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Vzácné ocenění
Dne 24. září 2015 přivítal starosta
Ing. Lubomír Vaculín a místostarosta Mgr. Stanislav Petružela
v budově Městského úřadu Zubří
paní Jiřinu Procházkovou, rodačku ze Zubří, která byla letos v červnu oceněna za bezpříspěvkové
dárcovství krve zlatou medailí Jana
Jánského. Starosta i místostarosta
jí osobně poděkovali a ocenili tuto
její aktivní činnost. Paní Procházková je další z řad našich občanů,
kteří pomáhají zachraňovat životy
tím, že darují krev.

Foto: Aleš Měrka

Beskyd slaví 70. narozeniny výstavou
i slavnostním pořadem

Valašský soubor písní a tanců Beskyd slaví v letošním roce 70. výročí založení. U příležitosti tohoto jubilea pro Vás členové souboru za podpory
Města Zubří připravili výstavu krojů a krojových součástí nazvanou „Ze
skříní našich babiček aneb co moli ještě nenašli“. Vernisáž výstavy se
uskuteční ve čtvrtek 5. listopadu v 17.00 hodin v muzeu Petrohrad. Účinkovat bude cimbálová muzika souboru Beskyd a připraveny budou ochutnávky tradičního zuberského pečiva.
(více na str. 8)
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Narození
Julie Hrbáčková

Úmrtí
Vlasta Smékalová		

Stanislav Raždík

Vzpomínáme
Dne 4. března 2015 jsme vzpomněli 2. výročí úmrtí
našeho tatínka a dědečka, pana

Jaroslava Poruby.

S láskou vzpomínají děti Michal, Jana a vnučka
Kristýnka.
Dne 6. července 2015 jsme vzpomněli 24. výročí úmrtí pana

Vzpomínka na tebe je stále živá,
kdo v srdci žije, ten neumírá.
Dne 23. října 2015 jsme vzpomněli 20. výročí, kdy
nás opustil náš manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

Alois Hrstka.

S láskou vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami. Děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi.

Přestalo tlouci srdce Tvé znavené,
nebylo z ocele, nebylo z kamene.
Bolestí znavené přestalo bít,
nebylo léku, jímž mohlo by žít.
Dne 11. listopadu 2015 vzpomeneme 16 let, kdy
nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček, pan

František Koleček,

kterého pořád s láskou a slzami v očích v našich srdcích nosíme. Františku,
Tvé památce se klaníme a vzpomínáme.
Kdo ho měl rád, vzpomeň s námi. Manželka Jarmila Kolečková s rodinou.

Jaroslava Poruby

a 16. října 2015 první výročí
úmrtí jeho manželky, paní

Marie Porubové.

S láskou vzpomínají snacha
Lidka, vnuci Michal, Jana a pravnučka Kristýnka.

Děkujeme za Vaši lásku, rodiče drazí,
za všechny Vaše oběti,
buď štědrý k Vám všemohoucí Bůh,
toť přání od vnoučat a od dětí.
Ve svém hrobě tiše spíte,
za námi se již nikdy nevrátíte.
Teď jen kytičku na hrob můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 24. září 2015 jsme vzpomněli 8. výročí úmrtí
našeho drahého tatínka a dědečka, pana

Josefa Křenka.

Naše vřelá vzpomínka patří naší milované mamince
a babičce, paní
Antonii Křenkové,
od jejíhož úmrtí uplynulo 2. října 2015 devět let. S láskou vzpomíná dcera
Alena s rodinou. Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte s námi.

Odešel jsi od nás tak, jak osud si to přál,
ale v našich srdcích žiješ dál.
Dnes už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
svíčku zapálit, chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 6. října 2015 uplynulo 6 let od úmrtí pana

Ladislava Hrachovce.

S láskou vzpomínáme.

Láska smrtí nekončí,
navždy Tě budeme mít v srdci,
náš drahý dědečku.
Dne 20. října 2015 jsme vzpomněli 20. výročí úmrtí
našeho milovaného dědečka a tatínka, pana

Oldřicha Pelikána.

S úctou a láskou stále vzpomínají dcery Naďa, Alena a vnoučata.

www.mesto-zubri.cz
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MěÚ Zubří informuje

Informace ze zasedání Rady města Zubří
16. 9.
RM schválila dramaturgický plán na 4. čtvrtletí 2015.
RM zhodnotila průběh Dne města a prodiskutovala kulturní a sportovní akce
ve 4. čtvrtletí letošního roku.
RM schválila „Plán inventur do 31. 12. 2015“.
RM akceptuje návrh likvidační komise ze dne 31. 8. 2015 na vyřazení hmotného majetku. A schvaluje:
1. fyzickou likvidaci předmětů,
2. účetní odpis předmětů uvedených ve zprávě.
RM schvaluje přijetí dotace dle rozhodnutí Ministerstva životního prostředí
ČR ze dne 2. 9. 2015 na realizaci akce „Duhová zahrada pro motýlky, broučky
a světlušky“.
RM přijala informace o podobě nového stolního kalendáře Města Zubří
na rok 2015. Jedná se o 14denní kalendář o místních sportovních oddílech.
Rada města schválila prodejní cenu a způsob distribuce.
RM schválila dodatek ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Parkovací stání
u domů č. p. 1048 a 814-815 Zubří“, týkající se změny předmětu a ceny díla se
společností COBBLER, s. r. o.
30. 9.
RM schválila uzavření smlouvy o ostraze objektu depozitáře s firmou MOBA,
s. r. o.
RM schválila výsledek výběrového řízení „Prodej dřeva z nahodilých těžeb“
a doporučuje uzavřít smlouvu s vítězem VŘ, firmou DŘEVO RAKOV.
RM schvaluje dotaci z rozpočtu města Zubří pro SDH Staré Zubří ve výši
16 000 Kč dle pravidel partnerské spolupráce.
RM města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části prostor v objektu Klub
Zubří za zvýhodněných podmínek pro přínos pro občany Zubří s Jazykovou
školou ISŠ-COP Valašské Meziříčí.
Na vyhlášený záměr se přihlásila také paní Alena Machalová se záměrem
v prostoru malého sálu provozovat kreativní kroužek pro děti a dospělé.
Z důvodu malého zájmu občanů svoji žádost stáhla.
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RM byla dále podrobně seznámena s návrhem Grantového programu. Tento byl následně představen na veřejném projednávání Programu rozvoje obce
v Klubu Zubří dne 5. 10. 2015.
Kompletní znění usnesení Rady města a Zastupitelstva města Zubří najdete na vývěsce u MěÚ Zubří a na webových stránkách města Zubří.

Radka Dvořáková, členka Rady města Zubří

Zubří má nový územní plán

Zastupitelstvo města Zubří na svém 6. zasedání konaném dne 17. 9. 2015
vydalo nový „Územní plán Zubří“, a to formou Opatření obecné povahy č.
01/2015. S jeho vydáním byla zároveň ukončena platnost předešlého „Územního plánu sídelního útvaru Zubří“ z roku 1996.
Zubří se tak konečně dočkalo nového územního plánu, jehož zpracování bylo
v rámci projektu „Územní plán Zubří“ podpořeno z Integrovaného operačního
programu poskytnutím dotace ve výši 666.060 Kč. Finanční prostředky dotace
byly poskytnuty z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 566.151 Kč
a ze státního rozpočtu ve výši 99.909 Kč.
Účinnosti nabyl nový územní plán dne 3. 10. 2015.

Upozorňujeme žadatele, že grantové zásady budou platit v oblastech:
Sportovní aktivity
Kulturní, společenská a duchovní činnost
Obecně prospěšné činnosti v sociální oblasti
Významné projekty s cílem přispět k rozvoji a propagaci města Zubří
Lhůta pro podání žádosti je v návrhu stanovena od 25. ledna 2016 do 24. února 2016, každopádně může začít běžet až 30 dnů po schválení Zastupitelstvem
města Zubří, které je plánováno na 17. 12. 2015 – na tomto zasedání je také
na programu schválení rozpočtu 2016 s přidělenými částkami na tyto oblasti.
Kromě toho bude rozpočtována i částka na menší a jednorázové akce mimo
výše uvedené oblasti, kdy žadatele o dotaci nebudou vázáni podmínkami grantového programu.
Z výše uvedeného vyplývá jediné – žadatelé nemusí s požadavky spěchat, o dotacích se bude rozhodovat až nejdříve začátkem března 2016. Proto doporučujeme žádosti pečlivě zvážit a zpracovat.
Snahou města je při poskytování dotací nezvyšovat byrokracii a co nejvíce navázat na zaběhlou a doufejme úspěšnou dosavadní praxi.

Ing. Milan Palacký, vedoucí EO

Zprávy ze školky - MŠ Duha
Pavel Paseka, MěÚ Zubří

Co to voní u „Motýlků“
Kompostéry vypůjčené v roce 2010
se staly vlastnictvím občanů

V létě roku 2010 zapůjčilo Město Zubří svým občanům 300 kusů kompostérů
o objemu 720 litrů, a to v rámci projektu „Separace biologicky rozložitelných
odpadů ve městě Zubří“.
Kompostéry byly občanům zapůjčeny k bezplatnému užívání po dobu udržitelnosti projektu, tj. na pět let. Vzhledem k tomu, že toto období již skončilo,
staly se výše uvedené kompostéry ke dni 1. 9. 2015 vlastnictvím občanů – vypůjčitelů.
Projekt „Separace biologicky rozložitelných odpadů ve městě Zubří“ byl spolufinancován v rámci Operačního programu Životní prostředí 2007–2013
prostřednictvím fondu Evropské unie (Fond soudržnosti) a Státním fondem
životního prostředí ČR.

Pavel Paseka, MěÚ Zubří

Upozornění občanům – odpady

Upozorňujeme občany, kteří zažádali o úlevu od poplatku za komunální
odpad na studenty a doposud nedodali potvrzení o studiu nebo doklad,
že přechodně bydlí mimo město Zubří po dobu obou semestrů (pololetí)
v roce 2015, ať tak do 15. 11. 2015 učiní. V opačném případě se poplatek
automaticky navýší na původní hodnotu, tj. 400,- Kč/os.

Je podzim. Nastal čas sklízení úrody ze zahrádek a ovocných stromů. I my
jsme se zaměřili na toto téma. S dětmi jsme si povídali o podzimu, jaké ovoce
a zelenina se sklízí. V prvním týdnu října jsme měli téma ovoce – jablíčka. Děti
vykreslovaly obrázky, kreslily stromy, na které otiskovaly jablíčka, modelovaly.
Na závěr týdne se děti proměnily v kuchaře a kuchařky. Společnými silami se
vrhly do výroby jablíčkových štrúdlů. Velmi nás překvapil zájem chlapců, kteří
krouhali a strouhali jablíčka i vyvalovali těsto. Štrúdl se povedl a děti ho s chutí
snědly. Zbylo i na rodiče, kteří také mohli ochutnat. Už teď se děti těší, co si
zase samy společně vyrobí a na čem si pochutnají.

Eva Gazdíková, OV

Žádosti o dotace z rozpočtu města

Jak již bylo dříve avizováno, vzhledem k legislativním změnám bude město
Zubří od roku 2016 ze svého rozpočtu poskytovat dotace spolkům a organizacím také prostřednictvím grantového programu. S jeho zásadami byli občané
seznámeni v rámci projednávání Programu rozvoje města dne 5. 10. 2015.
Návrh Grantového programu je umístěn také na webových stránkách města.

www.mesto-zubri.cz
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Kouzelný svět trav

V pátek 18. září navštívily děti z MŠ Duha Osevu - výzkumný travinářský ústav
v Zubří, kde se zúčastnily prohlídky a programu pod názvem Kouzelný svět
trav. Paní Radka Vičanová, která nás prováděla, měla připraveno povídání
o bylinkách, travinách a jejich využití. Všichni jsme si pochutnali na dobrotách
z pohanky a zasadili semínka řeřichy. A co se dětem líbilo nejvíce? S nadšením
si vyzkoušely, jak se řídí opravdový traktor a kombajn. Děkujeme všem, kdo
tuto akci připravili, a těšíme se na další spolupráci.

Kolektiv MŠ Duha

Středisko volného času Valašské Meziříčí, výchovně vzdělávací program
„ODLET PTÁKŮ“

Děkujeme zaměstnankyním OSEVY paní Hanskutové, paní Vičanové a paní
Smočkové za krásně připravenou prohlídku okrasných rostlin a zemědělských
strojů. Těšíme se na další výbornou spolupráci.

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

Zprávy ze školky - MŠ Sídliště

Zprávy ze školy

AKCE SLUNÍČEK - ŘÍJEN
Drakiáda

Poprvé v Sokolovně - cvičíme pro radost

www.mesto-zubri.cz
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V sobotu 19. září se konala Drakiáda třídy 6. B. Sraz byl u nové školy v 15:00.
Když byla naše sestava kompletní, vydali jsme se na cestu. Šli jsme na Čihadlo.
Jakmile jsme tam dorazili, vytáhli jsme své draky a vypustili je do oblak. Naši
draci se proháněli po azurově modrém nebi. I když se některým ze začátku nedařilo, nakonec se skoro všichni draci vznesli.

V pondělí večer jsme se všichni sešli na autobusovém nádraží v Novém Jičíně.
Vše začalo tím, že si paní učitelka Molišová šla koupit nový zubní kartáček,
protože svůj si zapomněla doma. Pak už jsme se mohli vydat na cestu. Cesta
byla dlouhá, ale zpříjemnily nám ji malé televizky na každém sedadle. Jakmile
jsme přijeli, uvítali nás velkou snídaní. Každý den jsme měli pestrý program.
Vyzkoušeli jsme si mnoho věcí, jako jsou kánoe, horolezecké stěny a další. Nahlédli jsme i do jejich školy. Nejhorší na celém pobytu bylo loučení s rodinami,
které nám za tak krátkou dobu přirostly k srdci. Celý pobyt jsme si maximálně
užili. Velké poděkování patří organizátorům této skvělé akce. Auf Wiedersehen.

Alžběta Krůpová, 9. A

Kolem páté hodiny jsme je pomalu začali stahovat z oblohy a chystali se k odchodu zpět do nové školy, kde jsme si sedli k táboráku a opekli voňavoučké
špekáčky, párky a klobásky. Po dobré večeři jsme se odreagovali hraním her.
Když už se začalo stmívat, pomalu jsme se brali k odchodu. Rozloučili jsme se
a rozešli do svých domovů.
Naši první třídní akci jsme si moc užili, poznali jsme naši novou paní učitelku,
a hlavně se dobře bavili.
Martina Majerová a Ellen Randusová, 6. B

Zuberští deváťáci opět na návštěvě v Rosdorfu

Brocken - pohoří Harz
V týdnu od 21. do 28. září navštívilo 14 žáků devátých tříd spolu s učitelkami
Lenkou Molišovou a Gabrielou Cábovou německý Rosdorf. Opět šlo o přátelské setkání německých rodin a dětí s našimi žáky. Poděkování patří hlavně
německé straně organizátorů, kteří zajistili pro všechny nejen krásný program,
ale také ubytování u velmi příjemných lidí. A stejně jako vloni, opět se naplánovala další návštěva našich žáků v září 2016.
GC

Návštěva lezecké stěny v Göttingenu

www.mesto-zubri.cz

Kultura

Oskar, růžová paní a jejich neuvěřitelných 12 dní
na zuberském jevišti

Po prázdninové odmlce se do Klubu vrátil život a s ním i druhá část programu Divadelního předplatného pro rok 2015. Po letech, kdy byli místní
diváci zvyklí odcházet z divadla v Zubří s rozzářenými úsměvy, stál před
herci Divadla loutek z Ostravy nelehký úkol, a sice uvést hru o umírání
a o smrti. Robin Ferro (Zubří) a Zdena Przebindová v inscenaci Oskar
a růžová paní to zvládli na výbornou. Po hodině a půl dojemné, ale chvílemi i úsměvné podívané se dočkali dlouhotrvajícího silného potlesku zcela
zaplněného hlediště.
Oskar je normální desetiletý kluk, ale má rakovinu. Když pochopí, že operace
kostní dřeně nepřinesla očekávané zlepšení jeho zdravotního stavu a všichni
kolem něj mají problém s faktem, že zemře, upíná se k paní Růžence – růžové
paní, která pracuje na onkologickém oddělení jako asistentka. On sám nemá
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problém s umíráním, ale je naštvaný na všechny kolem, včetně svých rodičů,
kteří se najednou k němu neumí chovat normálně. Jediný, kdo se nepřetvařuje, je růžová paní. Poradí mu řešit jeho situaci dopisy Bohu a také přijde se
skvělým nápadem. Každý den prožiješ 10 let svého života, radí mu s vědomím,
že chlapci zbývá posledních 12 dní. Oskar tak startuje nový život plný zážitků,
dobrodružství, štěstí, lásky, zklamání i poznání. V hodině a půl, která na jevišti
zuberského Klubu patří výhradně Robinu Ferrovi ze Zubří a jeho herecké partnerce Zdeně Przebindové, se tak na jevišti odehrává den za dnem, desetiletí
za desetiletím a ve finále vidíme jeden celý lidský život, který nebyl žit nadarmo.

Kulturní pozvánky

Rozbíhá se přednáškový cyklus
pro rok 2015/2016

22. října jsme se v Klubu Zubří po prázdninové přestávce
znovu vrátili k pravidelnému uvádění přednášek. Prvním
z vzácných hostů se stal Jaroslav Jindra z Valašského Meziříčí, který vyprávěl, promítal a besedoval na aktuální téma
imigrace a uprchlíků.
Zuzana Neřádová – Alternativní možnosti léčby
Středa 18. 11. od 17.30 hodin
Vstupné: 30 Kč

Foto: Pavel Czinege, Robin Ferro v hlavní roli Oskara a růžové paní.

Můžeme se jen podepsat pod slova z recenze Ladislava Vrchovského: „Hra
sice je o umírání a smrti, ale díky způsobu, jakým Eric-Emmanuel Schmitt
text napsal a jak jej režisér Václav Klemens spolu s herci uchopil, tedy s vystižením vnímání světa skrze přímočarou dětskou mysl, s použitím jednoduchého,
někdy až šokujícího slovníku a s velkým dílem humoru, je představení nejen
velmi dojemné, ale zároveň i zábavné.“

Přijďte si poslechnout přednášku a povídání Zuzany Neřádové, která představí alternativní přístupy k léčbě vašeho fyzického i psychického zdraví. Zuzana
vystudovala nejdříve Veterinární hygienu a ekologii v Brně, kde získala titul
MVDr., později se teprve začala zajímat o alternativní směry a spolupracovat
s lékaři a kapacitami v tomto oboru. Vystudovala tradiční čínskou medicínu
a absolvovala další řadu kurzů po celé republice. Dnes má v Rožnově Studio
Zdravé já, kde řeší celkově problémy lidí. Vede je cestou od cvičení, detoxikace
organismu, dietologie až k pohodovému duševnímu stavu každého klienta.
V rámci přednášky vám budou představeny možné přístupy a terapie řešící
určité problémy. Většina z nich prochází přes emoční stránku člověka. Strach,
Zloba, Nenávist, Hněv, Beznaděj,… které se ukrývají hluboko, způsobují onemocnění, se kterými si doktoři nevědí rady. Řeč bude např. o akupunktuře,
lymfatické masáži, psychoterapii, očistě organismu a dalších možnostech
terapie.

Lenka Přečková

Divadlo v Rytířské, Frankie & Johnny

Ilustrační obrázky – terapie: baňkování, akupunktura

Divadlo je zázrak. Zatímco v Oskarovi a růžové paní jsme během večerní inscenace prožili vlastně celý život, s Frankie a Johnnym jsme společně trávili
jedno jediné ráno. Tereza Kostková se svým hereckým partnerem Alešem
Hámou z Divadla v Řeznické nám ukázali, jak se rodí láska. Na jevišti, před
zraky všech, se odehrávalo malé milostné drama plné slovních přestřelek, zamilovaných pohledů, doteků, hádek i vášně. Ona, prostořeká číšnice, se lásky
bojí – zklamání z mužů už zažila dost. On se zamiloval. Po 140 minutách se
na scéně, kterou tvořilo z velké většiny jedno velké lože, ukáže, že ti dva šanci
na svou lásku mají.
Tereza Kostková a Aleš Háma
při děkovačce

Vašek Sůra
Středa 16. 12. od 17.30 hodin
Vstupné: 80 Kč
V prosinci k nám do Klubu zavítá známý český polárník. Nejprve povypráví
o úskalích putování za polární kruh dětem ze školy, pak bude připraven se podělit o své zážitky i zkušenosti také s širokou veřejností.
Představení Vaška Sůry

A zuberští diváci si to opět
dokázali užít a vychutnat
a mohou se těšit na poslední díl skládačky Divadelního předplatného pro rok
2015. Rychlé šípy z Uherského Hradiště se na naše
prkna, co znamenají svět,
vrátí po 9 letech, 4. října
2015. Trénujte bránice,
bude to třeba.

Lenka Přečková

www.mesto-zubri.cz
6

„Své první polární dobrodružství jsem prožíval prostřednictvím knížky Strýček
Eskymák od Eskymo Welzla, kde poutavě popisuje příběhy z dalekého Severu

2015

říjen

ZUBERSKÉ

NOVINY

a život mezi Eskymáky. Bylo mi tehdy asi devět let a já začal snít o výpravách
do vzdálených polárních končin. Léta běžela, přečtených knížek o hrdinných
výpravách polárních badatelů přibývalo a já začal mít čím dál větší touhu se
tam jednou podívat. Jako tramp jsem prožíval svá malá dobrodružství při každém „vandru“ a své výpravy jsem s partou kamarádů na střední škole rozšířil
i o lezení po skalách.
Po maturitě jsem si začal užívat extrémních zážitků v rámci dvouleté vojenské služby. Neustálé táboření v zimních měsících bylo pro naši průzkumnou
jednotku samozřejmostí. Začal jsem získávat cenné zkušenosti jak v mrazech
venku přežít. Láska k cestování, touha po dobrodružství, adrenalinové zážitky
z lezení a má profese se daly skloubit v povolání výškového montéra televizních vysílačů, kterým jsem se na pár let stal. Horolezecká práce na stožárech,
mnohdy v mrazech a ve výškách až 400 m, byla dokonalou průpravou a získáváním zkušeností pro budoucího polárníka. Cestoval jsem po montážích hlavně do Ruska, kam se prodávalo asi nejvíce vysílačů, a musel mnohokráte velice
improvizovat a poradit si v nelehkých situacích. Vybavení a výstroj jsem měl
sice lepší než průkopníci polárních cest, ale ve srovnání s dnešními možnostmi
byly dosti primitivní, ale v té době nic lepšího nebylo.
Po roce 1989, kdy se začalo dát bez problémů cestovat po světě, přišel rozhodující okamžik a po cestách napříč Skandinávií nastala první polární výprava
na Špicberky. Vedl ji tehdy Mirek Jakeš, polárník, první Čech, jenž dosáhl severního pólu. Skamarádili jsme se a půl roku na to jsme na Špicberkách v další
expedici zažívali nová dobrodružství. Již jsem byl naplno nakažen polárním
bacilem.
První opravdu veliká polární expedice pro mne byla na jaře roku 1998. Vracel
jsem se na Špicberky po půl roce, tentokrát s lyžemi a saněmi a dalšími čtyřmi
dobrodruhy. Výpravu vedl Mirek Jakeš a měli jsme v úmyslu přejít celý ostrov
od západního po východní pobřeží a zpět. Celou cestu jsem tehdy točil jako
svůj první dokument pro ČT. Expedice dopadla dobře, naplánované cíle jsme
úspěšně „zdolali“ a film byl několikrát odvysílán pod názvem: Malé arktické
dobrodružství. V té době jsem již rok připravoval svou malou dceru Sandru
na polární výpravu. Další rok (1999) jsem s ní a mým kamarádem odletěl
do Grónska a po několikadenním putování jsme vystoupili na ten ohromný
grónský ledovec. Sandra se tak ve svých devíti letech stala jedním z nejmladších českých polárníků. S malým batůžkem zdolala vzdálenost 120 km a byla
oceněna vedením její školy za mimořádný sportovní výkon.

MĚSTO ZUBŘÍ
KONCEM LISTOPADU
PŘIVÍTÁ VÁNOCE

Podobně jako v loňském roce připravuje Odbor kultury a sportu pár
kulturních pořadů, které nám již koncem listopadu připomenou blížící se
vánoční svátky:

KULTURNÍ VÁNOCE V ZUBŘÍ
Vánoční koncert Lenky Filipové a hostů
sobota 28. 11. 2015 od 19.00 hodin v Klubu Zubří
Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu
neděle 29. 11. 2015 od 10.00 hodin – centrum Zubří
Výstava s vůní perníku
neděle 29. 11. 2015 - 15. 12. 2015 v Muzeu Zubří (Na Petrohradě)

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ KONCERT
LENKY FILIPOVÉ

Sobota 28. 11. 2015 od 19.00 hodin v Klubu Zubří
Ačkoliv se výstava s vůní perníku otevírá až v neděli (29. 11.), vánočního medového pohlazení se vám může dostat již v sobotu. Do místního klubu zavítá stálice české hudební scény, žena s nezaměnitelným medovým hlasem, vlnitými
loknami a neodmyslitelnou kytarou v klíně – Lenka Filipová. Známé populární hity i klasické skladby v pozadí se smyčcovým oktetem budou naším sálem
s proslulou jedinečnou akustikou znít jako rolničky štěstí …. Letošní vánoční
koncert si nesmíte nechat ujít.

Zpěvačka a kytaristka Lenka Filipová studovala na pražské konzervatoři a poté
na Mezinárodní hudební akademii v Paříži obor klasická kytara. Dosud vydala více než 20 alb různých stylových žánrů. Většina z nich byla oceněna jako
zlatá nebo platinová. Působí také jako autorka hudby a řada jejích skladeb se
stala velkými a trvalými hity. Koncertovala ve většině zemí Evropy, v Japonsku,
USA, Kanadě a Austrálii, získala Grand Prix na kytarovém festivalu v Nizozemských Antilách a českou cenu Grammy. Podnikla koncertní turné s Francisem Cabrelem a byla hudebním hostem koncertu Céline Dion při jejím turné
v Čechách.

Lenka Přečková
Grónsko mně doslova učarovalo. Hned další rok jsem se tam vrátil se svým kolegou a díky tomu, že naše republika se stala členem NATO, jsme obdrželi jako
první Češi povolení ke vstupu na americkou vojenskou základnu, a tak jsme
mohli procestovat nejseverněji obydlenou část Grónska. Jezdili jsme s Eskymáky lovit z lodě tuleně, zažili jsme s nimi slavnost letního slunovratu i jízdy
se psím spřežením po zamrzlých fjordech. Při zpáteční cestě jsme si ještě dali
ve středním Grónsku známý přechod přes hory z Kangerlussuaqu do Sisimiutu, dále lodí až do Ilulisatu, kde se odlamují ohromné ledové hory pevninského
ledovce do moře a majestátně vyplouvají na svou několikaletou pouť mořem.
Nejnáročnější polární výpravou se stala v roce 2005 expedice na severní pól.“

Vánoční jarmark s rozsvícením vánočního stromu

Neděle 29. 11. 2015 od 10.00 hodin, centrum Zubří
Také letos se koncem listopadu můžeme sejít u vánočního stromu, poslechnout si nejen koledy, ale i pobýt se známými u dobrého jídla a pití, koupit něco
krásného u některého z prodejců na jarmarku a ve finále si užít slavnostní rozsvícení vánočního stromu v centru Zubří. Ten se letos „obleče“ do nových barev a ozdob, proto by bylo škoda zůstat doma a neužít si nastupující atmosféru
přicházejících Vánoc spolu s ostatními. Program bude probíhat již od 10 hodin
dopoledne a vyvrcholí rozsvícením stromečku v 17.00 hodin večer.

Lenka Přečková

Zdroj: http://new.vaseksura.com/
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Beskyd slaví 70. narozeniny
výstavou i slavnostním
pořadem

(pokračování z titulní strany)
Zveme Vás také na slavnostní galaprogram
souboru, ve kterém jednotlivé složky Beskydu
nabídnou ukázku tvorby posledních deseti
let. Těšíme se na Vás v sobotu 14. listopadu
v 16.00 a v 19.00 hodin v Klubu Zubří. Místenky budou k dispozici od pondělí 9. 11. 2015
v kanceláři Klubu Zubří.

Srdečně zvou Beskyďáci

STARÁ GARDA BESKYDU
na oslavách v JABLONCI nad Nisou

Ve dnech 25. - 27. 9. 2015 odjížděla STARÁ GARDA BESKYDU na oslavy 20.
výročí založení souboru ŠAFRÁN do Jablonce nad Nisou. Nejeli jsme do neznáma, neboť přátelství mezi našimi soubory už nějaký ten pátek trvá. Abychom neudělali ve světě ostudu, poctivě se na zkouškách trénovalo, zkoušela
i mladá muzika, která s námi na prodloužený víkend odjížděla.
A protože nás ze ŠAFRÁNU očekávali až na večerní zábavu, naplánovali jsme
si svůj celodenní program. První zastávka byla v Hradci Králové, kde jsme navštívili Obří akvárium. Toto akvárium má objem 130 000 l vody a žije zde přes
500 ryb z více než 40 druhů. Pak hurá na prohlídku zříceniny hradu Frýdštejn.
Dominantou hradu je zachovalá hradní věž na nejvyšší pískovcové skále, natáčela se zde pohádka O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Začalo se stmívat
a to už byl čas odjet do nedaleké obce Pulečný, kde se konala v hospodě vesnická zábava. Naše muzika měla na zábavě hrát, tanečníci dělat zábavu.

Po snídani jsme odjížděli na krytý bazén, kde jsme mohli ve vodě „řádit jak
za mlada“. Bylo to super! Jablonec nad Nisou jako jediné město v EU se pyšní
tím, že má největší přehradu v centru města. Po procházce po hrázi jsme jeli
do centra na náměstí, kde se konaly PODZIMNÍ SLAVNOSTI. Od rána zde
probíhal jarmark s kulturním programem.
Střídaly se zde různé hudební kapely a folklorní soubory. Od 13:30 patřilo
náměstí nám, STARÉ GARDĚ BESKYDU. Lidmi zcela zaplněnému náměstí
jsme krásy Valašska představili i v novém pásmu Hospodské. Můžeme říci, že
se nám vystoupení povedlo na výbornou, užívali jsme si ho jak my, tanečníci,
tak i diváci. Po vystoupení jsme šli na prohlídku muzea jablonecké bižuterie
– bylo to úžasné, všem doporučujeme návštěvu. A ještě jednu zvláštnost tady
mají – nejvyšší místo ve městě, které jsme navštívili, se jmenuje Petřín. I přes
to, že nám byla v krojích zima, výhled byl krásný.
Bylo pozdě odpoledne a my odjížděli na oslavy souboru ŠAFRÁN. Po příjezdu na místo už bylo všude plno souboráků a gratulantů. A tak i naše gratulace
začala písničkou „Všeci sa ptajů, komu to hrajů“, pak následovala speciálně
vymyšlená písnička od Radka Vaška pro oslavence a nakonec předání dárků.
Během večera se tančilo, zpívalo, nechyběla různá vtipná vystoupení přítomných souboráků. Všude bylo plno jídla, pití, cukroví, opékalo se i prase. Zkrátka - stoly se prohýbaly pod tíhou všeho dobrého. Nejdříve se muziky v hraní
střídaly, ale potom už to bylo jedno, všichni hráli společně. Nikomu se ani
nechtělo jít domů, dobrá nálada vydržela do ranních hodin. Usínali jsme unavení, ale s krásným pocitem.
V neděli jsme se probouzeli do chladného, ale slunečného rána. To nejkrásnější při loučení bylo, když nám řekli, že oslava byla díky nám BESKYĎÁKŮM ze
Zubří „super a lepší si už nemohli přát“. To dokládají i příspěvky do kroniky
od zúčastněných hostů na oslavách.

Před námi byla dlouhá cesta domů, ale přesto jsme si udělali zastávku a prohlédli si zříceninu hradu Trosky a na oběd se zastavili v historické hospodě
v Dětenicích. A pak už hurá domů. Bylo 20:00, když jsme dorazili do Zubří.
Unavení, ospalí, ale s dobrým pocitem v srdíčku, že jsme BESKYD dobře reprezentovali v Čechách, jsme se rozcházeli do svých domovů.

STARÁ GARDA BESKYDU

Příspěvky do kroniky Beskydu od zúčastněných
hostů na oslavách 20 let Šafránu:
Nádherný příchod na naši oslavu, Váš zpěv je opravdu nádherný.

Díky Míla
Nadšení, elán, úžasná atmosféra, zpěv, veselo …
A ten úžasný příchod s přáním, s nádherným dárečkem, za který moc a moc
děkujeme, a i skvěle zazpívaná písnička přímo na nás pasující.
Nádherně se s Váma tančí, vesele zpívá, jste úžasní lidičky, kteří vždy povzbudí a zvednou ze židle! Moc moc díky a snad opět brzy na viděnou.
					Vlaďka

www.mesto-zubri.cz
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Lepší oslavu jsem nezažil.

Aleš Václavík
vedoucí souboru Šafrán
Když potká sob soba
Mají radost oba
Když se potkaj dva sobi
Hned se radost znásobí.

A tak prosím buďte dále
Veselí a milí stále
Zpívejte a tancujte
Krásu ducha pěstujte

Když se potkaj muzikanti
Klapnou zobák ignoranti
Radost mají všichni spolem
Roztančí se pěkně kolem.

Ať ta doba zdivočelá
Odkráčí pryč už docela
Ať moudrost naší země zase
Objeví se v celé kráse.

Zpívají a cifrují
Od srdce se radují
Radost, úsměv rozdávají
Dobrým vínkem prokládají.

Daniela z jižních Čech

Ostatní

Damiánek oslavil již 6. narozeniny,

a tak s příchodem nového školního roku máme doma malého předškoláka.
Během léta se Damiánek naučil několik nových slůvek. Komunikace s ním
je pro zasvěcené o trochu lepší, hodně rozumí, jen zatím nedokáže vyjádřit,
co přesně chce a potřebuje. Zkoušíme nový způsob komunikace - VOKS - výměnný obrázkový komunikační systém - metoda neverbální komunikace. Je to
komunikace pomocí speciálních kartiček.
V hrubé motorice se Damiánek taky zlepšil. Chodítko je jeho veliký pomocník,
s kterým se už dokonale sžil. Teď zkoušíme chůzi se speciálními berličkami,
což mu samotnému ještě nejde. Je už krásně zpevněný, jen mu ještě chybí
udržet stabilitu. Doufáme, že mu v tomto pomůže další speciální rehabilitační
cvičení KLIM-THERAPY v Sanatoriích Klimkovice, kam odjíždíme v půlce října. Tentokrát jedeme jen na tři týdny. Pojišťovna nám bohužel neproplatí další
lázně v tomto roce, tak si všechno hradíme sami. Za tři týdny pobytu zaplatíme
67 611 Kč. Věříme, že mu tyto rehabilitace zase pomohou.

Příroda

Usmrkánek neboli slizák

(Některé druhy hub na území města Zubří, 9. část)
Slizák švýcarský (Chroogomphus
helveticus) roste od srpna do října
ve výše položených oblastech
v podhorských a horských smrčinách i jiných jehličnatých lesích.
Jeho oranžovohnědý (uprostřed
i okrově žlutý) až 70 mm velký
klobouk s řídkými lupeny a vlákny
na povrchu vypadá za suchého počasí jako sametový nebo plstnatý.
Podobnou barvu jako klobouk má
i třeň. Barva plodnice bývá často až vínově červená. Slizák švýcarský je nepříliš
hojná jedlá houba s příjemnou, ale nevýraznou chutí.
Za deštivého počasí, kdy je i klobouk slizáka švýcarského lepkavý, je možná
jeho záměna za slizáka lepkavého (Chroogomphus rutilus). Slizák švýcarský
a lepkavý si jsou podobní dobou výskytu, barvou a tvarem plodnice (připomínají nýt). Slizák lepkavý však roste převážně pod borovicemi.
V naší oblasti se spíše setkáme
s pod smrky hojně rostoucím slizákem mazlavým (Gomphidius
glutinosus), jehož až 120 mm velký klobouk bývá šedohnědý a pokrytý tlustou vrstvou slizu. Sliz je
možné snadno sloupnout s pokožkou klobouku. Třeň bývá bělavý
a na spodu citronově žlutý. Tuto
jedlou houbu s mírně nakyslou
chutí si houbaři pochvalují v kulajdě nebo kyselém nálevu.
Lepkavé kloboučky slizáků někdy houbaře matou a považují je za klouzky.
Stejně jako lepkavý vzhled klobouků je i kuchyňské využití u slizáků a klouzků
podobné. Nepřekvapí lidové názvy slizáků: mazlavec, lepák nebo usmrkánek.

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť

www.mesto-zubri.cz

Velice děkujeme sdružení Člověk člověku za zaplacení částky 45 480 Kč
za sportovní kočárek pro postižené děti, který je zároveň vozíkem za kolo Kozlík Junior. Tento kočárek nám umožňuje vyrazit na výlety do přírody, kam
bychom se s běžným kočárkem nedostali. Je lehký, snadno ovladatelný, multifunkční, … Přes léto jsme ho měli možnost maximálně využít a vyzkoušet. Byli
jsme na výletech v horách, na procházkách v lese a jezdili jsme na kole. Damiánek je ve vozíčku spokojený, těší se z každého výletu, na vyjížďkách na kole si
to užívá. Ještě jednou moc děkujeme všem dámám ze sdružení Člověk člověku,
které již od roku 1992 pomáhají znevýhodněným dětem z Valašského Meziříčí
a jeho okolí.
Děkujeme všem za podporu a pomoc, kterou nám nadále poskytujete. Jsme
za ni všem moc vděční. Užijte si krásný barevný podzim.
rodiče Fabiánovi
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Zpátky do lavic

Jak rychle, ale spravedlivě plyne čas, člověk zjistí, když se na chvíli zastaví a
ohlédne zpět. Takové malé ohlédnutí provedli v sobotu 10. 10. 2015 absolventi
ZŠ Zubří, kteří školu opustili v roce 1985. Správně počítáte, že už je to kulatých 30 let. Setkání jsme zahájili odpolední prohlídkou školy. Provedl nás pan
Mgr. Stanislav Petružela, který „novou“ školu dokonale zná ze své dlouholeté
praxe. Mnoho věcí se ve škole změnilo, ale přesto jsme si oživili vzpomínky na
svá školní léta. Někteří si vyzkoušeli znovu usednout do školních lavic, ale přece jenom – našim dětem to ve škole sluší víc. Po prohlídce školy jsme zašli s
kytičkou na místní hřbitov, ano i zde máme některé spolužáky. Vše se zakončilo přátelským posezením v restauraci. Někteří poseděli krátce, ale byli i takoví,
co se rozcházeli nad ránem. Nezbývá než si popřát, ať se zase všichni sejdeme
dříve než za 30 let!

Ondřej Divín

LIDOVÁ GALERIE U DVOU KOČEK POŘÁDÁ
DNE 27. 11. V 18:00 HOD.
KONCERTÍK KAPELY MOSSKIN
Mosskin je trio, které spojuje mužskou rozjímavost s
ženskou rozverností, prvky
amerického folku, valašského
folklóru, kolísající mezi klidnou, meditativní a zrychlující
se veselou náladou. Nejvíce se
snad blíží škatulce world folk.
Chris Coleman / zpěv, španělská kytara, ukulele, xylofon
Eva Kudrnová / zpěv, housle a xylofon
Christoffer Strandh / bass, kytara, trumpeta
VSTUPENKY NUTNÉ REZERVOVAT PŘEDEM - OMEZENÁ
KAPACITA eliska.divinova@seznam.cz, nebo 736535814

Rozsvícení vánočního
stromku
Kavárna Tip Café Vás srdečně zve
na rozsvícení vánoční výzdoby, která
proběhne
v neděli 22. 11. od 17:00.
Vystoupí skupina Faraon
a Chrámový sbor a děti ze Zubří.
Občerstvení zajištěno, nebude chybět
pravý vánoční punč, svařené víno nebo
horká čokoláda.
Těší se na Vás zaměstnanci kavárny
Tip Café.

www.mesto-zubri.cz
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Tomáš Vlk vítězem Zubříčka!!

Vítězem „nultého“ ročníku tenisové soutěže Zubříček se stal Tomáš Vlk! Proč
nultého? Protože se jedná o zcela novou soutěž, která ukázala, že jsou u nastavených pravidel ještě rezervy. Do příštího roku tak budeme muset udělat nějaké
úpravy, aby se stala soutěž
spravedlivější a vyplatilo se
být aktivním. Stejně jako
vítěz Tomáš Vlk, který v posledním zápase zdolal Pavla Pernicu. Tomáš sehrál
v Zubříčku nejvíce zápasů
(třináct), a i když čtyřikrát
prohrál, díky své aktivitě
stanul na pomyslném vrcholu! Závěr soutěže byl
poznamenán i zraněními
Tomáše Macháčka a Libora
Pšenici, kteří tak nemohli
zasáhnout do souboje o prvenství. Celkově bylo vytvořeno 68 výzev, z nichž byla
drtivá většina odehraná.
Stoprocentní úspěšnost
měli Jirka Fiedler a Honza
Mužík, naopak byli zde
i hráči, kteří neodehráli ani jeden zápas. Na pomyslném trůnu zuberské jedničky se vystřídali čtyři hráči, nejdéle Libor Pšenica, který Zubříčku vévodil 83
dní! Nyní nás čeká zimní přestávka a příští rok se snad opět sejdeme na tenisových kurtech v plné síle s cílem zvítězit!!

Pepa Randus

Nejvíc mi dal zabrat Machy

Prvním vítězem soutěže, která je určená všem příznivcům tenisu, nazvané
Zubříček se stal Tomáš Vlk. V soutěži odehrál nejvíce zápasů ze všech účastníků a asi právem vystoupal na první místo pomyslného zuberského tenisového
žebříčku. My jsme se ho zeptali na dojmy z nové soutěže.
Tome, když ses dozvěděl o Zubříčku, byl jsi ihned rozhodnut zúčastnit se
této soutěže?
Tomáš: Ano od první chvíle jsem věděl, že chci hrát Zubříček.
Jedná se o úplně novou soutěž, co jsi od Zubříčka očekával?
Tomáš: Očekával jsem hodně zápasů s novými soupeři a hlavně novou zkušenost.
Splnil tvá očekávání?
Tomáš: Docela jo, akorát mě překvapil přístup některých hráčů.
Který ze soupeřů ti dal nejvíce zabrat?
Tomáš: Nejvíc mi dal zabrat určitě Machy (pozn. Tomáš Macháček), protože
mě dvakrát porazil, a to hlavně svým stylem tenisu, ale to je na tom krásné, že
každý hraje úplně jiný styl, a ten jeho mi vůbec neseděl.
Je něco, co by si změnil na Zubříčku?
Tomáš: Určitě. Pokud hráč nemůže nastoupit, tak je to, bohužel, jeho problém, musí prohrát kontumačně a spadnout v pyramidě níž. Potom, pokud
bude zdravý a bude mít chuť hrát, tak se může zase v pyramidě posunout výše,
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ale pořad to je o tom, že musí byt aktivní a hrát zápasy.
Můžeme se těšit, že budeš obhajovat prvenství v dalším ročníku?
Tomáš: Ano, příští rok budu určitě pokračovat v Zubříčku.
Díky a ať se ti daří!!

Pepa Randus

Nováčci vstoupili do ligy vítězně!

Kvalita ligy stoupá a to je dobře. Zdá se, že letos to Marodi nebudou mít úplně
jednoduché!
Dvě+jeden – Skittles crew
8:0 (575:614)
Tip Café - Oktopus
0:8 (666:725)
TPV – Lutomidaji
0:8 (540:625)
Paneláci – Gumotíci
2:6 (584:637)
KO-SA – Marodi
0:8 (665:724)
Další podrobnosti, aktuální výsledky, tabulku, statistiky jednotlivců a fotogalerii najdete na sport.mesto-zubri.cz a na FB stránkách Sportoviště města Zubří.

Pepa Randus

Pepinec CUP 2015 opanovalo opět mládí

Přesně po půl roce a dvou dnech se vrátila do zuberské kuželny amatérská
liga. A hned o sobě dali vědět oba nováčci, celky Lutomidaji a Gumotíci, kteří na úvod zvítězili. První dva zápasy se odehrály v úterý, kdy se utkaly celky
Dvě+jeden se Skittles crew a Tip Café s Oktopusem. Úvodní zápas ligy vyhrál
tým Skittles crew 6:2, když nejlepší výkon předvedl Michal Balhárek (220 kolků). Z domácího týmu se v nejlepším světle ukázal Michal Poruba, který shodil
227 kuželek. Nutno dodat, že zápas se odehrál téměř před plnými tribunami!
V dalším zápase jsme mohli vidět výkony kola! Tým Oktopusu v něm „přejel“
Tip Café 8:0, 725 kolků bylo nejlepším výkonem úvodního kola, stejně jako
výkon Milana Lešky, který shodil 262 kuželek a stal se prvním držitelem poukázky od firmy Gumko.cz, která věnovala poukázky vždy nejlepšímu hráči
kola, přičemž se nemůže jednat o stejného hráče. Milana doplnili hezkými výkony Naďa Lešková (243) a Franta Krupa (220). Z týmu Tip Café byl nejlepší
Robert Jurajda výkonem 241 kolků.
Ve středu proti sobě nastoupily
v úvodním zápase TPV a Lutomidaji a hosté zvítězili 8:0.
Opět před zaplněnou tribunou
předvedli výkony nad 200 kolků
jen borci z týmu Lutomidaji, a to
Dan Krupa 202, Kuba Šíra 222
a Lukáš Holiš 201 kolků. Následující souboj byl pikantní tím,
že dresy Gumotíků oblékli Petr
Polách a Laďa Adámek, kteří
hráli v minulé sezóně za Paneláky! Oba své zápasy vyhráli, Petr
výkonem 237, Laďa 217 kolků,
a výraznou měrou přispěli k vítězství svého týmu nad Paneláky.
Z nich byl nejlepší Ivan Daněk
výkonem 211 kolků. V posledním souboji prvního kola se dal
proti Marodům čekat odpor týmu KO-SA, ale i když všichni pokořili hranici
200 kolků, na Marody to nestačilo. Z nich byl nejlepší Jarda Pavlát výkonem
249 kolků, když na druhé dráze shodit neuvěřitelných 148 kolků!
Kromě vítězství obou nováčků přineslo první kolo i spoustu nových tváří v kuželně, a to hned devět. A přineslo i výrazné zlepšení výkonů - zatímco v minulém ročníku se začínalo průměrem 606,5 kolku, letos to byl výkon 635,5 kolků.

www.mesto-zubri.cz

S podzimem v Zubří přichází ten správný čas pro akce konané ve vnitřních
prostorách. V listopadu to bude například 2. ročník badmintonového turnaje
dvojic, který v loňském roce odstartoval ve Sportovní hale a u veřejnosti se setkal s nebývalým zájmem, a v současné době už je v plném proudu například
také amatérská liga v kuželkách. Po horkých letních dnech, kdy měli Zubřané
možnost poměřit své síly například ve fotbalovém nebo tenisových turnajích,
se v sobotu 10. října v Sokolovně uskutečnil 2. ročník turnaje ve čtyřhře – Pepinec CUP. Proti loňskému roku byl turnaj mírně poznamenaný nižší účastí,
letos do bojů o věcné ceny nastoupilo 9 párů. Aby si borci užili hry do sytosti,
byl zvolen herní systém „každý proti každému“ v základní skupině, a všichni
tak měli možnost poznat kvality těch nejlepších z nejlepších.
Už základní skupina tedy dala tušit fanouškům i hráčům samotným, kdo že
letos bude mít největší šance na úspěch. Do turnaje se stejně jako loni přihlásil
Tomáš Blabla z Lužné, který Petra Kováře vyměnil za Martina Hořelku z Valašské Polanky. A oba tyto borce bylo v turnaji hodně vidět! Na turnaji panovala
atmosféra typická pro zuberské sportovní turnaje, tedy přátelská, plná úsměvů, ale zároveň byla ve vzduchu cítit touha po vítězství a hráči se soustředěnými
výrazy bojovali o každý míček jako lvi. Dvojice Jakub Trebula a Lukáš Karola
doslova odrovnala soupeře svojí trpělivou a precizní hrou a základní skupinou
prošla bez jediné prohry. Největšími protivníky pro ně byla dvojice Dušan
Palát - Vojta Pernický, která mladé dvojici podlehla až v pátém setu. Drobné
zaváhání si v základní skupině hned v prvním zápase dovolila dvojice Blabla
- Hořelka, ti ve změněné sestavě obhajovali loňský titul a v úvodním zápase
podlehli svým kamarádům Trebulovi s Karolou 1:3. Po tomto zápase ale opadla úvodní nervozita a dvojice Blabla - Hořelka už si další zaváhání nedovolila.
Do semifinále se tedy probojovali Trebula s Karolou, Brokeš - Ovčačík, Blabla - Hořelka a Palát - Pernický. Závěr patřil opět dvěma nejmladším párům
turnaje, které bez zaváhání a bez ztráty setu smetly ze stolu zkušenější a ostřílenější hráče a vybojovaly si tak postup do finálového zápasu. Na třetím místě, tedy stejně jako v loňském roce, skončil Vojta Pernický, tentokrát s novým
parťákem Dušanem Palátem. Jelikož se o třetí místo nebojovalo, umístili se tak
na této pozici i Laďa Brokeš se Staňou Ovčačíkem. V posledním zápase si ob-
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hájci titulu spravili chuť z úvodního zápasu, kdy podlehli svým finálovým protihráčům. Rozehraní do skvělé formy si bez zaváhání poradili ve třech setech
s mírně zaskočeným soupeřem a svou krasojízdu nad pingpongovým stolem
zakončili jednoznačnou výhrou 3:0.

Svou návštěvou turnaj poctil i místostarosta Staňa Petružela a všem umístěným společně s hlavním organizátorem Pepou Randusem předal zasloužené
ceny, které nejlepším věnovaly Město Zubří a LB Silver. O občerstvení se po celou dobu turnaje staral Danek z kavárny Tip Café. Jak to už ve sportu bývá,
vyhráli ti nejlepší, nejodhodlanější a není pochyb, že po právu. Máme za sebou
další vydařený turnaj a nezbývá než si říct – jen tak dál. V únoru příštího roku
při turnaji dvouher opět na shledanou…

Tomáš Indrák

První návštěva zuberských gymnastek
v německém Rosdorfu

A jak to viděla naše děvčata?
Ve středu 23. září jsme se v nekřesťanských ranních hodinách vydaly všemožnými dopravními prostředky na velmi dlouho cestu ze Zubří do Rosdorfu.
Když jsme dorazily na místo, nadšeně nás přivítali němečtí organizátoři, kteří
se o nás po celou dobu pobytu svědomitě starali. A stejně jako ostatní obyvatelé
Rosdorfu na nás byli moc milí. Absolvovaly jsme společnou večeři a poté jsme
se rozjely do našich hostitelských rodin. Rychle jsme se s nimi seznámily a skamarádily. Mluvili jsme s nimi anglicky i německy, takže naše paní učitelky budou mít jistě radost z našich pokroků. Za tu krátkou dobu, co jsme v Německu
pobývaly, jsme stihly parním vláčkem dojet na nejvyšší horu Harzu Brocken,
projít si historické město Göttingen a vydovádět se v aquaparku plném tobogánů a atrakcí.

Společné foto ze sobotního vystoupení gymnastek ze Zubří a Obernjesy

Celý sobotní den však patřil gymnastice. Dopoledne se konal společný trénink
a odpoledne se mohl kdokoliv přijít podívat na velké vystoupení. Bylo opravdu zajímavé sledovat, jak se trénuje v Rosdorfu. A jak my, tak Němky jsme
se přiučily něco nového. V neděli jsme se jen rozloučily a vydaly se společně
s vybranými žáky ze zuberské základní školy domů. Po cestě jsme se zastavili v
nádherné hannoverské ZOO a velice si užily zdejší lachtaní show. Nebudeme
lhát, když řekneme, že se nám nechtělo zpátky, ale všude dobře, doma nejlíp.
Na závěr bychom chtěly poděkovat všem lidem, kteří nám umožnili poznat
další kus světa.
Karolína Davidová, Daniela Martinková

Lyžařské závody v přespolním běhu
prověřují zuberské běžkaře

Fotografie z túry na nejvyšší horu Harzu - Brocken (1142 m n.m.) - bylo větrno a chladno.

Družstvo juniorek moderní gymnastiky Zubří se ve dnech 23. - 28. 9. 2015
poprvé vydalo na družební návštěvu do Rosdorfu. Kromě poznání družebního města, stromu přátelství a příjemných lidí se podařilo trenérkám a gymnastkám seznámit se s gymnastickým děním v Rosdorfu a v blízkém městečku
Obernjesa. Společný trénink obohatil obě strany a vystoupení našich děvčat
zatajilo dech nejednomu diváku. Ohlasy byly velké a příjemné. Již teď se těšíme na další setkání, které by mělo proběhnout zase u nás v Zubří. Poděkování
patří nejen Městu Zubří a paní učitelce Lence Molišové za přípravu pobytu, ale
také celému organizačnímu týmu v Rosdorfu, který měl zuberské gymnastky
na starost ubytováním počínajíc a naplněným a velmi krásným programem
konče. Poděkování patří především panu Klausovi Hampemu a Wernerovi
Wiedekampovi.

www.mesto-zubri.cz
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Tradiční podzimní lyžařské „přespoláky“ jsou letos ve Zlínském kraji minulostí. Na zuberský Běh okolo Soliska navázaly o dalších víkendech závody ve Valašském Meziříčí, Kněhyni a v Rožnově pod Radhoštěm. Naše krajské závody
jsme doplnili účastí ve Frenštátě závodem v okolí frenštátských můstků a ještě
se chystáme poslední říjnovou sobotu do Veřovic. Velmi úspěšně jsme v říjnu
zakončili celoroční seriál závodů v běhu pod názvem Frenštátský běžecký pohár. Všem pořadatelům závodů jistě udělala radost vysoká účast a počasí bez
deště. Závody si tak užívali nejen běžci, ale i diváci a fanoušci.

Výše příspěvku je stanovena takto:
mládežnický člen (do 18 let včetně)…...............…
dospělý člen …………………………......................

100,-/rok,
500,-/rok.

V případě nejasností se obracejte na své trenéry, popř. funkcionáře oddílu: p.
Palátovou, p. Malinu, p. Janků, p. Hofera, p. Kavana, p. Zemanovou. Tyto příspěvky zasílejte na účet č.: 1765584399/0800. Jako zprávu pro příjemce
uveďte: Příspěvek + jméno a příjmení.
Zaplacením členského příspěvku taktéž stvrzujete členství v oddíle, v opačném
případě se stáváte jen jeho příznivcem.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci.

Oddíl TJ Lesana Zubří

Stolní tenis Zubří

Běh údolím Kněhyně byl pro náš oddíl velmi úspěšný

Náš oddíl má širokou členskou základnu napříč všemi věkovými kategoriemi,
čehož využíváme při vzájemném povzbuzování na trati a aplausu při předávání
medailí na stupních vítězů. Komu jak se dařilo a fotografie ze závodů najdete
na našich webových stránkách.

Datum: 3.10.2015					
Místo: Vsetín					
Turnaj: Regionální - mládež					
Kategorie - Open - 35 soutěžících
Starší žáci – 27 soutěžících
7. KOLEČEK Lukáš 		
9. KRUPA Tobiáš		
12. KRUPA Tobiáš			
14. PUPÍK Milan		
16. KANTOR Marek			
16. VEČEŘA Stanislav
21. PUPÍK Milan 			
25. MACHÁČEK Daniel
23. VEČEŘA Stanislav					
32. MACHÁČEK Daniel 		
Dorost - 30 soutěžících
				
6. KOLEČEK Lukáš
Mladší žáci – 16 soutěžících		
11. KRUPA Tobiáš		
5. PUPÍK Milan			
12. KANTOR Marek		
7. VEČEŘA Stanislav		
17. PUPÍK Milan		
14. MACHÁČEK Daniel 		
19. VEČEŘA Stanislav
				28. MACHÁČEK Daniel

Markétka Šimurdová a Klárka Trojáková na stupních vítězů
v Běhu okolo frenštátských můstků

Lyžařský oddíl
www.sweb.cz/lyzari

TJ Lesana Zubří žádá všechny členy oddílu
o zaplacení členských příspěvků za rok 2015
do 31. 12. 2015.
Tyto příspěvky jsou vybírány z důvodů jedné z podmínek u žádosti o dotaci pro
oddíl na rok 2016 v rámci ministerstva školství.

www.mesto-zubri.cz

Sérií úvodních turnajů začala nová sezóna 2015/2016 ve stolním tenise.
Výsledkový servis z několika prvních turnajů:
Datum: 26. 9. 2015					
Místo: Slavičín					
Turnaj: Krajský - mládež					
Kategorie - Open - 78 soutěžících
Starší žáci – 47 soutěžících
28. KRUPA Tobiáš			
11. KRUPA Tobiáš		
32. KOLEČEK Lukáš		
24. PUPÍK Milan		
46. PUPÍK Milan			
44. VEČEŘA Stanislav
61. KANTOR Marek		
74. VEČEŘA Stanislav		
Dorost - 68 soutěžících
				24. KRUPA Tobiáš
Mladší žáci – 30 soutěžících		
27. KOLEČEK Lukáš
11. PUPÍK Milan			
40. PUPÍK Milan		
27. VEČEŘA Stanislav		
53. KANTOR Marek		
				64. VEČEŘA Stanislav

Datum: 4.10.2015					
Místo: Zubří					
Turnaj: Regionální přebor družstev mužů			
ST Zubří : TJ Sokol Vsetín „C“ - 6:12
Pokuta Jan - 2:2,5
Pšenica David - 2:2,5
Pupík Milan 2:2
Koleček Lukáš - 0:2,5
Kantor Marek - 0:2,5
Za ST Pupík Milan
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Běh rodným krajem Emila Zátopka

Dne 19. 9. 2015 pořádalo Středisko volného času Rožnov p. R. Běh rodným
krajem Emila Zátopka - závod dětí. Akce se uskutečnila jako doplňkový program projektu dvou měst Kopřivnice a Rožnova p. R „Běh rodným krajem
Emila Zátopka“, který je věnován odkazu výše jmenovaného slavného atleta a nejlepšího olympionika 20. století. Koná se pravidelně nejbližší sobotu
k jeho narození, což bylo 19. 9. 1922. Ve stejný den se narodila i jeho manželka
paní Dana Zátopková.
Akce se uskutečnila v areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Děti byly rozděleny podle věkových kategorií, a také jim díky věku byla
určena délka tratě. Této akce se zúčastnilo i mnoho mladých sportovců ze Zubří, kteří většinou skončili na stupních vítězů.

Určitě stojí za to jmenovat:
Ivanu Divínovou
- 2. místo v kategorii děvčat nar. 2006 – 2008
Matouše Černého - 3. místo v kategorii chlapců nar. 2006 - 2008
Terezu Švecovou
- 1. místo v kategorii děvčat nar. 2003 – 2005
Davida Chýlka
- 1. místo v kategorii chlapců nar. 2000 -2002
Patrika Nohýla
- 3. místo v kategorii chlapců nar. 2000 -2002
Ivu Kaštovskou
- 1. místo v kategorii děvčat nar. 2000 -2002
Markétu Barošovou - 2. místo v kategorii děvčat nar. 2000 -2002
Barboru Petřekovou - 3. místo v kategorii děvčat nar. 2000 -2002
K takovému krásnému umístění nelze nic než gratulovat a poděkovat za skvělou reprezentaci města Zubří.

Eliška Divínová
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Pá 11. 9. 2015 muži „A“
TJ Sokol PODLESÍ - FC ZUBŘÍ „A“ 0:1 (pol.: 0:1)
Branka: Karel Drda
So 12. 9. 2015 starší přípravka
FK VIGANTICE - FC ZUBŘÍ
7:5 (pol.: 1:2)
Branky: 3x Petr Bumbala, 2x Adam Rádsetoulal
So 12. 9. 2015 mladší přípravka TURNAJ v Rožnově
FC ZUBŘÍ - FC ROŽNOV „B“
3:2 (pol.: 2:1)
Branky: 2x Lukáš Mikulenka, Dominik Lacina
FC ZUBŘÍ - VAL. MEZIŘÍČÍ „A“
3:6 (pol.: 1:4)
Branky: 3x Lukáš Mikulenka
FC ZUBŘÍ - HORNÍ BEČVA
6:3 (pol.: 4:2)
Branky: 4x Lukáš Mikulenka, 2x Filip Mach
So 12. 9. 2015 muži „B“
FC ZUBŘÍ „B“ - Sokol RŮŽĎKA
4:1 (pol.: 3:0)
Branky: Tomáš Lojkásek, Michal Majer, Michal Blabla, Libor Raždík
So 19. 9. 2015 mladší přípravka TURNAJ v Rožnově
FC ZUBŘÍ - FC ROŽNOV „A“
2:9 (pol.: 0:7)
Branky: 2x Lukáš Mikulenka
FC ZUBŘÍ - FC ROŽNOV „B“
2:3 (pol.: 1:2)
Branky: Lukáš Mikulenka, Filip Mach
FC ZUBŘÍ - FK VIGANTICE
4:3 (pol.: 2:1)
Branky: 4x Lukáš Mikulenka
Ne 20. 9. 2015 starší přípravka
FC ZUBŘÍ - TJ ZAŠOVÁ
5:6 (pol.: 3:3)
Branky: 3x Adam Rádsetoulal, Karel Diviš, Petr Bumbala
Ne 20. 9. 2015 muži „B“
TJ Sokol BRANKY - FC ZUBŘÍ “B“ 2:1 (pol.: 2:0)
Branka: Michal Blabla
Ne 20. 9. 2015 muži „A“
FC ZUBŘÍ „A“ - SK VLACHOVICE
2:0 (pol.: 2:0)
Branky: Libor Raždík, Karel Drda
So 26. 9. 2015 muži „B“
FC ZUBŘÍ „B“ - TJ KLADERUBY
4:3 (pol.: 2:2)
Branky: Michal Majer, Libor Raždík, Tomáš Majer, Michal Blabla
Ne 27. 9. 2015 mladší přípravka TURNAJ v Zubří
FC ZUBŘÍ - FC ROŽNOV “B“
1:2 (pol.: 0:0)
Branka: Filip Mach
FC ZUBŘÍ - TJ POLIČNÁ
3:6 (pol.: 0:3)
Branky: 2x Lukáš Mikulenka, Ondřej Diviš
Ne 27. 9. 2015 muži „A“
TJ VAL. KLOBOUKY - FC ZUBŘÍ „A“ 3:0 (pol.: 1:0)
Pá 2. 10. 2015 starší přípravka
FC DOLNÍ BEČVA - FC ZUBŘÍ
3:24 (pol.: 2:12)
Branky: 9x Adam Rádsetoulal, 8x Petr Bumbala, 2x Adam Hrabovský, 2x Jonáš Fiala, Lukáš Mikulenka
So 3. 10. 2015 mladší přípravka TURNAJ v Podlesí
FC ZUBŘÍ - FK VIGANTICE
1:1 (pol.: 0:1)
Branka: Dominik Lacina
FC ZUBŘÍ - TJ PODLESÍ
6:1 (pol.: 3:1)
Branky : 2x Filip Mach, 2x Dominik Lacina, 2x Lukáš Mikulenka
FC ZUBŘÍ - TJ VIDČE
5:7 (pol.: 2:4)
Branky: 3x Dominik Lacina, Ondřej Diviš, Lukáš Mikulenka
So 3. 10. 2015 muži „B“
TJ HOŠŤÁLKOVÁ - FC ZUBŘÍ „B“
6:1 (pol.: 2:0)
Branka: Tomáš Lojkásek
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Ne 4. 10. 2015 starší přípravka
FC ZUBŘÍ - Sokol HOR. BEČVA
11:3 (pol.: 5:1)
Branky: 5x Adam Rádsetoulal, 2x Petr Bumbala, 2x Adam Hrabovský, Josef
Mach, Karel Diviš
Ne 4. 10. 2015 muži „A“
FC ZUBŘÍ „A“ - FC DOLNÍ BEČVA
1:1 (pol.: 0:1)
Branka: Petr Berka
(na pok. kopy 4:3)
So 10. 10. 2015 muži „A“
TJ KELČ - FC ZUBŘÍ „A“
0:0 (pol.: 0:0)
(na pok. kopy 4:3)
Ne 11. 10. 2015 mladší přípravka TURNAJ v Zubří
FC ZUBŘÍ - TJ VAL. BYSTŘICE
1:7 (pol.: 1:3)
Branka: Dominik Lacina
FC ZUBŘÍ - TJ VIDČE
2:9 (pol.: 1:4)
Branky: Sebastian Van Dee Ete, Ondřej Diviš
Ne 11. 10. 2015 muži „B“
FK LESKOVEC - FC ZUBŘÍ „B“
4:1 (pol.: 3:0)
Branka: Jakub Borák

M. Bartoň

PROGRAM na LISTOPAD
Klub Zubří
Středa 18. 11. 2015 od 17.30 hodin
PŘEDNÁŠKA: ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI LÉČBY
ZUZANA NEŘÁDOVÁ
Přijďte si poslechnout o možnostech a terapiích, které vám mohou pomoci s
řešením problémů tam, kde klasická medicína nestačí.
Vstupné: 30 Kč.
Sobota 14. 11. 2015 od 16.00 a 19.00 hodin
RADOST NA DĚDINĚ
Slavnostní vystoupení k 70. výročí VSPT Beskyd.
Místenky od pondělí 9. 11. k dispozici v Klubu Zubří.
Pořádá: VSPT Beskyd.
Pondělí 16. 11. 2015 od 16.00 a 18.30 hodin
AKADEMIE K VÝROČÍ ŠKOLY,
aneb Stařenko, dívejte se zase, jak se máme ve školním čase.
Vstupné: dobrovolné.
Místenky k vyzvednutí zdarma od 2. 11. 2015 v kanceláři školy (7.30 – 12.00)
nebo dle dohody.
Tel: 571 658 920.
28. 11. 2015 od 19.00 hodin
CONCERTINO – VÁNOČNÍ KONCERT
LENKA FILIPOVÁ A HOSTÉ
Stálice české hudební scény Lenka Filipová + kytara + 8 smyčců + vánoční
atmosféra = zážitek, který si nesmíte nechat ujít!
Vstupné: 300 Kč

Kino
foto: Pavla Pernicová
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Úterý 10. 11. 2015 od 09:30 hodin
HVĚZDA BETLÉMSKÁ
Pásmo pohádek pro děti z MŠ, ale i děti předškolního věku v doprovodu rodičů.
Vstupné:12 Kč. Délka filmu: 60 minut.
Středa 11. 11. 2015 od 18:00 hodin
ŽIVOT JE ŽIVOT
Film plný humoru, fantazie a
bláznivých situací, které přináší život.
Otec rodiny (Ondřej Vetchý) by po
boku svých tří dcer rád viděl schopné
a úspěšné muže. Ve skutečnosti je
tomu však jinak.
Režie: Milan Cieslar
Hrají: Ondřej Vetchý, Simona
Stašová, Bára Poláková, Tereza Voříšková, Sára Sandeva, Petr Vančura,
Marek Taclík, Miroslav Táborský, Kristína Peláková
Vstupné: 70 Kč. Žánr: komedie
Přístupnost: mládeži přístupno. Délka filmu: 95 minut.
Středa 25. 11. 2015 od 18:00 hodin
MIMONI
Příběh roztomilých žlutých Mimoňů,
kteří vidí smysl své existence v
posluhování tomu největšímu
darebákovi široko daleko.
Režie: Pierre Coffin, Kyle Balda
Hrají (hlasy): Ivana Chýlková,
Jan Vondráček, Jiří Klem, Radka
Stupková, David Suchařípa
Vstupné: 70 Kč.
Žánr: animovaná komedie
Přístupnost: pro všechny. Délka filmu: 91 minut.

15

říjen

ZUBERSKÉ

NOVINY

Muzeum
31. 10. 2015 – 2. 11. 2015, 9.00 - 18.00 hodin
VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY
Pořádá ZO Český zahrádkářský svaz Zubří.
5. 11. 2015 – 22. 11. 2015
Čtvrtek 5. 11. 2015 od 17.00 hodin – vernisáž výstavy
Ze skříní našich babiček aneb co moli ještě nenašli
Výstava krojů a krojových součástí. Vernisáž výstavy doprovodí muzika VSPT
Beskyd a připraveny budou ochutnávky tradičního zuberského pečiva.
Pořádá: VSPT Beskyd za podpory Města Zubří.
Otevřeno: út, čt, pá, so, ne: 15 – 18 hodin.
29. 11. 2015 – 13. 12. 2015
Výstava s vůní perníků
Včeličky, med, perníčky a jejich zdobení – to jsou hlavní témata a atributy
výstavy, kterou pro vás připravuje Muzejní rada a Město Zubří ve spolupráci
s místní organizací Českého svazu včelařů.
Otevřeno: út, čt, pá, so, ne: 15 – 18 hodin.

Ostatní
Neděle 22. 11. 2015 od 17:00 hodin – Tip Café
Rozsvícení vánočního stromku
Vystoupí skupina Faraon a Chrámový sbor a děti ze Zubří.
Pátek 27. 11. 2015 v 18:00 hodin
LIDOVÁ GALERIE U DVOU KOČEK
KONCERTÍK KAPELY MOSSKIN
Neděle 29. 11. 2015 od 10.00 hodin v centru obce
VÁNOČNÍ JARMARK a ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Připravujeme
Pátek 4. 12. 2015 od 16.00 hodin
RYCHLÉ ŠÍPY – Slovácké divadlo UH
Vyprodáno v rámci divadelního předplatného.
středa 16. 12. 2015
Přednáška polárníka Vaška Sůry

SPORT
Sportovní hala
Neděle 1. 11.
9.00 hod. HC Zubří A – KH Zbrojovka Vsetín, 7. kolo Zlínské ligy mladšího
žactva I
10.15 hod. TJ Lesana Zubří – HC Zlín A, 9. kolo Zlínské ligy starších žaček
11.45 hod. TJ Lesana Zubří – Sokol Luhačovice, 7. kolo Zlínské ligy
mladšího žactva II
Sobota 7. 11.
9.00 hod. Hala CUP 2015 – 2. ročník badmintonového turnaje ve čtyřhrách
Neděle 8. 11.
8.00 hod. HC Zubří A – HC Zlín A, 8. kolo Zlínské ligy mladšího žactva I
9.15 hod. HC Zubří B – HC Zlín B, 8. kolo Zlínské ligy mladšího žactva II
10.30 hod. HC Zubří A – TJ Holešov, 8. kolo Zínské ligy starších žáků
11.45 hod. HC Zubří B – TJ Fatra Slavia Napajedla, 8. kolo Zlínské ligy
starších žáků
15.00 hod. TJ Lesana Zubří – HK Hodonín, 3. kolo 2. ligy žen V
17.00 hod. TJ Lesana Zubří – HC Zubří B, 9. kolo 2. ligy SM mužů

Sobota 14. 11.
7.30 hod. Futsal, utkání 3. a 4. kola okresního přeboru
Neděle 15. 11.
9.00 hod. HC Zubří A – TJ Slovácká Slávie Uherské Hradiště, 1. kolo
Zlínské ligy starších žáků
10.15 hod. HC Zubří B – TJ Holešov, 1. kolo Zlínské ligy starších žáků
17.00 hod. TJ Lesana Zubří – MHK Karviná, 7. kolo 2. ligy mužů SM
Sobota 21. 11.
17.00 hod. TJ Lesana Zubří – Tatran Bohunice, 9. kolo 2. ligy žen V
Neděle 22. 11.
13.00 hod. HC Zubří – TJ Sokol Nové Veselí, 8. kolo 1. ligy mladších
dorostenců
15.00 hod. HC Zubří – TJ Sokol Nové Veselí, 8. kolo 1. ligy starších
dorostenců
17.00 hod. HC Zubří B – Tatran Litovel B, 8. kolo 2. ligy mužů SM
Pátek 27. 11.
13.00 hod. Dobiáš CUP 2015, mezinárodní turnaj mladších žáků v házené
Sobota 28. 11.
8.00 hod. Dobiáš CUP 2015, mezinárodní turnaj mladších žáků v házené
Neděle 29. 11.
7.30 hod. Futsal, utkání 3. a 4. kola okresní soutěže I. třídy
17.00 hod. TJ Lesana Zubří – TJ Holešov, 11. kolo 2. ligy mužů SM

Kuželna
Úterý 3. 11., středa 4. 11.
16.00 hod. 4. kolo Zuberské amatérské ligy
Úterý 10. 11., středa 11. 11.
16.00 hod. 5. kolo Zuberské amatérské ligy
Sobota 14. 11.
9.30 hod. TJ Gumárny Zubří – TJ Bojkovice Krons A, 8. Kolo KP mužů
Středa 18. 11., čtvrtek 19. 11.
16.00 hod. 6. kolo Zuberské amatérské ligy
Sobota 21. 11.
9.30 hod. TJ Gumárny Zubří – TJ Zbrojovka Vsetín B, 9. Kolo KP mužů

Sokolovna
Nedělej 1. 11.
9.00 hod. Stolní tenis Zubří – TJ Sokol Horní Bečva C, 3. kolo regionálního
přeboru družstev mužů
Neděle 8. 11.
9.00 hod. Stolní tenis Zubří – TJ Oznice, 4. kolo regionálního přeboru
družstev mužů
Sobota 21. 11.
7.00 hod. Slovensko-Moravský pohár závodů RC automobilů
Neděle 29. 11.
9. 00 hod. Stolní tenis Zubří – TJ Rožnov pod Radhoštěm D, 6. kolo
regionálního přeboru družstev mužů

Fotbal
Neděle 1. 11.
13.30 hod. FC Zubří A – TJ Valašské Meziříčí B, 13. kolo 1. A třídy mužů
Neděle 8. 11.
13.30 hod. FC Zubří A – TJ Juřinka, 14. kolo I. A třídy mužů
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Počítačová sazba a tisk GRAFIA NOVA s.r.o., 756 51 Zašová - Luhy • náklad 850 výtisků • cena 5 Kč
Prodejní místa ZN: Coop Sídliště 6. května, trafika p. Mikulenka, Hobby Elektro pí Janošcová u Tesca, Coop Horní konec, Coop střed, Coop Staré Zubří, Tip Café, trafika u pošty.
Schránky na vaše příspěvky najdete na těchto místech: Klub Zubří, Hamerská 10, Horní škola Horní konec, Klub Staré Zubří.

www.mesto-zubri.cz
16

2015

