“                   1:1   (pol.: 1:1)
Branka: Radim Vokáč                   na pokutové kopy 4:3
St 26. 8. 2015   muži “A“ III. kolo poháru Zl KFS
FC  ZUBŘÍ “A“  -  FC  FRYŠTÁK           2:4   (pol.: 1:2) 
Branky:  2x Radim Vokáč
Ne 30. 8. 2015  ml. přípr.     TURNAJ       ve Viganticích
FC  ZUBŘÍ  -  FK  VIGANTICE             14:1 (pol.: 7:1)
Branky: 9x Filip Mach, 3x Ondřej Mikulenka, 2x Jakub Mach  
FC  ZUBŘÍ  -  FC  ROŽNOV “A“             1:5    (pol.: 0:3)
Branka: Filip Mach
FC  ZUBŘÍ  -  FC  ROŽNOV “B“               0:7    (pol.: 0:3)
Ne 30. 8. 2015  st. přípr.      
FC  ZUBŘÍ  -  Sokol  HUTISKO                27:4   (pol.: 11:3)
Branky: 12x Adam Rádsetoulal, 8x Petr Bumbala, 4x Lukáš Mikulenka, 3x 
Adam Koleček
Ne 30. 8. 2015  muži “B“   
TJ Sokol  JARCOVÁ  -  FC  ZUBŘÍ “B“   6:2    (pol.: 4:0)
Branky: René Kantor, Michal Blabla
Ne 30. 8. 2015  muži “A“     
FC  ZUBŘÍ “A“  -  FC  BRUMOV “B“     2:2    (pol.: 0:1)
Branky: Ondřej Vašut, Radim Vokáč  (na pokut. kopy 3:4)
Pá 4. 9. 2015    muži “A“      
TJ  NEDAŠOV  -  FC  ZUBŘÍ “A“            4:1     (pol.: 1:0)
Branka: Radek Bortl
So 5. 9. 2015    muži “B“      
FC  ZUBŘÍ “B“ – Jiskra  KRHOVÁ         3:4     (pol.: 2:3)
Branky: 2x Michal Blabla, Michal Majer
Ne 6. 9. 2015    st. přípr.         
TJ  VIDČE  -  FC  ZUBŘÍ                         1:11    (pol.: 1:6)
Branky: 5x Adam Rádsetoulal, 3x Lukáš Mikulenka, 2x Petr Bumbala, 
Karel Diviš

M. Bartoň

 Klub Zubří
Čtvrtek 1. 10. 2015 od 18.00 hodin
Divadlo v Rytířské (Praha)
Frankie & Johnny 
zařazeno do Divadelního předplatného 2015!
Autor:  Terrence McNally
Krásný a uvěřitelný příběh o začátku jedné lásky...
Hrají: Tereza Kostková, Aleš Háma
Vyprodáno v rámci Divadelního předplatného 2015. 
Čtvrtek 8. 10. 2015 od 18.00 hodin
JIŘÍ KOLBABA – 7 DIVŮ ISLANDU
Dynamická geologie dělá z Islandu ojedinělé, mimořádně fotogenické místo. 
Objevíme termální prameny, gejzíry, bouřlivé vodopády, třpytivé ledovce, 
vulkanickou barevnou půdu i svěže zelené nekonečné plochy. Sugestivní 
krajina, ve které potkáme spíše zbloudilé koně nebo ovce, připomíná peklo 
i ráj. 
Vstupné: Předprodej: 150 Kč (kancelář Klubu Zubří, Tel: 571659447), 
na místě: 190 Kč
Čtvrtek 22. 10. 2015 od 17.30 hodin
Jaroslav Jindra – uprchlictví, emigranti
Úvodní přednáška přednáškového cyklu, v rámci které můžete diskutovat na 
aktuální téma. Z médií se k vám dostává řada polopravd a informací, v kterých 
se dá orientovat jen stěží. Přijďte se na toto téma pobavit s člověkem, který 
procestoval celý svět a problematiku zná i ze své vlastní zkušenosti.
Vstupné: 30 Kč
Pro předplatitele zdarma v rámci předplatného.

Předplatné pro přednáškový cyklus na sezónu 2015/2016
Cena: 200 Kč (ušetříte 120 Kč)
Počet přednášek – 8, od října do května každý měsíc jedna
Předprodej: od 1. října 2015

 Kino Zubří
Středa 7. 10. 2015 od 18:30 hodin
TEORIE VŠEHO

Životní příběh jednoho z největších 
vědců Stephena Hawkinga. Tento 
příběh začíná v roce 1963, kdy 
má jednadvacetiletý Stephen, 
student kosmologie na Cambridge, 
našlápnuto ke skvělé budoucnosti. 
V okamžiku, kdy prožívá osobní 
i profesní úspěch, přichází 

nemilosrdný pád. Lékaři mu diagnostikovali neléčitelné postupné ochrnutí 
nervového systému a dávali mu pouhé dva roky života. On si však nemoc 
nepřipouští a společně se svou životní láskou Jane zvládne téměř nemožné, 
když z předpovězených pouhých dvou let života se stává dvacet let. 
Režie: James Marsh
Hrají: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Charlie Cox, Emily Watson, David 
Thewlis
Vstupné: 70 Kč. Žánr: životopisný/drama.
Přístupnost: od 12 let. Délka filmu: 123 minut.
Středa 13. 10. 2015 od 09:30 hodin
KOUZELNÝ DĚDEČEK
Pásmo pohádek pro děti z MŠ, ale i děti předškolního věku v doprovodu 
rodičů.
Vstupné: 12 Kč. Délka filmu:  60 minut.

PROGRAM  na  ŘÍJEN
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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.

Středa 21. 10. 2015 od 18:00 hodin
SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU
Příběh jedné z nejžlutějších, nejhranatějších a hlavně nejoblíbenějších animo-
vaných postaviček. SpongeBob je mořská houba, kterou milují děti na celém 
světě. 
Režie: Paul Tibbitt, Mike Mitchell
Hrají: Jan Maxián, Antonín Navrátil, Igor Bareš, Tomáš Borůvka, Bedřich 
Šetena
Vstupné: 70 Kč
Žánr: animovaná komedie
Přístupnost: pro všechny. Délka filmu: 94 minut
 Ostatní
24. 10. 2015 v 16:00 hod., kostel sv. Kateřiny
Podzimní koncert
 Připravujeme na listopad
30. 10. – 2. 11. 2015 - Výstava zahrádkářů
5. 11. – 22. 11. 2015 – Výstava krojů a krojových součástí „Ze skříní našich 
babiček aneb co moli ještě nenašli“ (VSPT Beskyd)
14. 11. 2015 – Výroční koncert VSPT Beskyd
16. 11. 2015 – Akademie ZŠ Zubří
18. 11. 2015  - Přednáška Studia Zdravé Já
28. 11. 2015 – Lenka Filipová a smyčcový oktet
29. 11. 2015 – Rozsvícení vánočního stromu a vánoční jarmark

VÁNOČNÍ KONCERT LENKY FILIPOVÉ
sobota 28. 11. 2015, Klub Zubří
Lenku Filipovou ve vánočně laděném programu doprovodí smyčcový oktet.  
Vstupné: 300 Kč
Předprodej vstupenek: od 1. 10. 2015 v kanceláři Klubu Zubří
Rezervace míst: od 1. 10. 2015 – tel. 571 659 447, kultura@mesto-zubri.cz

 SPORT V MĚSÍCI ŘÍJNU
 Sportovní hala
Čtvrtek 1. 10.
16.00 hod. HC Zubří B – HC Zubří A, 3. kolo Zlínské ligy starších žáků
Sobota 3. 10.
18.00 hod. HC Gumárny Zubří – KH Kopřivnice, 5. kolo extraligy mužů 
Neděle 4. 10.
15.00 hod. TJ Lesana Zubří – HK Hodonín, 3. kolo 2. ligy žen V
17.00 hod. TJ Lesana Zubří – Tatran Litovel B, 3. kolo 2. ligy mužů SM
Sobota 10. 10.
18.00 hod. HC Gumárny Zubří – Handball KP Brno, 6. kolo extraligy mužů 
Neděle 11. 10.
  9.00 hod. HC Zubří A - TJ Sl. Slávie Uherské Hradiště, 4. kolo Zlínské ligy 
ml. žactva I
10.15 hod. HC Zubří B – TJ Rožnov pod Radhoštěm, 4. kolo Zlínské ligy 
ml. žactva II
11.30 hod. HC Zubří A - TJ Rožnov pod Radhoštěm, 4. kolo Zlínské ligy 
starších žáků
13.00 hod. HC Zubří – HCB OKD Karviná, 4. kolo 1. ligy mladších 
dorostenců
15.00 hod. HC Zubří – HCB OKD Karviná, 4. kolo 1. ligy starších dorostenců
17.00 hod. HC Zubří B – TJ Rožnov pod Radhoštěm, 4. kolo 2. ligy mužů SM
Neděle 18. 10.
  9.00 hod. HC Zubří B - TJ Sl. Slávie Uherské Hradiště, 5. kolo Zlínské ligy 
starších žáků

17.00 hod. TJ Lesana Zubří – MHK Karviná, 5. kolo 2. ligy mužů SM
Sobota 24. 10.
18.00 hod. HC Gumárny Zubří – HBC Ronal Jičín, 8. kolo extraligy mužů 
v házené
Neděle 25. 10.
  8.00 hod. HC Zubří B - TJ Lesana Zubří, 6. kolo Zlínské ligy ml. žactva II
  9.15 hod. HC Zubří A - TJ Fatra Slavia Napajedla, 6. kolo Zlínské ligy ml. 
žactva I
10.30 hod. HC Zubří A – TJ Fatra Slavia Napajedla, 6. kolo Zlínské ligy 
starších žáků
11.45 hod. HC Zubří B - TJ Rožnov pod Radhoštěm, 6. kolo Zlínské ligy 
starších žáků
13.00 hod. HC Zubří – SKP Frýdek-Místek, 6. kolo 1. ligy mladších dorostenců
15.00 hod. HC Zubří – SKP Frýdek-Místek, 6. kolo 1. ligy starších dorostenců
17.00 hod. HC Zubří B – SKP Frýdek-Místek B, 6. kolo 2. ligy mužů SM
 Fotbalové hřiště
Neděle 4. 10.
12.30 hod. FC Zubří - TJ Sokol Horní Bečva, 9. kolo OP starší přípravky
15.00 hod. FC Zubří A – FC Dolní Bečva, 9. kolo I. A třídy mužů
Neděle 11. 10.
10.00 hod. Fotbalový turnaj mladších přípravek
Neděle 18. 10.
11.30 hod. FC Zubří – TJ Valašské Meziříčí, 2. kolo OP starší přípravky
14.00 hod. FC Zubří A – 1. SK Metropol Podkopná Lhota, 11. kolo I. A třídy 
mužů 
Neděle 24. 10.
14.00 hod. FC Zubří B – AJAX Valašská Senice,  12. kolo III. třídy mužů
 Hřiště Lesany
Neděle 4. 10.
13.30 hod. TJ Lesana Zubří – TJ Holešov,  3. kolo Zlínské ligy mladšího 
žactva II
Neděle 18. 10.
  9.00 hod. TJ Lesana Zubří – SHK Kunovice, 5. kolo Zlínské ligy mladšího 
žactva II
10.15 hod. TJ Lesana Zubří – DHK Zora Olomouc B, 5. kolo Zlínské ligy 
starších žaček
 Kuželna 
Úterý 6. 10., středa 7. 10.
16.30 hod. 1. kolo Zuberské amatérské ligy
Úterý 13. 10., středa 14. 10.
16.30 hod. 2. kolo Zuberské amatérské ligy
Sobota 17. 10.
  9.30 hod. TJ Gumárny Zubří – TJ Valašské Meziříčí C, 4. kolo krajského 
přeboru mužů
Úterý 20. 10., středa 21. 10.
16.30 hod. 3. kolo Zuberské amatérské ligy
Sobota 31. 10.
  9.30 hod. TJ Gumárny Zubří – KK CAMO Slavičín B, 6. kolo krajského 
přeboru mužů
 Sokolovna
Sobota 10. 10.
9.00 hod. PEPINEC CUP 2015 – turnaj ve stolním tenise - čtyřhry
 Připravujeme:
Sobota 7. 11.
9:00 hod. HALA CUP 2014 - turnaj v badmintonu – čtyřhra (Sportovní hala)

16

září ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

2015

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., 756 51 Zašová - Luhy • náklad 850 výtisků • cena 5 Kč


