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Sport v Zubří – kalendář města Zubří
pro rok 2016
Zubří žije sportem! Můžete se o tom přesvědčit v letošním kalendáři, ve kterém
jsme se vám pokusili přiblížit oddíly, celky i jednotlivce, pro které sport mnoho
znamená. Na několika fotografiích jsme chtěli poukázat na vzájemné propojení všech sportovců a sportovišť. Setkali jsme se s mnoha sportovci, profesionálními, poloprofesionálními, amatérskými nebo rekreačními, mladými i se
staršími, ženami či muži, a všechny spojovalo jedno – láska ke sportu. Snažili
jsme se pro vás zachytit atmosféru sportovišť, nadšení a elán sportovců, pohodu a spokojenost, která zde vládne. Velký dík patří fotografu Ivanu Dostálovi,
který se nebál této výzvy a s odvahou pravého sportovce se vrhnul po hlavě
do díla. Poděkování samozřejmě patří i všem zúčastněným, kteří chtěli prezentovat právě svůj sport a s chutí spolupracovali na kalendáři, který, jak doufáme,
ozdobí většinu zuberských domácností. A vy v něm máte šanci poznat spoustu
rodinných příslušníků, kamarádů nebo jen známých od vidění. Děkujeme!!

Kalendář si můžete zakoupit za pouhých 60 Kč v kanceláři Odboru kultury
a sportu MěU ve Sportovní hale, v Klubu Zubří, v místní knihovně, na podatelně městského úřadu, v kavárně Tip Café a po dobu otevření výstavy také na Petrohradě ve výstavní síni Muzea Zubří.

Pepa Randus

Vánoční jarmark
a rozsvícení
vánočního stromu
Neděle 29. 11. 2015
od 10.00 do 18.30 hodin
– centrum Zubří
V rámci programu:
dopoledne od 10.00 hodin:
• zahájení jarmarku
• Faraon (zuberská hudební legenda)
• zpřístupnění výstavy na Petrohradě – Výstava s vůní perníků – vánoční
tvoření, zdobení perníčků
odpoledne od 14:30 hodin
• 14.30 h - Faraon (zuberská hudební legenda)
• 16.00 h - VSPT Beskyd
• 16.45 h - MŠ Sídliště Zubří
• 17.00 h – slavnostní rozsvícení vánočního stromu
• 17.10 h - Ladislav Kokeš (housle, kornet), Milan Cyrus (kytara, harmonika)
V případě nepříznivého počasí může být program jarmarku změněn nebo
omezen!

UPOZORNĚNÍ REDAKČNÍ RADY
Uzávěrka prosincových Zuberských novin
je 3. prosince 2015!!!
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Narození

Dominik Dobeš
Adam Klimo
Damián Měrka

Karolína Stromšíková
Natálie Holišová
Jiří Gerža

Vítání občánků

Kdo znal, vzpomene,
kdo měl rád, nezapomene.
Dne 15. prosince 2015 vzpomeneme 15. výročí úmrtí
pana

Jana Januše.

Vzpomínají manželka Marie a dcera Eva s rodinou.

„V korunách staletých lip pod zuberskou farou
tiše šumí vánek, tichounce,
aby nenarušil, maminko, klid a věčný spánek.
Tam k Tobě spěcháme se smutky na duši,
a že nám chybíš moc, to nikdo netuší.
S přibývajícími léty – čím dál, tím víc.
Život nás přesvědčil, že Tvoji lásku nenahradí nic!“
Dne 18. prosince 2015 uplyne sedmnáct let od okamžiku, kdy nám navždy
odešla milá maminka, babička a prababička, paní

Františka Bartošová.

S láskou a vděčností na její obětavost a pomoc do konce svého života,
stále vzpomínají dcera Jarmila Pavlíčková se synem Mirkem, vnoučata
a pravnoučata s rodinami.

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

75 let

Františka Adámková 92 let

ZLATÁ SVATBA
Jiří a Anna Kolečkovi

DIAMANTOVÁ SVATBA
Karel a Marie Mičkalovi

Úmrtí
Václav Petřek
Antonín Mikulenka

Libuše Satinská
Čeněk Holiš

Vzpomínáme
Kdo žije v srdcích těch,
které opustil, ten nezemřel.
Dne 18. listopadu 2015 uplynulo 100 let od narození
pana

JAROSLAVA DVOŘÁKA.

S láskou vzpomínají synové Jaroslav a Jiří.

Dne 1. prosince 2015 uplyne 8 let od úmrtí paní

Drahomíry Urbanové.

V našich vzpomínkách však žije dál.
Rodina Urbanova

MěÚ Zubří informuje

Informace ze zasedání Rady města Zubří
25.10.
» Rada města schválila uzavření smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu „Rekonstrukce vodovodního řadu Zubří“.
» Na základě návrhu starosty SDH Staré Zubří p. Radima Fabiána Rada města
odvolala velitele JSDH p. Aloise Ulrycha a jmenovala nového velitele JSDH
p. Marka Mizeru.
» Radní schválili udělení dotace z rozpočtu města Zubří do 50 tisíc Kč ZŠ Zubří 8910 Kč, TJ Gumárny Zubří 7547 Kč na dopravu do Rosdorfu a zpět, dle
zásad partnerské spolupráce.
» Rada města schválila smlouvu o přijetí dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro
SDH ve výši 3000 Kč.
» Proběhlo první seznámení s výdajovou částí rozpočtu 2016.
4. 11.
» RM schválila změnu ceny permanentky na pronájem kuželny na 1000 Kč dle
důvodové zprávy.
» Radní vzali na vědomí výsledek výběrového řízení na Veřejnou zakázku malého rozsahu „Knihovna Zubří“ a schválili uzavření smlouvy s vítězem, firmou
Mézl a Janíček, s. r. o., Zašová.
» Rada města vzala na vědomí informace o plnění rozpočtu za období 01/2015
– 08/2015.
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

www.mesto-zubri.cz
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28. říjen 1918 – Den vzniku samostatného
Československa

V Zubří jsme si připomněli svátek 28. října položením kytice k památníku
prvního českého prezidenta T. G. Masaryka.
Foto: Ing. Michaela Wrobelová, DiS

Ve sportovní hale využívají při přípravě teplé vody
sluneční energii

V záři letošního roku se na střeše objektu šaten sportovní haly objevily solární kolektory pro ohřev teplé užitkové vody. Instalace solárního systému byla
provedena v rámci dotačního projektu „Energetické úspory pro sportovní halu
Zubří“. Díky tomuto projektu dojde k úspoře energie získávané z fosilních paliv, a tím ke snížení emisí CO2 o cca 1,9 t/rok. Náklady na realizaci projektu
byly cca 340 tis. Kč. Následně jsme na uvedený projekt obdrželi dotaci ve výši
cca 260 tis. Kč.

Projekt „Energetické úspory pro sportovní halu Zubří“ byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Pavel Paseka, MěÚ Zubří

Zlínský kraj poskytne dotace na výměnu kotlů
v domácnostech

V červenci letošního roku vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí výzvu pro
kraje České republiky k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 na realizaci krajských programů na podporu
výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech (tzv. „Kotlíkové dotace“).
Prostřednictvím programů, které budou administrovat kraje, budou moci peníze z evropských fondů využít přímo občané, majitelé rodinných domů. Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva za moderní kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, tepelné čerpadlo, plynový
kondenzační kotel, případně v kombinaci se solárním systémem na vytápění
či ohřev teplé vody.
Zlínský kraj požádal Ministerstvo životního prostředí o cca 155 mil. Kč, které
by měly být k dispozici na podporu výměny kotlů ve Zlínském kraji v období
2016–2017, a nyní připravuje vlastní „Program výměny zdrojů tepla v domácnostech“, který by měl být vyhlášen v prosinci 2015. Předpokládá se, že příjem
žádostí o dotaci by mohl být zahájen v lednu 2016.

www.mesto-zubri.cz

Protože se jedná o dotační prostředky z fondů Evropské unie, je samozřejmě jejich využití vázáno na splnění celé řady podmínek, které musí kraje respektovat
a z nichž zásadní je naplnění určitého počtu vyměněných kotlů. Zlínský kraj se
ve své žádosti zavázal k zajištění výměny minimálně 1080 kotlů. Naplnění tohoto indikátoru je rozhodující nejen pro úspěšnou realizaci programu, ale i pro
možnost získat další prostředky na „Kotlíkové dotace“ ve Zlínském kraji v následujících letech. Více se o základních podmínkách můžete dozvědět na stránkách Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 www.opzp.cz.
Určité podmínky musí samozřejmě splnit i majitelé rodinných domů (fyzické
osoby vlastnící nebo spoluvlastnící objekt), pro které je program na výměnu
zdrojů tepla v domácnostech určen. Tyto podmínky včetně kompletního seznamu dokumentů, které budou muset být přiloženy k žádosti o dotaci a následně
s vyúčtováním poskytnuté dotace, budou zveřejněny společně s vyhlášením
Programu. Žádost o získání dotace bude muset být vyplněna na předepsaném
formuláři, který bude rovněž zveřejněn spolu s vyhlášením Programu.
Veškeré své dotazy směřujte na kontaktní e-mail: kotliky@kr-zlinsky.cz anebo můžete využít telefonické kontakty pracovníků Krajského úřadu Zlínského kraje, odbor řízení dotačních programů: 577 043 825 (Ing. Petr Hasala),
577 043 833 (Ing. Kristýna Drahotůská), 577 043 826 (Ing. Petr Valášek).
Základní informace k Programu vám případně poskytne také Pavel Paseka,
referent MěÚ Zubří (tel.: 571 757 065, e-mail: paseka@mesto-zubri.cz).
Aktuální informace sledujte na internetových stránkách Zlínského kraje:
http://www.kr-zlinsky.cz/program-vymeny-zdroju-tepla-v-domacnostech-kotlikove-dotace-op-zp--cl-3259.html.

Pavel Paseka, MěÚ Zubří

Zuberské projekty zabodovaly v soutěži
„Můj projekt“

Od června do září 2015 probíhala soutěž o „nej“ projekt podpořený z Regionálního operačního programu Střední Morava. V této soutěži měla veřejnost
možnost na webových stránkách www.mujprojekt.eu rozdělit až tři hlasy mezi
700 projektů realizovaných v Olomouckém a Zlínském kraji s podporou dotací
z Evropské unie. Z hlasování vzešlo kromě vítězných projektů také 33 vylosovaných hlasujících (mimo jiné i ze Zubří), kteří byli odměněni pěknými cenami. V každém z obou krajů bylo hlasováním určeno 10 vítězných projektů, a to
tzv. absolutní vítěz, tedy projekt, který v kraji získal nejvíce hlasů, a dále vždy
3 projekty s největším počtem hlasů v jednotlivých kategoriích – doprava, rozvoj
regionu a cestovní ruch. Soutěže se s výborným výsledkem zúčastnily také tři
zuberské projekty, které se ve svých kategoriích umístily na předních místech.
Absolutním vítězem s nejvíce obdrženými hlasy se ve Zlínském kraji stal projekt „Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy – Zubří“, který zároveň v rámci
Zlínského kraje obsadil i 1. místo v kategorii doprava. Cílem tohoto projektu, který byl realizován v letech 2009–2010, byl rozvoj bezmotorové dopravy
a zvýšení její bezpečnosti. V rámci projektu byl na území katastru města Zubří
vybudován úsek regionálně významné cyklostezky, který navazuje na její další
části v Rožnově pod Radhoštěm a Stříteži nad Bečvou. Projekt „Cyklostezka
údolím Rožnovské Bečvy – Zubří“ byl spolufinancován Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to v rámci podpory z Regionálního operačního programu Střední Morava. V červenci letošního roku
skončilo pětileté období udržitelnosti tohoto projektu, po které je příjemce
dotace povinen zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektu.

Projekt „Polyfunkční centrum sportovních a volnočasových aktivit Zubří“ se v rámci Zlínského kraje umístil na 1. místě v kategorii rozvoj regionu.
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Předmětem projektu, zrealizovaném v roce 2010 u ZŠ Zubří, bylo vybudování
moderního areálu pro sportovní a volnočasové využití. Nově vybudovaný víceúčelový venkovní areál městských sportovišť nabízí moderní sportovní zázemí
s možností trávení volného času pro všechny obyvatele města od dětí až po seniory. Projekt „Polyfunkční centrum sportovních a volnočasových aktivit
Zubří“ byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to v rámci podpory z Regionálního operačního programu
Střední Morava.
Projekt s názvem „Mateřská škola Duha ve městě Zubří“ skončil v rámci
Zlínského kraje na 2. místě v kategorii rozvoj regionu. Realizací tohoto projektu byla v roce 2011 kompletně zrekonstruována budova MŠ DUHA ve Starém Zubří. Zároveň vznikla ve 2. NP nová třída včetně příslušenství o kapacitě
25 dětí, což významně přispělo k pokrytí poptávky po službách mateřských
škol v Zubří. Tento projekt, jehož celý název zní: „Mateřská škola Duha,
stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu č. p. 369“, byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to v rámci
podpory z Regionálního operačního programu Střední Morava.
Více se o všech třech uvedených projektech můžete dozvědět na webových
stránkách ROP Střední Morava www.rr-strednimorava.cz.
Všem občanům, kteří dali svůj hlas zuberským projektům v anketě „Můj projekt“, děkujeme za jejich podporu. Úspěch v soutěži je hlavně jejich zásluhou.

Děti měly možnost zhlédnout různé odrůdy jablek a hrušek, dozvěděly se, jak
se kdysi jablka drtila, moštovala, sušila a uchovávala. Ve druhé části výstavy
jsme si prohlédli odrůdy brambor a zemědělskou techniku. Návštěvu jsme završili prohlídkou Dřevěného městečka.

Za MŠ DUHA Katka Třetinová

Drakiáda

Pavel Paseka, MěÚ Zubří

Zprávy ze školky - MŠ Duha

Návštěva knihovny

Dne 2. 11. 2015 se v Mateřské škole Duha konala Drakiáda, na níž si děti se
svými rodiči pouštěly papírové draky. V odpoledních hodinách jsme se všichni sešli venku, kde měly děti připravené úkoly, a to malování draků křídou
na chodník, prohazování látkového draka míčky a navazování dráčků na šňůru. Po splnění těchto úkolů byly děti odměněny bonbony a spolu s rodiči se
přesunuly na kopec.

Jsme sice děti z MŠ a je nám teprve kolem 6 let, ale už v nás se začíná probouzet
láska k četbě a ke knihám, a proto jsme se vydaly s naší paní učitelkou do městské knihovny na exkurzi. Po příchodu nás přivítaly paní knihovnice, které nás
provedly celou knihovnou a vysvětlily nám, co kde najdeme. Na zpestření nám
paní knihovnice přečetla poutavou pohádku, u které jsme se nasmáli, a poté
nám dovolila, abychom si každý vytáhli nějakou dětskou či naučnou knihu
a mohli jsme si ji s kamarádem nebo sami prohlédnout. Nakonec jsme si vypůjčili knihy do naší mateřské školy na další čtení. Děkujeme paním knihovnicím, že si na nás našly čas a věnovaly se nám po celou dobu naší návštěvy.

Kolektiv MŠ Duha

Návštěva dětí Valašského muzea v přírodě

Bohužel nám letos počasí moc nepřálo, přesto několik papírových draků vzlétlo nahoru. Atmosféra byla úžasná, jelikož se této akce zúčastnila spousta dětí,
které si odpoledne náramně užily.
Už se všichni těšíme na další rok s draky nad hlavou.

Vypracovala: Kateřina Pernicová

Proměna zahrady v MŠ DUHA

Dne 21. října 2015 navštívily třídy Světlušek a Motýlků výstavu ÚRODA
Z POLÍ, ZAHRAD A SADŮ aneb VALAŠSKÝ HORTIKOMPLEX ve Valašském muzeu v přírodě Rožnov pod Radhoštěm.

www.mesto-zubri.cz
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Od poloviny srpna do poloviny září 2015 proběhla rekonstrukce zahrady v MŠ
DUHA na Starém Zubří. Cílem záměru byla proměna venkovního prostředí
zahrady na „přírodní učebnu“, která se stane nedílnou součástí mateřské školy. Na zahradě tak přibyly nové prvky, které mají zaměření na environmentální
výchovu, která u dětí rozvíjí kladný vztah k přírodě, objevování přírodního prostředí, tvořivost, všímavost k přírodě a pohybové aktivity. Dominantou zahrady je přírodní učebna, nové herní prvky a pískoviště. Zahradu hlídá dřevěný
zubr, který je symbolem města Zubří.
Celá zahrada byla vybudována za spolufinancování prostřednictvím dotačních
prostředků z OPŽP, prioritní osa 7, oblast podpory 7.1. Výzva byla spuštěna
23. 2. 2015, ukončení příjmu žádostí pak 23. 3. 2015. Dotace mohla činit max.
85 % celkových způsobilých výdajů. Do výzvy se město zapojilo projektem nazvaným Duhová zahrada pro motýlky, broučky a světlušky. Díky úzké spolupráci MŠ a pracovníků MěÚ byla dne 19. 3. 2015 podána žádost na SFŽP
s rozpočtem 2 019 tis. Kč a plánovanou spoluúčastí města 203 tis. Kč (15 % ze
způsobilých výdajů), která byla nakonec schválena. Po výběrovém řízení byly
skutečné náklady na vybudování zahrady 1 452 tis. Kč, spoluúčast města činí
245 tis. Kč. O zaslání dotace na účet města v celkové výši 1 207 tis. Kč bylo
požádáno dne 10. 11. 2015.

První návštěva solné jeskyně v Rožnově pod Radhoštěm.

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

Přírodní zahrada
Završením snahy města o zlepšení prostředí pro děti z MŠ i jejich rodiče bylo
také vybudování parkoviště u školky v nákladu téměř 400 tis. Kč. Nová zahrada bude sloužit dětem z mateřské školy, které se už těší, jak ji budou společně
využívat při svých každodenních hrách a při poznávání přírody na Starém
Zubří a jeho okolí.

Bc. Vladimíra Janošková

Zprávy ze školky - MŠ Sídliště

AKCE SLUNÍČEK - ŘÍJEN

Zámek Lešná, výchovně vzdělávací program - DEN STROMŮ.

www.mesto-zubri.cz

V měsíci říjnu získala zahrada naší mateřské školy certifikát „Přírodní zahrada“. Dle stanovených kritérií jsme splnili podmínky k získání tohoto označení.
Budeme nadále pečovat o zeleň a prvky naší zahrady a dále doplňovat nové odpovídající tomuto označení.

Hana Kučerková
ředitelka MŠ Sídliště Zubří
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Angličtina hrou
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Už jste slyšeli, že sůl uzdravuje? My ano! Proto jsme začali s dětmi z mateřské
školy jezdit do solné jeskyně v Rožnově pod Radhoštěm. Pobyt zde zklidňuje,
regeneruje organismus a je vřele doporučován osobám s dýchacími potížemi či
kožními problémy, neboť sůl má silné antibakteriální účinky.
Prostory jsou speciálně vybaveny pro děti hračkami, skluzavkou a domečkem.
Přejeme si, aby děti byly co nejméně nemocné!

Za pedagogický kolektiv MŠ Sídliště
Ilona Krupová

Pochod broučků

Listí na stromech se začíná měnit a okouzluje nás svými barevnými tóny. Příroda se připravuje k zimnímu spánku, tedy i rozmanitá zvířata. Mezi ně patří i ta
nejmenší drobotina, a to jsou broučci.

Novou aktivitou v mateřské škole je výuka anglického jazyka formou hry – pomocí Maggie a Steva. Pod názvem Wattsenglish se děti seznamují s jazykem.
Je zde nutná spolupráce učitele v MŠ a rodičů, kteří mají k dispozici DVD s rodilým mluvčím Stevem.
Hana Kučerková
ředitelka MŠ Sídliště Zubří

Seminář Semetín

Ve čtvrtek 15. 10. a pátek 16. 10. 2015 jsme
se zúčastnily semináře
„Poly“ na Hájence
v Semetíně. Prostředí
dobře známe, protože
sem jezdíme s dětmi
na školu v přírodě.
Co to je program
„POLY“? S touto panenkou učíme děti polytechnické výchově. Je
to práce dětí s různými
materiály, v různém prostředí s využitím postupů a pravidel. Děti se učí jak
manipulovat s předměty, přemýšlet, a dle daných postupů dojít k cíli.
Je to pro děti velmi zajímavé, protože se využívá pokusů, měření, prožitků
a smyslového vnímání.
Hana Kučerková
ředitelka MŠ Sídliště Zubří

Ty jsme se rozhodli uspat u nás v Zubří 21. 10. 2015 již tradičním Pochodem
broučků, který uspořádala MŠ Sídliště. Počasí nám celý den nepřálo. Lilo jako
z konve. Ale když se blížil čas, kdy se měly děti s rodiči sejít u 1. stupně základní
školy, déšť ustal. Přišla spousta natěšených dětí, které si nesly svítící lampióny
nebo lucerničky.
Když se začalo šeřit, průvod se vydal na cestu Zubřím. Světelný had zamířil
do zahrady MŠ Sídliště, kde děti čekalo překvapení. Zahrada a okolí školky
byly osvětleny vyřezanými dýněmi, dokonalými domečky pro skřítky z přírodnin a lucerničkami zdobenými listím. Všechny výtvory vyrobily naše děti s pomocí rodičů nebo paní učitelek. Průvod také přivítala hudba, při které jsme si
všichni zazpívali, a tím uspali broučky. Za odměnu děti dostaly na rozloučenou
malou sladkou odměnu.

Solná křišťálová jeskyně

Velký dík patří všem pracovníkům MŠ, paní Hammerlové, která broučky doprovodila hudbou, a hlavně všem dětem a jejich trpělivým rodičům.

Natali Maléřová

www.mesto-zubri.cz
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Zuberští žáci zase v akci

Podzim přinesl zuberským školákům spoustu práce, ale také úspěchů. Výtvarné práce a výtvarných úspěchů.
Nejdříve k těm úspěchům. Už
v minulém školním roce jsme
dostali dvě „zakázky“. V první
řadě to bylo vyhlášení výtvarné
soutěže „Karel IV. – Otec vlasti“ (Stonožka a Arcibiskupství
pražské). Koncem školního roku
jsme zaslali do Prahy mnoho
prací jednotlivců i kolektivů, maleb, kreseb i prostorových prací.
Na stránkách www.stonozka.org
se už teď můžete ve výsledkové
listině dočíst, že cenu za své práce získalo 76 našich žáků a obdrželi jsme i dvě hlavní ceny: Cenu
Běly Gran Jensen obdržela
skupinová práce „Gotické věže“
žáků loňské 9. A – Josefa Kolečka, Tomáše Vlka, Matěje Maléře, Jakuba Cába,
Jana Petřvalského a Jana Petřeka. Cenu poroty získal za svůj portrét Karla IV.
Jaroslav Bochníček z letošní 9. B. Ani jedna práce tak nezůstala bez ocenění.
Druhá „zakázka“ byla od našich
zahrádkářů. V rámci plánované
podzimní výstavy na Petrohradě
vyhlásili výtvarnou soutěž, jíž se
zúčastnili žáci I. i II. stupně. Jejich práce jste mohli zhlédnout
v rámci výstavy výpěstků našich
zahrádkářů a my moc děkujeme
za nádherné ceny, jimiž zahrádkáři ocenili snahu našich žáků.
A teď k té práci. I tato „zakázka“
vznikla na začátku letošního kalendářního roku, kdy se vedení
města rozhodlo dát našemu zuberskému vánočnímu stromu u Domu služeb
nový, důstojnější kabátek. O ten noční se postaralo vedení samo, ale ten denní
byl objednán u nás. Po konzultacích s Městem jsme na II. stupni začali vytvářet 60 vánočních koulí ve třech velikostech. Dětem se práce líbila, bavila je,

Kultura

Poklady ze skříní našich babiček
aneb jak soubor Beskyd velkolepě zahájil oslavy
svých 70. narozenin

Moc se to neví, ale Valašský soubor písní a tanců ukrývá velký poklad. Je plný
drahých kamínků – lidí, kteří jsou schopni v pravý okamžik zapojit všechny
své síly a díky své šikovnosti znovu a znovu probouzet odkazy našich předků
a připomínat dávné tradice našeho regionu. Naposled z této zázračné pokladnice vytáhl soubor skutečné drahokamy – dvojčata Evu Staňkovou a Marušku Grossovou, ale také Helu Adámkovou. Tyto tři dámy snad půl roku tvrdě
pracovaly, aby se 5. listopad 2015 proměnil v den, kdy náš „Petrohrad“ hostil
jednu z nejvíc navštívených vernisáží všech dob.

Vernisáž výstavy „Ze skříní našich babiček aneb co moli ještě nenašli“ byla
zahájena ve velkém stylu za přítomnosti desítek (možná i stovky) zvídavých
návštěvníků. Již ohlasy z médií, které provázely přípravy celé akce, dávaly tušit,
že se chystá něco mimořádného. A skutečně – nezasvěcený zíral, jak rozmanitá je škála podob a možností lidového odívání (krojů) na tak úzce vymezeném prostoru, jako je jedno malinké Zubří. Zasvěcený pak naopak obdivoval
skutečnost, jak se to mohlo holkám podařit všechno sesbírat, popsat, nafotit,
zdokumentovat a s neodolatelným úsměvem na tváři odprezentovat. Někteří
trochu škodolibě vyprávěli o tom, že tato dívčí parta se na dlouhé týdny stala pračkou, škrobičkou, spravovačkou a žehličkou všeho zajímavého, co se
ve skříních po babičkách a dědečcích v Zubří „vyštrachalo“. Celou vernisáž
příjemně provázel další rodinný příslušník – Tomáš Gross, cimbálová muzika
Beskyd a svůj prostor dostali také vzácní hosté - Eva Románková (náměstek
ředitele pro odbornou činnost Valašského muzea v přírodě) či starosta města
Zubří Lubomír Vaculín, který zavzpomínal, jak pocítil ty pravé „kořeny“, když
poprvé oblékl valašský kroj.

a tak pod vedením Jarky Juříčkové a Heleny Dufkové vznikly zlatobílé ozdoby,
které snad vydrží nápor několika zim a budou se aspoň někomu líbit – a to by
byl náš třetí úspěch.
ZŠ Zubří

www.mesto-zubri.cz
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Závěrem své neodborné „reportáže“ bych chtěla „vyseknout“ hlubokou poklonu Evě, Marušce i Heleně, ale také všem ostatním, kteří jim v jejich nelehké
práci pomáhali. Podobně ale děkuji též našemu Tomášovi (Indrákovi), který
vytvářel grafiky pro výstavu, i dalším lidem z Odboru kultury města, kteří se
postarali o organizační záležitosti spojené s vernisáží, propagací a provozem
výstavy v následujících dnech. Velký dík, kterého se jistě dočkali níže jmenovaní od autorek výstavy už mnohokrát, patří rovněž všem těm, kteří zapůjčili své
kroje, části krojů či fotografie: Františce Adámkové, Heleně Adámkové, Jitřence Briedové, Daně Divínové, Evě Dostálové, Renatě Holčákové, Anně Chytkové, Vlaďce Janoškové, Václavu Krupovi, Marii Křenkové, Vlaďce Machové,
Tomášovi Mikulenkovi, Janě Mikulenkové, Ludmile Mikulenkové, Barboře
Mizerové, Marii Mizerové, Evě Němcové, Emě Onderkové, Věře a Petrovi Pernicovým, Aleně Petřekové, Bohušce a Janovi Pobořilovým, Pavlovi Pšenicovi,
Bedřišce Pšenicové, Sylvestře Pšenicové, Martě Schmiedové, Růženě Šavrdové, Ireně Španihelové, Heleně Tomajové, Anně Trčkové, Sylvě Zuzaňákové
a Romaně a Pavlovi Žárským. Plachta úvodnice a pár krojových součástí bylo
zapůjčeno rovněž z depozitáře Muzea Zubří.
Další informace vám o výstavě zprostředkováváme díky krásnému článku, který v den otevření výstavy připravila Česká tisková kancelář.

šívalo se i na mušelín, na batist, bavlněný tyl. Dnes se dá něco sehnat, ale už
to není v té kvalitě. Jsou zase snahy vyšít kroje, ale materiál neodpovídá, oka
jsou větší, plátno je řidší, neposlouží to tak, jak to posloužilo tehdy,“ uvedla
Staňková.
Výstava představuje zuberský kroj v různých variantách, pracovních i svátečních. Desítky krojů jsou zachyceny na fotografiích, současných i dobových,
některé jsou instalované na figurínách. Typickým prvkem pro zuberský kroj je
bílá výšivka i barevná florální výšivka.
Nošení krojů je podle Staňkové v oblasti stále živé. „Samozřejmě některé kroje, aby se zachovaly, musí ve skříních zůstat. Materiály jsou 80 nebo sto let staré, nejde, aby se používaly denně nebo na vystoupení. Ale je dobré, když se sem
tam opráší, některé paní jednou za dva tři roky vyrazí na pouť a tam se v kroji
ukážou s vnoučaty,“ řekla Staňková.
Zdroj: ČTK

Uprchlíci z pohledu Jaroslava Jindry

Lenka Přečková

Jak o výstavě psalo ČTK?

Zubří (Vsetínsko) - Vyšívanou úvodnici, plachtu, která ženy provázela
od manželství až do smrti, pánský slavnostní kabát župici a další dnes již pozapomenuté části krojů v Zubří na Vsetínsku připomene výstava v tamním
muzeu. Výstava, nazvaná Ze skříní našich babiček aneb co moli ještě nenašli, mapuje různé podoby zuberského kroje. Připravili ji členové folklorního
souboru Beskyd u příležitosti letošního 70. výročí existence souboru. Různé
části krojů zapůjčili místní lidé, organizátoři obešli asi 30 rodin, řekla dnes
ČTK členka souboru Eva Staňková. Výstava začne ve čtvrtek.

„Úvodnice byly plachty, které se nosily na úvod, když ženy šly po šestinedělí do kostela, tak ji nosily s sebou. Dostávaly ji na sebe ve svatební den. Je to
v dnešní době už vzácnost, protože plachta provázela ženu od svatby až do smrti, většinou si je ženy s sebou odnášely do hrobu. Tím pádem se skoro žádné
nezachovaly, je jich opravdu maličko,“ uvedla Staňková. Rozměrné vyšívané
plachty je v dnešní době nereálné vyrobit. „Už tehdy se uvádělo, že na nich pracovalo čtyři až pět vyšívaček, pracovaly na tom celý měsíc,“ podotkla.
Další vzácností, na kterou v domácnostech místních lidí členky souboru narazily, byl dlouhý pánský zelený kabát župice. „Má krásné zdobení, knoflíky
připomínají žaludy. Krásně sedí, je to vypracované, střihově nádherné. I dnes,
když si to kluci oblíkají, říkají, že je to super, že nikde nic netlačí, je vidět, že
je to krásná práce,“ uvedla členka souboru Helena Adámková. Sváteční kabát
nosili muži v zimě, hlavně při svatbách. Mužských krojů je podle folkloristek
málo. „Ženské kroje se v Zubří dají najít, ale mužských je velice málo, dohromady se podařilo najít jen tři,“ řekla Adámková.
Vzácné jsou dnes i materiály, ze kterých jsou kroje vyrobeny. „Využívaly se
i brokáty, které už nejsou dnes dostupné, i ta plátna, na která se vyšívalo, vy-

www.mesto-zubri.cz
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Beseda s Jardou Jindrou na ožehavé a aktuální téma migrační vlny uprchlíků,
již v posledních měsících zaplavují celou Evropu, otevřela letošní přednáškový cyklus. Návštěvníci akce byli svědky tříhodinového maratonu přesyceného
informacemi, fotkami, statistikami a zapáleným vyprávěním hlavního protagonisty. Ačkoliv délka pořadu ve finále částečně degradovala jeho vysokou
úroveň, pozorný posluchač byl svědkem „vysoké školy argumentace“ na pozadí nadstandardní míry tolerance a schopnosti vést věcnou, solidní a o řádné argumenty opřenou debatu. Humanita, všeobecně vysoká informovanost
podpořená dokumentačními záběry profesionální úrovně, kterou Jarda Jindra
v Zubří předvedl, by bez nadsázky snesla vysokoškolskou půdu univerzit celého světa. Člověk nemusel s názory, jež byly prezentovány, nutně souhlasit, nicméně určitě dostal spousty podnětů zamyslet se nad všemi záležitostmi jiným
zorným úhlem pohledu, než tím, jejž nám každodenně servírují média. Dostali
jsme příslib, že nám bude část přednášky, která odpovídá na nejčastější otázky na dané téma, zaslána. Koho téma zajímá, neváhejte sledovat kulturní web
města Zubří (http://kultura.mesto-zubri.cz), kam článek po návratu Jardy
z Afriky vložíme.
Jak již jsme informovali minule, po Jardovi Jindrovi a Zuzaně Neřádové,
která bude 18. listopadu vyprávět o alternativní medicíně, se v prosinci
můžete těšit na polárníka Vaška Sůru. Ten přijede do Zubří se svou přednáškou 16. prosince.
Lenka Přečková

Kulturní pozvánky

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 2016
To nejlepší z regionálních divadel pod střechou
zuberského Klubu

Máte rádi dobré divadlo a přitom nemáte čas, možnosti či finance na zájezdy do velkých divadel mimo Zubří? Máme pro vás zase po roce možnost
nadělit sobě nebo svým blízkým pod stromeček kulturně vypečenou nadíl-
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ku. Vybrali jsme to nejlepší z oblíbených regionálních divadel, tuto unikátní
přehlídku profesionálního divadla jsme okořenili návštěvou dvou velkých
pražských divadel a neopomněli jsme ani ochotnický předkrm v podobě
tradičního Divadla Chaos z Valašské Bystřice. POZOR! Letos poprvé jsme
to udělali hned dvakrát! Otvíráme tak cestu k divadlu novým zájemcům. Nesmíte nás v tom ale nechat. Pokud vás nebude dost, budete se další roky zase
mačkat ve frontách a dohadovat o místa, a to si ani v nejmenším nepřejeme.
Dvojí předplatné – co to znamená?
Jak již jsme avizovali, připravili jsme pro vás dvojí předplatné. Pracovně jsme si
je nazvali „páteční DP“ a „sobotní DP“. Tyto přívlastky vycházely z původního plánu rozdělit představení tak, že jedna předplatitelská skupina bude chodit
do divadla vždy v pátek a druhá v sobotu. Dlouhodobému plánování však dnešní
doba nepřeje, a tak původní myšlenka vzala trochu za své. Nenechte se proto
danými názvy zmást. Časový a programový plán jednotlivých předplatných vám
odhalí, jak to ve skutečnosti je. Věřte nám, že ani jedna z nabízených alternativ
není lepší nebo horší – žádná z nich není ta původní! Obě nabídky vám přinesou
směsici zábavy, klasiky, neotřelého intelektuálního humoru i známé tváře. Je jen
na vašem vkusu a časových možnostech, pro kterou z nich se rozhodnete. Všichni předplatitelé uvidí divadlo Chaos, nádherný těšínský muzikál „František
z Assisi“ a herce ze Slováckého divadla. V ostatním již se obě nabídky odlišují.
Neliší se však cena. V každém z nabízených předplatných zaplatíte jednotnou
cenu 1 300 Kč za 5 představení. Těšíme na „staré dobré známé“, ale současně
nás těší, že se k nám vrátí divadelníci ze Zlína a že k nám vůbec poprvé zavítá
Divadlo Petra Bezruče z Ostravy.
Je vám líto, že přijdete o některou z her, která je zařazena do předplatného, které si nevyberete? Nesmutněte. Věříme, že se tentokrát vše nevyprodá a že bude
možné nakupovat jednotlivé vstupné v doprodeji.
Těšíme se na společné chvíle v divadle!
Lenka Přečková

Představujeme páteční DP

Největší hvězdou „pátečního“ divadelního předplatného je bezesporu legenda
české herecké školy, herečka Národního divadla, paní Iva Janžurová, která se
vám představí jako Božská Sarah po boku jednoho z alternujících mladých herců (Kryštof Hádek nebo Igor Orozovič). Páteční předplatitelé ale také přivítají
poprvé v Zubří herce z Divadla Petra Bezruče z Ostravy a zaručeně se skvěle pobaví u jejich Tří mušketýrů. Autista v podání Jožky Kubánika? To je příslib další
hry, u které nejde jen o to se skvěle pobavit…
Páteční DP
pátek 29. 1. 2016
Divadlo Chaos, Valašská Bystřice
Nikdo není dokonalý aneb polib tetičku
pátek 25. 3. 2016
Divadlo Kalich, Praha
Božská Sarah
neděle 17. 4. 2016
Těšínské divadlo, Český Těšín
František z Assisi
říjen 2016 (pátek)
Divadlo Petra Bezruče, Ostrava
Tři mušketýři
pátek 2. 12. 2016
Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Autista
Divadlo Chaos, Valašská Bystřice
Nikdo není dokonalý aneb polib tetičku
Autor: Simon Williams, překlad: Renata Menclová.
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Děj hry nás zavede do Londýna, kde nesmělý, trochu nudný Leonard žije po rozvodu se svojí pubertální dcerou a veselým otcem, kterého pro jeho svéráznou
povahu nechtějí v žádném domově důchodců. Leonard, aby si přivydělal, píše
tajně pod ženským pseudonymem knihu. Vše se začne nečekaně zamotávat,
když se jednoho dne nakladatelka Harriet Copelandová rozhodne knihu vydat.
Divadlo Kalich
Božská Sarah
Autor: John Murell, režie: Alice Nellis, obsazení:
Iva Janžurová, Kryštof Hádek / Igor Orozovič
Silnou a působivou hrou Božská Sarah si herecká
legenda Iva Janžurová plní dlouholetý profesní
sen...
Komorní komediálně laděná hra o několika dnech
na sklonku života herečky Sáry Bernhardtové, legendy francouzského divadla, ve společnosti jediného muže - oddaného tajemníka Georgea Pitoua.
Groteskní i jímavé rozhovory již nemohoucí a nemocné herečky s tajemníkem,
který trpělivě snáší její rozmary i hašteřivost, otevírají nejen poutavý pohled
na svět přelomu 19. a 20. století, ale především do osamělé duše velké osobnosti
světového divadla...
Těšínské divadlo, Český Těšín
František z Assisi
Autor: Martin Kákoš, skladatel: Gabo Dušík, textař:
Martin Sarvaš, režie, choreografie: Jaro Moravčík.
Muzikál z rukou tvůrců fantastické „Báthoryčky“
slibuje v obsazení takřka 40 herců a tanečníků opět
nezapomenutelný kulturní zážitek, který si v ničem
nezadá se slavnými pražskými muzikály.
Muzikál František z Assisi popisuje životní pouť
světce, který je schopný jít neústupně za svojí pravdou a jehož duše vítězí v těžkém boji láskou nad utrpením, bolestí a ponížením. Děj je širokospektrální freskou raného středověku
se všemi krutostmi, kde nevázanou zábavu a bohatství tvůrci postavili do kontrastu s bídou, utrpením a asketickým odmítáním pozemských požitků.
Divadlo Petra Bezruče Ostrava
Tři mušketýři
Autor: Alexander Dumas, Nikolaj Penev; režie:
Nikolaj Penev a v roli krále Ludvíka XIII. Norbert
Lichý.
Hrdinská mušketýrská jevištní férie inspirovaná
slavným románem. Podle pana Dumase volně a hravě sepsal Nikolaj Penev. Pro
všechny muže s klukovskou duší a ženy s romantickým srdcem. Lačníte po dobrodružství? Objevte skryté talenty herců, kteří se nenechají dublovat kaskadéry!
Nechoďte do multikina, u nás uvidíte 3M ve 3D!
„Nikolaj Penev, režisér a herec bulharského původu, v inscenaci Tří mušketýrů
prokázal vrozenou nespoutanou balkánskou fantazii a nakažlivou hravost. Se
souborem Divadla Petra Bezruče si dokonale porozuměl a herci s nadšením
přistoupili na třeštivou hru, která je tak spontánní a uvolněná, že působí skoro
jako improvizace – a nic lepšího si u komedie nelze přát. Společně vytvořili jednu z nejnápaditějších a nejodvázanějších komedií, jaká se objevila na prknech
ostravských divadel během posledních sezón.“
Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Autista
Autor: Alžběta Michalová, režie: Michal Zetel.
Obsazení: Josef Kubáník, Alžběta Kynclová, Tereza
Hrabalová, Pavel Majkus.
Současná hra o mladém muži, který žije s autismem. O jeho rodině a přátelích. O světě, ve kterém
žijeme všichni společně...
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Často se říká, že autisté žijí ve vlastním světě. Máme za to, že je to pitomost –
autisté žijí ve světě vedle nás a s námi. Nemůžou si pomoct, nemůžou uhnout
– a vůbec to pro ně není jednoduché. Kašpar je skoro dvacetiletý muž, který má
sestru, nejbližšího člověka na světě. A právě jeho sestra je tím, kdo s ním zažívá jeho dennodenní dobrodružství ve světě, kterému on sám nerozumí. Často
je to k neunesení náročné a těžké, často je to neuvěřitelně legrační, často se
tomu směje Kašpar i jeho sestra, často se Kašparovi směje celý svět. Společně
pak můžeme ohledávat hranice toho, co je normální, ptát se po tom, kdo a co
normálnost určuje, a hledat, jak žít ve světě spokojeně. Spokojeně a dohromady,
třeba i s autisty.

Představujeme sobotní DP

Největší devízou pro „sobotní“ předplatitele bude bezesporu herecký výkon
Richarda Krajča, který se představí v listopadu po boku Davida Švehlíka v Deštivých dnech (termín bude upřesněn za půl roku). „Slovácké“ přijede s roztomilým „Krabaretem“, kdy bude v akci na pódiu i naše letité pianino a můžete se
těšit také na zlínský bestseller, který se prý nedá vidět jen jednou … tak uvidíme,
příští rok třeba znovu!
Sobotní DP
sobota 30. 1. 2016
Divadlo Chaos, Valašská Bystřice
Nikdo není dokonalý aneb polib tetičku
pátek 4. 3. 2016
Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Fraška à la krab (Krabaret)
sobota 16. 4. 2016
Těšínské divadlo, Český Těšín
František z Assisi
sobota 24. 9. 2016
Městské divadlo Zlín
Splašené nůžky
listopad 2016
Divadlo Ungelt, Praha
Deštivé dny
Následně Vám představíme jen představení, která jsme ještě nepředstavili v „páteční“ variantě.
Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Fraška à la krab (Krabaret)
Autor: Milan Šotek, režie: Martina Schlegelová j.
h., obsazení: Jiří Hejcman, Klára Vojtková, David
Vaculík, Petr Čagánek, Alžběta Kynclová, Kasmila
Zetelová, David Vacke, Jan Laník.
Novodobá fraška, původní „krabaret“, o bláznivém
milostném trojúhelníku. Vztah logopedky Zuzany a nohejbalisty Jáchyma už
delší dobu neklape. Oba začínají propadat pocitu, že jedinou věcí, která je ještě pojí, je nepříliš vzrušivé hraní „slovního fotbalu“. Když si však ze společné
dovolené omylem přivezou kraba, nabírá jejich soužití dosud netušené obrátky.
Netrvá dlouho a krab poprvé promluví…
V první řadě půjde o čirou radost ze hry – slovní, pohybové, hudební!
Městské divadlo Zlín
Splašené nůžky
Autor: Paul Pörter, překlad: Petr Novotný, režie: Jakub Nvota.
Komedie s detektivní zápletkou, v níž detektivem jsou i diváci.
Komedie s názvem Splašené nůžky udivuje diváky již mnohá desetiletí. Od roku
1980, kdy uvedli hru Splašené nůžky v Bostonu, byla přeložena do 11 světových
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jazyků a vidělo ji přes 9 miliónů diváků na více než
36 místech světa.
A co diváky na celé zeměkouli přitahuje ke Splašeným nůžkám? Možná to, že mohou svými nápady
pomoci vyřešit zločin. Možná se nechávají bavit
vtipnými a zamotanými situacemi. Nebo si užívají
improvizace herců, kteří se častokrát musí trošku
odchýlit od napsaného textu... Kdo ví. Jisté je, že kdo byl na Splašených nůžkách
jednou, bude chtít přijít podruhé. A potřetí...
Divadlo Ungelt
Deštivé dny
Režie: Janusz Klimsza, obsazení: Richard Krajčo,
David Švehlík.
Americké drama je hrou o síle přátelství a zároveň kriminálním příběhem. Drsní chlapíci Denny
a Joey jsou přáteli od dětství, které oba strávili
na chicagském předměstí. Dnes jsou parťáky u chicagské policie. V americké
a zároveň světové premiéře této hry hrály mladé policisty světové filmové hvězdy
Daniel Craig a Hugh Jackman. V české premiéře se v Divadle Ungelt v těchto rolích představují Richard Krajčo a David Švehlík. Richard Krajčo získal za ztvárnění role Dennyho cenu Thálie 2012, David Švehlík se umístil v širší nominaci.
Divadelní předplatné - rezervace
Cena permanentky: 1 300 Kč
Rezervace v týdnu: od pondělí 30. 11. 2015
Nabízíme dvě možnosti, jak si rezervovat vaše místa na Divadelní předplatné
2016. V obou případech si před zahájením rezervace dobře promyslete, o které
ze dvou nabízených předplatných máte zájem.
a) e lektronicky přes web: http://kultura.mesto-zubri.cz – pouze v týdnu
30. 11. – 4. 12. 2015
b) telefonicky v kanceláři Klubu Zubří – 571 659 447, 602 483 785 (v úředních
hodinách: PO a ST: 8.00 – 11.30, 12.30 - 17.00, ČT: 8.00 – 11.30, 12.30 14.00, PÁ: 8.00 – 11.30)
Elektronická rezervace je novinkou tohoto roku. Snažíme se vám vyjít vstříc,
abyste nemuseli stát dlouhé fronty a měli možnost si zajistit svá místa s možností náhledu aktuálního zaplnění sálu z pohodlí vašeho domova nebo z práce. Tato
varianta rezervace rovněž umožní bezhotovostní platbu. Je však nutné respektovat pravidla rezervace, jež budou na webu zveřejněna.
Pro zájemce, kteří nemají přístup k internetu nebo se s technikou příliš nekamarádí,
zůstává možnost telefonické rezervace. Rovněž jim nabízíme možnost si svá místa
zajistit z místní knihovny, kde jim může s on-line rezervací pomoci knihovnice.
V obou případech se Vaše rezervace zruší, pokud své permanentky nezaplatíte
ve stanovené době – nejpozději do 16. 12. 2015.
Divadelní předplatné – prodej permanentek
Prodej a vydávání permanentek (u bezhotovostní platby) se uskuteční v termínu:
9. – 16. 12. 2015 v úředních hodinách v kanceláři Klubu Zubří.
Prodej a telefonická rezervace bude možná i po Novém roce až do doby prvního
představení, tedy do 29. 11. 2015, samozřejmě pokud budou volná místa k prodeji.

KULTURNÍ VÁNOCE V ZUBŘÍ

SRDEČNĚ ZVEME NA VÁNOČNÍ KONCERT
Benefiční koncert Vánoční express začíná jízdu 18. 12. 2015
v 18.00 ve velkém sále Klubu Zubří.
Přivezeme české i světové vánoční melodie, vystoupí irská taneční
skupina OILEÁN a další. Přijďte si poslechnout nadané mladé umělce ze Zubří, Vidče, Rožnova pod Radhoštěm a Stříteže.
Výtěžek z kasiček, jakož i dobrovolné vstupné předáme do rukou rodičů malého Šimonka Vaška z Valašského Meziříčí na jeho léčbu.
Zve klavírní třída p. uč. I. Benové.
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Vánoční koncert Lenky Filipové a hostů
sobota 28. 11. 2015 od 19.00 hodin v Klubu Zubří

Zuberští ochotníci zase v akci

Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu
neděle 29. 11. 2015 od 10.00 do 18.30 hodin – centrum Zubří
Výstava s vůní perníku
29. 11. 2015 - 15. 12. 2015 v Muzeu Zubří
(Na Petrohradě)

Divadelní SPONA oznamuje veřejnosti, že po roční pauze obnovila
svou činnost a už připravuje pro diváky novou autorskou hru – hudební komedii, která bude mít premiéru v březnu 2016 v Klubu Zubří,
a těší se na Vás! (Více na fb stránkách Zuberská Divadelní SPONA).

Zprávy z knihovny
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: 14 – 17 hodin

Soutěžte s knihovnou!!!

V knihovně jsme pro vás připravili menší soutěž o poukázky do knihkupectví. Co pro takovou poukázku
udělat? Stačí mít nejlepší tip na počet knih, který bude
ve fondu Místní knihovny Zubří k 16. 12. 2015. Svůj
tip můžete vyplnit přímo v knihovně nebo také poslat
na mail(knihovna@mesto-zubri.cz) či na Facebook
(Knihovna Zubří) spolu se jménem a nějaký kontaktním údajem (mail/telefon). Poslední tipy přijímáme do 15. 12. 23:59. 

Nalaďte se s knihovnou na vánoční atmosféru

3. prosince se bude od 16:00 v malém sále Klubu Zubří
konat vánoční tvoření s paní Alenou Machalovou. Vyrábět se budou vánoční koule na stromeček. Těmi pak budete moct ozdobit stromeček přímo u nás, anebo si své
výtvory můžete donést domů na svůj vlastní stromeček.
Současně proběhne také 1. ročník nejdelšího zuberského papírového vánočního řetězu.
Doufáme, že se tato akce stane pro další roky tradicí
a každý rok pak budeme společně překonávat délku řetězu z předcházejícího roku.

Spolková činnost

VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY

Ve dnech 31. října – 2. listopadu uspořádala ZO ČZS Zubří Výstavu ovoce
a zeleniny. Bylo to po 7 letech, kdy zahrádkáři využili nabídky Odboru kultury
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a Muzejní rady a výstavu uspořádali v útulných prostorách Petrohradu.
Slavnostní zahájení proběhlo v sobotu 31. října. Nejdříve všechny přítomné
pozdravil předseda ZO přítel Vojtěch Válek a zároveň poděkoval všem, kteří se
na přípravě výstavy podíleli. Přítomen byl i předseda ÚS ČZS Vsetín Ing. Vítězslav Kotas. Všem zahrádkářům se příjemně poslouchala jeho slova, jimiž chválil
výstavu. Zahájení se zúčastnili i členové družební ZO ČZS Kozojídky, kteří výstavu obohatili i svými výpěstky. Jejich předseda přítel Miroslav Trn předal naší
organizaci Čestné uznání jako projev díků za dlouholetou spolupráci. K dobré
náladě určitě přispěla i zuberská cimbálová skupina, která zahrála a zazpívala
několik valašských písniček. A pak už se návštěvníci mohli věnovat prohlídce
vystavovaných výpěstků. Díky teplému létu bylo z čeho vybírat. Jen jablek bylo
103 exponátů od 30 pěstitelů ze Zubří, kolekce jablek přítele Jiřího Martyše ze
Vsetína a už uvedená kolekce jablek od pěstitelů z Kozojídek. Z ovoce dále švestky, hrušky, hroznové víno a řada druhů zeleniny.
Žáci ZŠ Zubří obohatili výstavu
svými výtvarnými pracemi. Ti,
kterým se to povedlo nejlépe, ZO
odměnila knihami a drobnými
dárky. Návštěvníci kladně hodnotili i doplnění výstavy o fotografie
z akcí ZO z posledních let, ale
k vidění byly i archivní snímky.
Vždyť naše ZO ČZS pracuje už
57 let!
Během 3 dnů trvání výstavu
zhlédla řada návštěvníků včetně
žáků ZŠ Zubří. Hlavně mladí lidé
by měli také rozšířit řady našich zahrádkářů. Výpěstky, které si mohli všichni
prohlédnout, jsou vždy odměnou za celoroční práci. Podle zápisů v knize výstavy i podle ústního hodnocení se výstava povedla a doufáme, že podobné potěšení
připravíme spoluobčanům při příležitosti oslav 60 let naší ZO.

Růžena Janošková
foto: Pavel Czinege, Jan Lacina, další na zubran.cz

Liška nebo lišák?

(Některé druhy hub
na území města Zubří,
10. část)
Jedlý lišák zprohýbaný
(Hydnum repandum)
roste hojně ve všech typech lesů od července
do listopadu. Až 15 cm
velký žemlově zbarvený klobouk je nejdříve
sklenutý, později plochý
a obvykle nepravidelně zprohýbaný. Na první pohled můžeme mít pocit, že
jsme našli lišku. Když ale houbu otočíme, uvidíme místo lupenů nestejně dlouhé a velmi křehké ostny. Lišák zprohýbaný má mírnou chuť a příjemnou vůni.
Houbaři si jej pochvalují hlavně k nakládání do octa (nevytváří sliz a neměkne)
a také pro vyšší obsah vitamínů a minerálních látek. Při čištění plodnic raději
odstraníme ostny. Velice snadno se totiž uvolní samy. Když je neodstraníme
hned, v jídle mohou působit dojmem nečistot. Lišáku zprohýbanému je velmi
podobný jedlý lišák ryšavý (Hydnum rufescens). Od lišáka zprohýbaného se liší
ryšavou barvou, menšími plodnicemi a stejně dlouhými ostny.

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť

Okénko zdraví

KONEČNĚ JE TADY!!!

PODĚKOVÁNÍ

Výstavy ovoce a zeleniny, pořádané ZO ČZS Zubří ve dnech 31. října až 2. listopadu, se zúčastnilo celkem 36 pěstitelů. Nejvíc výpěstků dodali: Vojtěch Válek,
Jan Lacina, Jiří Martyš, Alois a
Jiří Mikulenkovi, Zbyněk Pavelka, František Bambuch a další.
Své výpěstky přivezli i zahrádkáři
z družební organizace ČZS Kozojídky. Všem patří veliké poděkování. Byly vystavovány hlavně jablka, ale i hrušky, hroznové víno,
švestky, ořechy a zelenina (dýně,
papriky, brambory, kedlubny, cukety, červená řepa, patisony…).
Velké poděkování patří Martině
Smočkové, která aranžovala celou výstavu, žákům ZŠ Zubří,
kteří svými výtvarnými pracemi obohatili výstavu, ale i členům zuberské cimbálové skupiny Vendule a Terezce Smočkovým, Štěpánu Krhutovi a Dominiku Orságovi, kteří přispěli k příjemné náladě během slavnostního zahájení
v sobotu.
Samozřejmě v neposlední řadě poděkování patří všem členům ZO Zubří, kteří
se podíleli na několikadenní přípravě výstavy, stejně i Muzejní radě Zubří, díky
níž jsme mohli výstavu uskutečnit ve velmi příjemných prostorách Petrohradu.

Výbor ČZS Zubří
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Radka Dvořáková uvádí svoji knížku pro každého. Prodej zahájíme na
Předvánočním jarmarku v Zubří 29. 11. 2015 od 10 hodin. Včetně
autogramiády. Rezervace knih možná na tel. č. 605 914 498
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Sport

Město Zubří vyhlašuje třetí ročník ankety
Sportovec města Zubří roku 2015

Inzerce
PRODÁM BYT 4+1 NA SÍDLIŠTI V ZUBŘÍ – JARO, LÉTO 2016.
Kontakt: 605 812 873
Volný pronájem 3+1 Rožnov p/R

I v roce 2015 se může Zubří pyšnit nemalými úspěchy
svých sportovců a Odbor kultury a sportu města Zubří
pro vás proto opět připravuje anketu Sportovec roku. Až
do 21. ledna 2016 mohou sportovní oddíly, kluby či jednotlivci podávat nominace do ankety Sportovec města Zubří roku 2015. Do ankety mohou být nominováni všichni sportovci, kteří během roku 2015 dosáhli významných sportovních
výsledků. Svého sportovce si následně zvolí veřejnost prostřednictvím hlasování
na internetu a také v Zuberských novinách. Pro nejlepší sportovce budete moci
hlasovat ve čtyřech kategoriích.
Anketa je vyhlášena v těchto kategoriích:
• Jednotlivci dospělí
• Jednotlivci mládež
• Kolektiv
• Trenér roku
Nominace
Nominace mohou předkladatelé z řad sportovních oddílů i veřejnosti vyplnit
do předepsaného formuláře, který je k dispozici na podatelně městského úřadu,
v kancelářích Klubu Zubří a Sportovní haly nebo na internetové adrese sportovních stránek města Zubří http://sport.mesto-zubri.cz.
Nominováni mohou být pouze sportovci, kteří jsou registrovaní v oddílech
ve městě Zubří, nebo sportovci, kteří dosáhli významných sportovních úspěchů
v jiných oddílech, ale mají v Zubří trvalý pobyt.
Hodnocení sportovců a vyhlášení výsledků
Po vyhlášení ankety „Sportovec města Zubří roku 2015“ se do hodnocení zapojí široká veřejnost, která bude hlasovat pro své favority. Sportovní galavečer
s vyhlášením nejlepších sportovců města Zubří proběhne v měsíci dubnu 2016
v Klubu Zubří.

Pronajmu 3+1 v Rožnově p/R. Cena cca 9000 Kč včetně energií. Všechny
služby jsou zúčtovány 1x ročně. Dům po částečné rekonstrukci (plastová
okna). Šatna + velká lodžie. Nezařízený. Neprůchozí místnosti. Ideální
spojení na vlak i autobus. Uvolnění bytu: prosinec 2015.
Kontakt: 608 627 670
E-mail: pronajem-roznov@seznam.cz
Koupím les, Morava a Valašsko, platím hotově. Solidní jednání.
Tel. 732210288, email: agro2@centrum.cz

Kontakt
Nominace sportovců a sportovních družstev bude Odbor kultury a sportu města
Zubří přijímat do 3. března 2016 osobně prostřednictvím podatelny městského úřadu, v kancelářích Klubu Zubří a Sportovní haly nebo emailem na adrese
Josef.randus@mesto-zubri.cz.
Výzva
V souvislosti s vyhlášením této ankety prosíme zuberskou sportovní veřejnost,
aby nám zaslala tipy na bývalé sportovce a jejich výkony, které by neměly skončit
v propadlišti dějin. Chceme tyto sportovce a výkony připomenout dnešní generaci a podělit se o ně s ostatními sportovními fanoušky. Pokud budete mít nějaký
zajímavý tip, zašlete jej na email Josef.randus@mesto-zubri.cz. Děkujeme!

V Zuberské lize
padají rekordy!
Zuberská liga má za sebou
další čtyři kola. Hned v tom
druhém se o překvapení postaral tým TPV, když sebral
bod loni stříbrnému celku
Tip Café. Výkon kola předvedl Jarda Pavlát (Marodi)
výkonem 270 kuželek.
(placená inzerce)

www.mesto-zubri.cz
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Ve Sportovní hale svištěly badmintonové míčky

Zápasy

Vítězství

Remízy

Prohry

Skóre

Průměr

Body

Výsledky 2. kola:			
Paneláci – Oktopus
0:8 (529:661)
KO-SA – Gumotíci
6:2 (635:623)
Dvě+jeden – Lutomidaji
0:8 (539:653)
TPV – Tip Café
4:4 (590:627)
Skittles crew – Marodi
0:8 (645:779)
Třetí kolo se neslo ve znamení rekordů! V zápase Gumotíci – Marodi se o to postarali hostující borci. Luba Krupa shodil neuvěřitelných 297 kuželek a spolu
s Jirkou Křenkem (259) a Jardou Pavlátem (252) vytvořili rekordy Zuberské ligy!
Výsledky 3. kola:			
Gumotíci – Marodi
0:8 (677:808)
KO-SA – Oktopus
4:4 (643:678)
Dvě+jeden – Tip Café
0:8 (608:718)
Paneláci – TPV
6:2 (626:575)
Skittles crew – Lutomidaji
8:0 (665:532)
I čtvrté kolo přineslo výborné výsledky. Nejlepším byl Michal Poruba z týmu
Dvě+jeden, když zdolal 281 kolků. Tohle kolo přineslo jeden remízový výsledek,
když tým Skittles crew remizoval s Tip Café 4:4 a o všem rozhodl až úplně poslední hod zápasu.
Výsledky 4. kola:			
Gumotíci – Oktopus
2:6 (645:664)
Skittles crew – Tip Café
4:4 (653:635)
Dvě+jeden – Paneláci
6:2 (655:613)
KO-SA – TPV
6:2 (685:561)
Lutomidaji – Marodi
0:8 (635:771)
V pátém kole se utkaly dosud neporažené týmy Oktupusu a Marodů. Hosté ale
potvrdili svoji suverenitu a zvítězili 8:0. Zatím tedy Marodi nenatrefili na rovnocenného protivníka a uvidíme, zda vůbec natrefí. Vypadá to, že ostatní týmy
budou bojovat jen o druhé a další místa. Nejlepším z tohoto kola byl opět Luba
Krupa výkonem 275 kolků.
Výsledky 5. kola:			
Skittles crew - Paneláci
8:0 (624:523)
Oktopus – Marodi
0:8 (671:792)
KO-SA – Dvě+jeden
8:0 (644:557)
Lutomidaji – Tip Café
2:6 (647:741)
Gumotíci – TPV
6:2 (604:589)
Další podrobnosti, aktuální výsledky, tabulku, statistiky jednotlivců a fotogalerii
najdete na sport.mesto-zubri.cz a na FB stránkách Sportoviště města Zubří.

1. Marodi

5

5

0

0

40:0

774,8

10

2. Oktopus

5

3

1

1

26:14

679,8

7

3. KO-SA

5

3

1

1

24:16

654,4

7

4. Skittles crew

5

3

1

1

26:14

640,2

7

5. Tip Café

5

2

2

1

22:18

677,4

6

6. Gumotíci

5

2

0

3

16:24

637,2

4

7. Lutomidaji

5

2

0

3

18:22

618,4

4

8. Dvě+jeden

5

1

0

4

8:32

586,8

2

9. Paneláci

5

1

0

4

10:30

575,0

2

10. TPV

5

0

1

4

10:30

571,0

1

Pepa Randus
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První listopadová sobota letos v zuberské Sportovní hale patřila badmintonovému turnaji Hala CUP 2015. Mohli jsme zde v rámci druhého ročníku vidět nejlepší páry z okolí, a to jak v mužské, tak smíšené čtyřhře. Už dlouho před vypuknutím
akce bylo možné tušit, že je o tento stále populárnější sport mezi veřejností veliký
zájem. Bohužel ale ne mezi místními sportovci, kterých se turnaje zúčastnilo minimum. Do turnaje se přihlásilo velké množství dvojic, přičemž u mužských deblů
museli pořadatelé několik přihlášek odmítnout z důvodu naplnění kapacity účastníků. U smíšených dvojic naopak jeden pár do kapacity čtyřiadvaceti párů scházel. I přesto je obsazenost turnaje, dokonce i s mezinárodní účastí jednoho slovenského badmintonisty, skvělou vizitkou sportovní pořadatelské činnosti v Zubří.
Z dalších „přespolních“ badmintonistů jsme ve Sportovní hale mohli vidět sportovce například z Čeladné, Havířova, Frýdku–Místku, Ostravy či Havířova. Samozřejmě i z přilehlých Vigantic, Rožnova, Vidče, Hutiska, Valašské Bystřice nebo
Valmezu. Nejvíc startujících ale přijelo z nedalekého Frenštátu a vedli si velmi
dobře! Letos se tak i díky této hráčské různorodosti soutěžilo hned ve třech kategoriích. Turnaj začal v devět hodin zápolením mužských párů, následovaly týmy
smíšené a specialitou pořadatelů bylo v letošním roce vyhlášení nejlepších zuberských párů v obou kategoriích.
Hned od rána tedy nad čtyřmi sítěmi začaly poletovat první míčky a soupeři tak
vzájemně začali posuzovat své kvality, a že se bylo na co dívat. Zuberské sportovní
turnaje bývají určené zejména amatérům, nezúčastněný divák by ale mnohé dvojice tipoval na profesionální hráče. Mužská kategorie byla v plném proudu a v základní skupině se borci proháněli po kurtech bez slitování a bez milosti, nebyla
nouze ani o vyhrocené momenty, spory o nepřiznané auty a dobré míčky.
Muži, stejně tak jako později smíšené páry, hráli v základní skupině na dva sety,

přičemž byla možná i remíza. Hráči tak bojovali o každý míček jako lvi, každý míček k dobru mohl v konečném součtu znamenat postup do dalších bojů. Ti nejlepší tedy postupovali dále do play off, kde už se sváděly boje na dva vítězné sety.
Do semifinále se nakonec propracovali loňští obhájci Pavel Divín a Robert Růčka,
kde podlehli rožnovské dvojici Karel Petružela -Jarek Pavelka 0:2. Ve druhém semifinále si poradil bratrský pár Jakub a Lukáš Hujovi z Valmezu s dvojicí z Vigantic Josef Juříček - Martin Kahánek rovněž 2:0. Letos se opět nehrálo o třetí místo,
a tak u mužů zbýval jen poslední finálový boj, který za mocného povzbuzování
diváků dotáhlo po dramatickém průběhu do vítězného konce bratrské duo z Valašského Meziříčí. Po vyhlášení této kategorie nechyběl ani přípitek šampaňským.
Kategorie smíšených dvojic se pak nesla v podobném duchu jako ta předcházející.
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Odstartovala s mírným zpožděním, už když se dohrávaly zápasy mužské části,
někdy kolem 14. hodiny. Ve smíšených párech bylo kromě skvělých výkonů co
hodnotit. Ženy jedna druhou trumfovaly ve svém zvoleném sportovním outfitu,
a tato kategorie tak byla ozdobou celého turnaje. Ladné pohyby krasavic, vypjaté
situace, sporné momenty, bylo opravdu na co koukat.
Ve smíšených párech se nakonec do semifinálových bojů dostala frenštátská
dvojice Andrea a Jiří Čupovi, kteří podlehli dvojici Durlák - Ulrychová 0:2 a další
frenštátský pár Radek Sehnal - Bohdana Špačková, kteří naopak zdolali dvojici Nerád - Běhalová. Finále pak patřilo ostravsko-zuberské dvojici Ivo Durlák
- Lucka Ulrychová, kteří zdolali obhájce titulu 2:0 na sety a udělali tak radost
domácím fanouškům.
Letošní ročník se opravdu povedl jak ze strany pořadatelů, tak ze strany hráčů.
Ti si mimo jiné mohli užít také studený raut v podobě mís plných ovoce, nebo
dobroty a občerstvení tradičního partnera zuberských sportovních akcí, kavárny
Tip Café. Ti pro hráče připravili například guláš, zelňačku, klobásy a podávali
unaveným sportovcům taky tradiční pivo a panáky pro zlepšení mušky. Poděkovat je třeba i firmě LB Silver za ceny pro nejlepší a pořadatelům z Odboru kultury
a sportu města Zubří. Na kompletní výsledky a na fotogalerii z turnaje se můžete
podívat na http://sport.mesto-zubri.cz/.
Celý turnaj se protáhl až zhruba do 20. hodiny, kdy přišlo na řadu vyhlášení kategorie smíšených dvojic, ale také nejlepšího zuberského páru. Tato pořadatelská
specialita se setkala s velkým úspěchem a ocenění Zubřané neskrývali z ocenění
radost. Mezi muži tak byli dekorováni Petr Hrachovec - Bohdan Krupa, nejlepším smíšeným zuberským párem jsou Honza Divín s Nikol Slámovou.
Závěrem stačí dodat jen tolik, že máme za sebou opět další skvělou akci, kterou
drtivá většina zúčastněných hodnotila velice kladně. A už krátce po skončení
turnaje bylo z úst badmintonistů slyšet, že se těší na další ročník. Stejně tak se
těší i pořadatelský tým. Všem borcům a sličným sportovkyním patří velký dík.
Tak zase za rok...
Tomáš Indrák

Navštěvujete i jiné turnaje?
Lucka: Badmintonové ne. Pouze tenisové, výjimečně volejbalové.
Ivo: Ano. Badmintonové, ale i tenisové, volejbalové a beachvolejbalové.
Jak se vám turnaj líbil a co říkáte na konkurenci?
Lucka: Na turnaji se mi líbilo, panovala přátelská atmosféra, vše bylo skvěle zorganizované, konkurence velká. Překvapilo mě, že se nezúčastnilo více párů ze
Zubří, což byla škoda.
Ivo: Pěkný turnaj bez delších prostojů a dobře obsazený. Průřez hráčskou výkonností. Bylo tam několik skvělých párů a takový výsledek jsem opravdu nečekal.
Který zápas byl nejtěžší?
Lucka: Pro mě byl nejtěžší ten úplně první zápas ve skupině.
Ivo: První, kdy jsme nastoupili hned proti později poraženým semifinalistům.
Lucka čelila prvním smečům, podáním, seznámení se s kurtem a pravidly. Smekám, jak se s tím poprala, i když to nebylo vždy snadné. Největší obavu jsem
měl z toho, že ji soupeř v průběhu turnaje může trefit do obličeje, v nejhorším
případě do oka, jelikož nemá zažitý obranný postoj u sítě s raketou před obličejem při útoku soupeře. Vše dobře dopadlo a schytala jen několik ran na tělo, ale
bez následků.
A na závěr klasická otázka – můžeme s vámi příští rok počítat při obhajobě
prvenství?
Lucka: Ano.
Ivo: Ano.
Díky za rozhovor

PR

Zuberští lyžaři úspěšní ve Veřovicích

Hráli jsme spolu poprvé

Zachraňovala čest zuberských badmintonových nadšenců, na badmintonovém turnaji byla poprvé, a přesto
vyhrála. Lucka Ulrychová spolu se svým
parťákem Ivo Durlákem možná překvapivě zvítězila v mixech na turnaji Hala
CUP. A my jsme se jich zeptali na pár
otázek.
Ivo, jelikož nejsi ze Zubří, můžeš se
krátce představit zuberským fanouškům?
Ivo: Ostrava, 38 let, sportovec tělem
i duší, ale ve všem ryzí amatér, samouk.
Na turnaji jste triumfovali. Jak dlouho spolu hrajete ve dvojici?
Lucka: Badminton spolu nehráváme. Bylo to poprvé.
Ivo: Hráli jsme spolu poprvé. Dva týdny před turnajem jsme po tenise vyzkoušeli
pár úderů a výměn, ale to bylo vše. Lucka snad hrála poprvé zápas na body, proto
jí patří můj velký obdiv, že vůbec na turnaj šla a zvolila mě za spoluhráče. Pro mě
to byla rovněž velká výzva.
O tom, že badminton umíte, jsme se mohli v sobotu přesvědčit. Jak dlouho
jej hrajete? A hráli jste někdy i závodně?
Lucka: Badminton nehraji vůbec. Byla to pro mě premiéra. Pouze jednou jsme
si to s Ivem byli vyzkoušet.
Ivo: Na rekreační úrovni hraji již přes 5 let. Nikdy jsem nehrál závodně.
Kterým dalším sportům se věnujete?
Lucka: Tenis, volejbal, ráda plavu a lyžuji, občas zajdu na bowling.
Ivo: Tenis, volejbal, beach volejbal, kolo, brusle, lyže, ale i squash, stolní tenis.
Nebráním se ničemu.

www.mesto-zubri.cz

Klára Petřeková skončila druhá v kategorii Žačky mladší

Poslední přípravný závod v přespolním běhu před zimní sezónou se tradičně konal ve Veřovicích. Závod s pohádkovým názvem Běh Světlonohovými chodníčky
nabídl tradiční krosovou trať. Délky tratí byly rozděleny podle věkových kategorií a ihned po startu čekal na všechny závodníky výběh do sjezdovky, následovaly
krátké, ale prudké výběhy,
které byly střídány se seběhy
vyžadujícími koncentraci.
Před závěrečným finišem pak
bylo třeba ještě zdolat dlouhé
a táhlé stoupání. V cíli si vyčerpaní běžci po vydechnutí
vyslechli uznání diváků i trenérů. U našich členů se naplno projevila podzimní běžecká příprava, a závod se tak pro
nás stal medailovými žněmi.
Klárka Trojáková a Markétka Šimurdová si běží pro I. a II. místo
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Nyní už příprava směřuje k zimní sezóně, a k běhům přidáváme i stabilizační
cviky a posilování horních svalových partií. Všichni společně doufáme, že sníh
letos napadne aspoň na horách dříve než minulou lyžařskou sezónu, kdy se začalo lyžovat až v lednu.
Medailové umístění zuberských běžců na závodech ve Veřovicích:
I. místo: K. Trojáková (benjamínci-holky), J. Randus (benjamínci)
II. místo: M. Šimurdová (benjamínci-holky), M. Volný (předžáci), K. Petřeková
(ml. žačky), M. Barošová (st. žačky), I. Kaštovská (ml. dorostenky)
III. místo: B. Petřeková (st. žačky), T. Vrátný (muži)

2015

niházenou a zkouší si své první házenkářské krůčky. Na podzim absolvovala
dva turnaje, kde dokázala, že se na hřišti rozhodně neztratí, a předvedla svou
bojovnost. Potěšující je také fakt, že na druhém turnaji již dokázala vsítit do sítě
soupeřů větší počet branek a vybojovala dvě vítězství.
Kromě těchto turnajů odehrála ještě turnaj Školní ligy, do kterého se zapojila
i děvčátka z prvních tříd. Zde poměřujeme své síly s chlapci, ale nám to nevadí
a také s nimi svádíme souboj o každý míč.

Hledáme další šikovné kamarádky, které baví hry s míčem. Tréninky máme:
1. třída 		
pondělí 13-14 hodin (sokolovna)
2. - 3. třída
pondělí 14-15 hodin (sokolovna)
čtvrtek 14-15 hodin (hala)

SP

Markéta Barošová a Barbora Petřeková na stupních vítězů v kategorii Žačky starší

STARŠÍ ŽAČKY PO PODZIMNÍ SEZÓNĚ
NA TŘETÍM MÍSTĚ

Tomáš Vrátný obsadil III. místo v kategorii Muži

Lyžařský oddíl
www.sweb.cz/lyzari

LESANA ZUBŘÍ - MINI A PŘÍPRAVKA HÁZENÉ

Do podzimní sezóny se zapojilo i družstvo minižaček Lesany, které startuje
v kategorii ročník 2007 a mladší. Děvčátka tu sbírají své první zkušenosti s mi-

www.mesto-zubri.cz
16

V podzimní části sezóny mají děvčata za sebou 9 utkání. V konečném součtu
mají 6 vítězství a 3 prohry.
První tři zápasy nám vyšly nad očekávání. Děvčata se postupně sehrávala v útočné fázi - dařily se nám i nacvičené signály, relativně dobře fungovala obrana.
Slabinou bylo špatné bránění křídel. Z těchto postů jsme obdržely více než polovinu branek. I brankářky měly s chytáním střel z těchto postů problémy. Zápas
v Žeravicích se nám vůbec nevydařil. Jak obrana, tak i brankářky zrovna neměly
svůj den a na hřišti to bylo utrpení. Ač jsme celý zápas vedly, soupeři jsme v posledních deseti sekundách darovaly oba dva body. Naštěstí přišel následující
zápas v Kunovicích, kde nám vyšel hlavně druhý poločas, a tak jsme si po zásluze odvážely oba body. Zápas se Zorou „B“ se pomalu rozjížděl, ale nakonec se
pro nás stal jednoznačnou záležitostí. V zápase s celkem Hovězí jsme si s chutí
zastřílely. V závěru sezóny nás čekaly zápasy s celky Zlína „A“ a Otrokovic. Oba
tyto celky jsou na prvních dvou místech v tabulce. Celek Zlína „A“ nás převyšoval hlavně svou rychlostí a proměňováním šancí. S celkem Otrokovic jsme se
trápily. Zápas měl podobný scénář jako v Žeravicích. Nedařilo se nám téměř nic,
a tak jsme odjely z hřiště soupeře s desetibrankovou porážkou. I když to bylo
nemilé, v celkovém součtu jsme po podzimní části na pěkném třetím místě, což
je úspěch. Kádr našeho družstva je totiž velmi úzký, tvoří jej pouze 12 hráček
a z toho ještě 4 děvčata patří do kategorie mladších žaček.
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Nejlepší střelkyní družstva, ale také celé soutěže, je Alžběta Krůpová, která je
také hnacím motorem týmu. Té dobře sekundují Denisa Dukátová, Terka Palátová, které přidávají do sítě soupeřů důležité góly. V obraně dobrou práci odvádí
Bára Hrušková. Do listiny střelců se zapsaly také Jasmína Remešová, Eliška
Benová, Lea Jurajdová, Terka Kamencová, Katka Fusková a Hanička Mikulenková. V brance je zatím více úspěšná Anita Poláčková, které výborně vyšly
zápasy s celky Zory Olomouc a Kunovic. Markéta Křenková má zatím výkony
nevyrovnané, ale je to zejména menšími zkušenostmi na tomto postu. Co nás
ovšem trápí nejvíce, je proměňování vypracovaných šancí, a toto bude náš hlavní úkol v zimní přípravě.
Děvčatům za předvedené výkony v sezóně děkujeme a přejeme dostatek sil
do další přípravy.
Lesana Zubří – Zora Olomouc
24:15
Litovel – Lesana Zubří 		
11:32
Lesana Zubří – Zlín „B“ 		
28:23
Žeravice – Lesana Zubří 		
24:23
Kunovice – Lesana Zubří 		
14:26
Lesana Zubří – DHK Zora Olomouc „B“ 27:14
TJ Sokol Hovězí – Lesana Zubří
7:49
Lesana Zubří – HC Zlín „A“
16:34
Jiskra Otrokovice - Lesana Zubří
22:12
Nejlepší střelci: Alžběta Krůpová 92, Terka Palátová

Ne 18. 10. 2015 muži „A“
FC ZUBŘÍ - 1. SK PODK. LHOTA
2:0 (pol.: 0:0)
Branky: Karel Drda, Petr Berka
So 24. 10. 2015 starší přípravka
FC ROŽNOV - FC ZUBŘÍ
4:8 (pol.: 2:5)
Branky: 4x Petr Bumbala, 4x Adam Rádsetoulal
So 24. 10. 2015 muži „B“
FC ZUBŘÍ „B“ - AJAX VAL. SENICE 1:1 (pol.: 1:0)
Branka: Marek Mičkal
(na pok. kopy 5:4)
So 24. 10. 2015 muži „A“
TJ HORNÍ LIDEČ - FC ZUBŘÍ „A“
2:2 (pol.: 1:2)
Branky: Jiří Raždík, Radek Bortl
(na pok. kopy 3:4)
So 31. 10. 2015 muži „B“
TJ Sokol ÚSTÍ - FC ZUBŘÍ „B“
1:2 (pol.: 0:1)
Branky: Michal Blabla, Jiří Němec
Ne 1. 11. 2015 muži „A“
FC ZUBŘÍ „A“ -VAL. MEZIŘÍČÍ „B“ 3:2 (pol.: 3:2)
Branky: 2x Robin Kalod, Martin Pavlíček
Ne 8. 11. 2015 muži „A“
FC ZUBŘÍ „A“ - TJ JUŘINKA
3:3 (pol.: 2:1)
Branky: Libor Raždík, Robert Jurajda (na pok. kopy 4:1)
Radim Vokáč
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ZUBERSKÝ FOTBAL VE VÝSLEDCÍCH
Út 13. 10. 2015 starší přípravka
SK HRACHOVEC - FC ZUBŘÍ
4:16 (pol.: 2:7)
Branky: 7x Karel Diviš, 5x Petr Bumbala, 3x Jonáš Fiala, Adam Koleček
So 17. 10. 2015 muži „B“
TJ LOUČKA - FC ZUBŘÍ „B“
1:3 (pol.: 0:1)
Branky: Michal Tobola, Michal Blabla, Tomáš Lojkásek
Ne 18. 10. 2015 mladší přípravka
TURNAJ ve Vidči
FC ZUBŘÍ - TJ VIDČE
2:8 (pol.: 1:4)
Branky: Dominik Lacina, Lukáš Mikulenka
FC ZUBŘÍ - VKK KAROLINKA
1:2 (pol.: 0:2)
Branka: Dominik Lacina
FC ZUBŘÍ - FK VIGANTICE
7:3 (pol.: 4:2)
Branky: 4x Dominik Lacina, Lukáš Mikulenka, Josef Mach
Ne 18. 10. 2015 starší přípravka
FC ZUBŘÍ - TJ VAL. MEZIŘÍČÍ
24:8 (pol.: 10:6)
Branky: 12x Petr Bumbala, 6x Karel Diviš, 3x Jonáš Fiala, 2x Josef Mach,
Adam Koleček

www.mesto-zubri.cz

Sobota 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
Čtvrtek 3. 12. 2015 od 16:00 hod. v malém sále
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ S KNIHOVNOU
Pátek 4. 12. 2015 od 18.00 hodin
RYCHLÉ ŠÍPY – Slovácké divadlo UH
Vyprodáno v rámci divadelního předplatného.
Středa 16. 12. 2015 od 18:00 hodin
Přednáška polárníka Vaška Sůry
Své první polární dobrodružství prožíval prostřednictvím knížky Strýček eskymák od Eskymo Welzla, Po maturitě si začal užívat extrémních zážitků v rámci
dvouleté vojenské služby, po roce 1989 přišel rozhodující okamžik a po cestách
napříč Skandinávií nastala první polární výprava na Špicberky. Tak také v roce
1998 s ostatními dobrodruhy natočil svůj první dokument pro ČT – Malé arktické dobrodružství. V roce 99 zatáhl do polárního dobrodružství i svou devítiletou
dceru Sandru, která se tak stala jedním z nejmladších českých polárníků. S malým batůžkem zdolala vzdálenost 120 km. V Grónsku Vašek jezdil s eskymáky
lovit z lodě tuleně, zažil s nimi slavnost letního slunovratu i jízdu se psím spřežením po zamrzlých fjordech. Nejnáročnější polární výpravou se stala v roce 2005
expedice na Severní pól….
Vstupné: 80 Kč
Pátek 18. 12. 2015 v 18.00 hodin ve velkém sále
Benefiční koncert Vánoční express klavírní třídy p. uč. I. Benové
Zazní české i světové vánoční melodie, vystoupí taneční skupina OILEÁN.
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Kino
Úterý 8. 12. 2015 od 09:30 hodin
Vánoční sen
Pásmo pohádek pro děti z MŠ, ale i děti předškolního věku v doprovodu rodičů.
Vstupné:12 Kč. Délka filmu: 60 minut.

Muzeum
29. 11. 2015 – 15. 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: 14 – 17 hodin

Ostatní
Neděle 29. 11. 2015 od 10.00 hodin v centru obce
VÁNOČNÍ JARMARK a ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
dopoledne od 10.00 hodin:
Zahájení jarmarku, Faraon (zuberská hudební legenda) a zpřístupnění výstavy
na Petrohradě – Výstava s vůní perníků – vánoční tvoření, zdobení perníčků.
odpoledne od 14:30 hodin: Faraon (zuberská hudební legenda), 16.00 h. VSPT Beskyd, 16.45 h. - MŠ Sídliště Zubří, 17.00 h. – slavnostní rozsvícení
vánočního stromu a od 17.10 h. Ladislav Kokeš (housle, kornet), Milan Cyrus
(kytara, harmonika)
Neděle 20. 12. 2015 v 16.00 hodin v kostele sv. Kateřiny
ADVENTNÍ KONCERT
Čtvrtek 24. 12. 2015 v 15.00 hodin v kostele sv. Kateřiny
VÍTÁNÍ JEŽÍŠKA
Středa 30. 12. 2015 v 16.30 hodin v kostele sv. Kateřiny
VÁNOCE NEJEN U CIMBÁLU
Vystoupí cimbálová muzika Polajka, soubor písní a tanců Baća, chrámový sbor
ze Zubří zuberské děti pod vedením Marie Křenkové.
Lidová galerie U dvou koček
Tři tvořivé adventní podvečery – přijďte si povykládat
a zároveň něco hezkého vytvořit pro své blízké. V ceně
vstupného je i vánoční drink a materiál na výrobu.
Čtvrtek 3. 12. 2015 v 17.00 hodin
Tvorba originálních vánočních přání (metodou Card
making) s Klárkou Maňákovou.
Čtvrtek 10. 12. 2015 v 17.00 hodin
Zhotovení vánočního dárku - výroba elegantní volánkové šály s Bc. Kateřinou Juříčkovou.
Čtvrtek 17. 12. 2015 v 17.00 hodin
Výroba vkusné vánoční vazby na váš vánoční stůl s Ing.
Ivanou Jarmerovou.
Pátek 18. 12. 2015 v 18.00 hodin a sobota 19. 12.
2015 v 16.00 hodin
Vánoční koncert kapely Elubic
Vstupné dobrovolné.
Bližší informace na tel. 736 535 814,
nebo na Facebooku – Lidová galerie U dvou koček.

Seznam akcí na sportovištích města Zubří
Sportovní hala
Sobota 5. 12.
9.00 hod. Turnaj o pohár starosty – turnaj mladších žáků v házené
18.00 hod. HC Gumárny Zubří – HCB OKD Karviná – 13. kolo extraligy házené
Neděle 6. 12.
8.00 hod. O pohár starosty města Zubří – turnaj mladších žáků v házené
13.00 hod. HC Zubří – HC Zlín – 10. kolo 1. ligy mladších dorostenců
15.00 hod. HC Zubří – HC Zlín – 10. kolo 1. ligy starších dorostenců
17.00 hod. HC Zubří B – MHK Karviná – 10. kolo 2. ligy mužů SM
Sobota 12. 12.
8.00 hod. FBK Valašské Meziříčí A – utkání 6. kola Zlínské ligy mužů
Neděle 13. 12.
7.30 hod. Futsal – utkání 5. a 6. kola okresního přeboru
13.00 hod. Vánoční přehlídka – vystoupení moderních gymnastek
15.00 hod. TJ Lesana Zubří – SK UP Olomouc – 11. kolo 2. ligy žen V
17.00 hod. TJ Lesana Zubří – TJ Cement Hranice B – 11. kolo 2. ligy mužů SM
Sobota 19. 12.
9.00 hod. Turnaj čtyř měst – turnaj starších žáků v házené
Neděle 20. 12.
10.00 hod. HC Gumárny Zubří – HC Dukla Praha – utkání 15. kola extraligy
házené – muži
7.30 hod. Futsal – utkání 5. a 6. kola okresní soutěže
Sobota 26. 12.
16.00 hod. Házenkářská exhibice – exhibiční utkání v házené
Neděle 27. 12.
8.00 hod. Štěpánský turnaj nadace – futsalový turnaj mužů
Pondělí 28. 12.
16.00 hod. OGARKOP CUP - futsalový turnaj

Kuželna
Úterý 1. 12.
16:00 hod. Zuberská amatérská liga – 7. kolo ligy v kuželkách
Středa 2. 12.
16:00 hod. Zuberská amatérská liga – 7. kolo ligy v kuželkách
Sobota 5. 12.
9:30 hod. TJ Gumárny Zubří – KK CAMO Slavičín A – 11. kolo KP mužů
Úterý 8. 12.
16.00 hod. Zuberská amatérská liga – 8. kolo ligy v kuželkách
Úterý 9. 12.
16.00 hod. Zuberská amatérská liga – 8. kolo ligy v kuželkách
Úterý 12. 12.
9.30 hod. TJ Gumárny Zubří – Sport centrum Bylnice – 12. kolo KP mužů
Úterý 15. 12.
16.00 hod. Zuberská amatérská liga – 9. kolo ligy v kuželkách
Středa 16. 12.
16.00 hod. Zuberská amatérská liga – 9. kolo ligy v kuželkách
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