uberské
Znoviny
Ročník XXV. (č. 281)

•

ZDARMA

NÁVŠTĚVA ROSDORFU V ZUBŘÍ
5. - 8. 5. 2016 V RÁMCI PARTNERSKÉ
SPOLUPRÁCE

Celá akce se uskutečnila za finanční podpory Českoněmeckého fondu budoucnosti
Ve dnech 5. - 8. 5. 2016 nás v rámci dlouhodobé partnerské spolupráce opět navštívili naši přátelé z německé partnerské obce Rosdorf. Ve čtvrtek dorazili s dvouhodinovým
zpožděním před městský úřad naši přátelé vedení starostou
Doerenem Steinbergem spolu se zástupci radnice, spolku
Partnerství, církve a poprvé také sportovního oddílu TSV
Settmarshausen – Rope Skipping.
(více na str. 4)

•

www.mesto-zubri.cz

•

25. května 2016

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN,
ANEB PUTOVÁNÍ ČASEM

Bránou času jste mohli letos v Zubří poprvé projít již
v březnu v rámci slavnostního otevření nového depozitáře Muzea. Od té doby se v Zubří dějí podivné věci.
Tu a tam se k nám z minulosti zatoulá nečekaná návštěva a ne
jinak tomu bude na Polyfunkčním centru v sobotu 11. června
v rámci programu Dětského sportovního dne. Zapište si toto
datum pečlivě do diáře. Na žádném jiném místě této planety
se vám nepoštěstí vidět sportovní legendy a hrdiny ze všech
kulturních epoch naší civilizace na jednom místě v jeden čas.

Srdečně vás zveme na sportovní exkurzi napříč staletími!
Věříme, že si ji i s vašimi dětmi náramně užijete.
(více na str. 14)

Zuberské noviny do každé rodiny – zdarma

Vážení občané,
Rada města Zubří na své 39. schůzi konané dne
27. 4. 2016 rozhodla usnesením č. RM 39/468 o distribuci
Zuberských novin do schránek občanů Zubří od tohoto
květnového vydání zdarma.
Současně v den vydání budou Zuberské noviny umístěny na městských www stránkách (www.mesto-zubri.cz)
v plné verzi.
Termín roznosu bude vždy do dvou pracovních dní po
vydání novin.
(více na str. 4 )

Foto: P. Czinege

(více na str. 13)
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Společenská kronika občanů Zubří
Narození
Tomáš Pobořil		
Amálie Orságová		
Sára Janošková

Eliška Míčková
Vít Voštiňák

Blahopřání
Přejeme všem jubilantům do dalších let pevné zdraví,
hodně štěstí, spokojenosti a krásných chvil pohody.
Anna Gazdová
75 let
Božena Brokešová 90 let
Marie Malinová
75 let

Stanislav Pavelek 80 let
Jiří Barchánek
80 let

Zlatá svatba

Miroslava a Alois Křenkovi

Úmrtí
Anna Porubová		
Vincenc Holiš		

Bohuslava Volejníková
Ludmila Ondřejová

Vzpomínáme
Po krátkých cestách
chodili jsme spolu,
na dalekou cestu
musel jsem sám.
Dne 9. května jsme vzpomněli 3. smutné
výročí tragického úmrtí našeho milovaného
druha, kamaráda, bratra, strýce,
pana Jiřího Skýpaly.
Jiříku, čas plyne jako voda, však návratu není, Ty v mém
srdci žiješ dál, není zapomnění. Tvé památce se klaníme
a hrob Tvůj svící a květy zdobíme.
Družka Jarmila Kolečková s rodinou
Přišlo ráno a s ním nový den,
začal však jak nejkrutější sen.
Odešel náhle, nikdo to nečekal,
osud sám chtěl, proč jen to uspěchal?
Zapalme svíce, kdož jsme ho milovali,
vzpomenout na krásné chvíle, jež jsme
s ním prožívali.
Se slzami v očích, velkou bolestí v srdci uplynul 24. května
2016 první smutný rok, kdy nás opustil bez slůvka rozloučení náš milovaný manžel, tatínek a dědeček,
pan Václav Pavlíček.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Anička, syn Jiří
s rodinou, dcera Marcela s rodinou. Nikdy nezapomeneme.

11. května 2016 uplynulo 5 let ode dne, kdy
jsme se naposled rozloučili s naší maminkou
a babinkou,
paní Otílií Pavelkovou.
25. června 2016 vzpomeneme nedožitých 110
let našeho tatínka a staříčka,
pana Jindřicha Pavelky.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou dcery a synové s rodinami.
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Slunce za hory zašlo,
soumrak padá do polí,
srdce Tvé věčný spánek našlo
a víc Tě už nic nebolí.
Už to bude 8 let, co spíš svůj věčný sen,
a nám zůstaly na Tebe vzpomínky jen.
Dne 28. května 2016 uplyne 8 let, co od nás
navždy odešel náš manžel, tatínek, dědeček, strýc,
pan Bohuslav Křesala.
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Roky utíkají,
ale vzpomínky zůstávají.
Dne 30. května 2016 vzpomeneme 20. smutné výročí, kdy nás navždy opustil náš drahý
manžel, tatínek, dědeček a bratr,
pan Vladimír Maceček.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Evženie, dcera Věra s rodinou, syn Vladimír s rodinou a sestra
a bratr.
Vzpomeňte na mne, přátelé milí,
ruky stisk vám už nemohu dát.
Srdce mé dotlouklo, odešly síly,
býval jsem mezi vámi rád.
Dne 5. června 2016 uplyne 9 let, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček,
pan Oldřich Zeman.
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Odešla jsi a léta utíkají,
láska a vzpomínky s námi zůstávají...
Dne 11. června uplyne již 25 let od smutného odchodu naší milé manželky, maminky a babičky,
paní Bronislavy Vlčkové.
Láskyplně vzpomínají manžel, dcera a vnoučata s rodinami.
Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí,
vzpomínky však na Vás stále stejně bolí.
Dne 30. května 2016 by oslavila 75 let naše milá maminka, babička, sestra a teta,
paní Antonie Frýšarová
a dne 26. července 2016 vzpomeneme 15. smutné výročí úmrtí
našeho tatínka, dědečka, bratra a strýce,
pana Bohuslava Frýšary.
Kdo je měl rád, s láskou vzpomene s námi.
Vzpomínají syn a dcera s rodinami
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MěÚ Zubří informuje

Z usnesení 39. zasedání rady města
ze dne 27. 4. 2016

RM rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Kontejnerová sestava Polyfunkční centrum“, schválila uzavření smlouvy s uchazečem
CONT, s. r. o., Nové Město nad Metují.
RM schválila uzavření smlouvy o poskytování podlicencí
k veřejnému provozování kinematografických děl s distributorem A-COMPANY, s. r. o., Praha.
RM vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Interiér knihovny Zubří“
a schválila uzavření smlouvy s vítězem, firmou Mgr. Zdeněk
Rybka, Hradec nad Moravicí.
RM vzala na vědomí výsledek Veřejné zakázky malého rozsahu „Prodej dřeva z lesů města Zubří“, a schválila uzavření
smlouvy s vítězem, firmou Ing. Petr Čelustka, Přerov.
RM souhlasila s pořádáním veřejné akce „Pálení čarodejnic“, kterou bude SDH Zubří pořádat dne 7. 5. v prostoru
Klidového centra.
RM schválila udělení dotace z rozpočtu města Zubří do 50 000 Kč:
Dechová hudba Zubřanka
10 000 Kč
Divadelní spolek SPONA
20 000 Kč
Myslivecké sdružení Březovec 	  5 000 Kč
Fond pro opuštěné a hendikepované děti Mořkov 4 000 Kč
RM schválila distribuci Zuberských novin zdarma do všech
schránek, a to od květnového vydání.
Radka Dvořáková, členka rady města

Z usnesení 40. zasedání rady města
ze dne 11. 5. 2016

RM schválila dramaturgický plán kulturních, sportovních
a společenských akcí na 3. čtvrtletí roku 2016.
RM rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby „TDI a BOZP
stavby Multifunkční areál Zubří – vnitřní bazén pro školy
a veřejnost s provozem wellness a provozem bufetu, s dětským koutkem a kuželnou, venkovní nerezové bazény se zázemím“ – ČÁST 1: Výkon technického dozoru investora,
kterou podal uchazeč JS Property, a. s., se sídlem Chopinova
576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 27814742.
RM rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby „TDI a BOZP stavby
Multifunkční areál Zubří – vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provozem bufetu, s dětským
koutkem a kuželnou, venkovní nerezové bazény se zázemím“ – ČÁST 2: Činnosti koordinátora BOZP, kterou podal
uchazeč ČECH – ENGINEERING, a. s., se sídlem Nádražní
545/166, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 25394983.
RM souhlasila s umístěním sídla ČSV, o. s. – ZO Zubří v budově Městského úřadu Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří.
RM schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na
rok 2016 pro: „ Svaz postižených civilizačními chorobami
v ČR, o. s., základní organizace Zubří“, IČ: 70994455, Zubří, Hamerská 686, PSČ 756 54, ve výši 6 000 Kč.
RM schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č.
D/1611/2016/KUL se Zlínským krajem, IČ: 70891320, Zlín, tř.
T. Bati 21, PSČ 761 90, na realizaci projektu „Metlářský jarmark“.
RM schválila ukončení členství v redakční radě Zuberských
novin na základě vlastní žádosti – paní Dvořákové Radce
a panu Petrovi Cábovi ke dni 21. 4. 2016.
RM jmenovala pana Davida Janoška do funkce člena redakční rady Zuberských novin ke dni 11. 5. 2016.
Mgr. Stanislav Petružela, místostarosta
Kompletní znění usnesení Rady města a Zastupitelstva
města Zubří najdete na vývěsce u MěÚ Zubří a na webových stránkách města Zubří.

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE
ROZVOJE MĚSTA

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vás tímto článkem informovat o činnosti
Komise rozvoje města od počátku jejího působení. Komise
rozvoje města je poradním orgánem Rady města. V loňském
roce se komise sešla celkem sedmkrát. V letošním roce jednala zatím třikrát. Každé jednání se řídilo schváleným programem. Nebudeme zde vypisovat podrobně jednotlivá jednání, ale svou činnost bychom popsali podle témat tak, jak
byla probírána a řešena.
Jedním z témat byl nový územní plán města, který se připravoval již od roku 2009.
Aby se jeho schválení neprotahovalo, komise do předloženého návrhu již nezasahovala. Nový územní plán byl schválen v závěru loňského roku.
Současně s tvorbou územního plánu probíhala digitalizace a pozemkové úpravy v Zubří. Pozemkové úpravy zadává
pozemkový úřad a realizuje brněnská projekční kancelář.
V případě pozemkových úprav jsme, po předložení závěrečných dokumentů, vyslovili nesouhlas se stavem, který je
před závěrečným schvalováním. Radě města jsme navrhli,
vzhledem k velkému množství nedostatků v předložených
materiálech, vyvolat jednání s pozemkovým úřadem.
Územní plán i pozemkové úpravy mají rozhodující vliv na
další rozvoj města. V územním plánu byl vytvořen dostatek nových stavebních míst. Zde je škoda, že město nemá ve
svém majetku k dispozici vhodné pozemky pro individuální
výstavbu. Od toho se taky odvíjí i možnost vlivu města na
bytovou výstavbu. Město chce podporovat rodinnou výstavbu a vytvořit podmínky pro bydlení v Zubří. Zde je nutno
oddělit dvě věci, a to individuální výstavbu na jednotlivých
parcelách a výstavbu, která je vázána zastavovacími studiemi. Projednali jsme možnosti a finanční náročnost stávající
lokality Nad Fojstvím II, která již byla zahrnuta v minulém
územním plánu a jejíž zastavovací studie je vytvořena, a její
propojení s novou lokalitou, a to s lokalitou za hřbitovem.
Vzhledem k vysoké náročnosti jsme navrhli Radě tyto lokality řešit až v příštím roce. Letos bychom se měli věnovat zastavovací studii v lokalitě na Starém Zubří. Po jejím
zpracování se budeme zabývat otázkou financování nových
zastavovaných území.
Dalším tématem jsou budovy v majetku města a jejich využití. Tyto budovy a jejich prostory jsme prohlédli a snažili
jsme se objektivně zhodnotit jejich stav a možnosti využití.
Budova Petrohradu je ve špatném stavu. Zde jsme navrhli,
oproti původnímu plánu rekonstrukce, opravu menšího rozsahu, ale s tím, aby splnila zamýšlený účel. Oproti původní
částce 7,6 mil. Kč se nyní počítá s opravou za 3,7 mil. Kč.
Tato oprava bude započata již v letošním roce. Stávající využití budovy zůstane zachováno.
Objekt DAEHNOVO (naproti TOP drogerii) je také ve
velmi špatném stavu. V letošním roce se nebude realizovat
žádná větší oprava. Okolí domu bude využito na rozšíření
příjezdové komunikace. Rovněž se zde připravuje rozšíření
parkoviště u haly.
Dům služeb. V prostorách bývalé restaurace je již před
dokončením nová knihovna. V současnosti projednáváme
využití bývalé kotelny a garáže. Nyní tyto prostory využívají
pracovníci vykonávající veřejně prospěšné práce a je zde zaparkováno vozidlo hasičů. Současně s tímto objektem chceme navrhnout i opravu objektu garáží Pod Hůrkou. Na oba
objekty zpracováváme studie a předběžné kalkulace. Chtěli
bychom doporučit Radě města, aby pracovníci vykonávající
veřejně prospěšné práce a hasiči byli každý v jednom objektu. Podmínkou je, aby tyto objekty kapacitně odpovídaly
danému účelu.
Dalším projednávaným tématem je koupaliště, Dům pro
seniory a Lékařský dům. Tento budoucí Multifunkční areál
bude realizován v prostorách bývalého koupaliště a kužel-
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ny. Návrhy tohoto projektu nám byly několikrát představeny
včetně řešení finanční náročnosti. Měli jsme možnost tyto
dokumenty připomínkovat. Většina našich připomínek ke
studii byla projektanty do plánů zapracována. Naše předběžné návrhy spočívaly i v částečné změně využití jednotlivých
prostor a jejich uspořádání. Po stránce ekonomické jsme byli
informováni o zdrojích financí z rozpočtu města a možnosti částečného úvěru. Tento předběžný rozpočet nezahrnuje
možnost čerpání dotací. Byli jsme však informováni, že případný úvěr bude ponížen o dotace, které se na zbudování
tohoto areálu jeví jako reálné.
Realizace tohoto areálu nebude prováděna na úkor běžných
oprav, rekonstrukcí, údržby a provozu městského majetku.
Město Zubří má ve svém majetku mnoho dalších objektů. Na následujících jednáních komise se budeme postupně
zabývat i těmito. Komise při své činnosti využívá znalosti
a zkušenosti všech svých členů. Velkou výhodu vidíme i ve
složení komise, kde mimo jiné jsou členy i projektanti, stavaři a pracovníci odboru výstavby.
Za komisi rozvoje města
Milan Zeman

Zuberské noviny do každé rodiny – zdarma

(pokračování z titulní strany)
Distribuci novin pro město zajišťuje Česká pošta, s. p.
Prosím touto cestou občany o spolupráci a v případě, že neobdržíte Zuberské noviny v termínu do své schránky, prosím
o sdělení této informace – osobně, telefonem 571 757 051
nebo e-mailem podatelna@mesto-zubri.cz, aby bylo možno
sjednat nápravu.
Současně bude vždy několik výtisků volně k odběru na MěÚ.
Pevně věřím, že tímto rozhodnutím Rady města Zubří přispějeme k širší a lepší informovanosti občanů o dění ve městě.
Ing. Petr Pleva, tajemník MěÚ
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tografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání
žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti
a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný
občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit
místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů.
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě
6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn
poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování
osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na
adrese:www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu
daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že
některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu
na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová
povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu,
popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních
věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy
a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy

Partnerství

Jak je to s cestovními
doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené
s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování
s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta
k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování
s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí
mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis
v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15
let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako
například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst
zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost
cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské
unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory,
Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena
za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč
a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro
dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič,
kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce
s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje
úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fo-

NÁVŠTĚVA ROSDORFU V ZUBŘÍ
5. - 8. 5. 2016 V RÁMCI PARTNERSKÉ
SPOLUPRÁCE

(pokračování z titulní strany)
Po krátkém a vřelém přivítání se někteří naši hosté odjeli
ubytovat ke svým přátelům v Zubří a ostatní do hotelu Bečva
v Rožnově p. R.

Během následujícího pátku a soboty nás čekal bohatý
a časově nabitý program, který začal společným položením
věnců a uctěním památky obětí 1. a 2. světové války.
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Poté se rosdorfští a zuberští přátelé věnovali, kromě občerstvení, utužování současných a navazování nových vazeb
a také besedám o stávající a budoucí spolupráci.

Následně většina přátel z Rosdorfu a Zubří odjela společně
do Rožnova na prohlídku Valašského muzea v přírodě.

V sobotu dopoledne proběhlo ve sportovní hale společné
vystoupení zuberského oddílu moderní gymnastiky TJ Gumárny Zubří a sportovního oddílu TSV Settmarshausen –
Rope Skipping z Rosdorfu. O tomto společném vystoupení
si můžete podrobně přečíst v článku paní Mgr. Gabriely Cábové, který je také uveřejněn v Zuberských novinách.

Část rosdorfské delegace – zástupci radnice, se sešla s členy
Rady města Zubří na společném jednání o dalších plánech partnerské spolupráce a výměně zkušeností v komunální politice.

Po společném vystoupení následovala prohlídka nově otevřeného depozitáře Muzea Zubří a po obědě ještě prohlídka
Polyfunkčního centra sportovních a volnočasových aktivit
u základní školy.

Odpoledne bylo věnováno návštěvě Svatého kopečku
u Olomouce a následně prohlídce historického centra města
Olomouc.

Večer jsme se všichni společně sešli v penzionu Travinář
v Rožnově.
Po oficiálním zahájení oběma starosty byl vyzván bývalý
starosta Rosdorfu k tradičnímu společnému přípitku „živijó,
živijó, živijó“, který jsme všichni zazpívali česky.
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Poté jsme se přesunuli na Staré Zubří, kde jsme si prohlédli nově zrekonstruovanou zahradu MŠ DUHA.

Paní ředitelka Bc. Vladimíra Janošková seznámila zástupce rosdorfské radnice také s vnitřími prostorami MŠ DUHA.
Zde jsme se zdrželi déle než bylo plánováno, protože Rosdorfští měli velký zájem o provoz MŠ a také spoustu otázek
na organizaci a financování.
Za příjemného sluníčka jsme se přesunuli ke kapli sv. Ducha, kde se po seznámení s vnitřními prostorami kaple ujal
slova pan farář Janečka, který přítomným popsal historii
vzniku kaple a symboliku stavby.

Následně nám všem začal přenádherný malý pěvecký zázrak v podobě zpěvu „naší Marušky“ – Marie Křenkové,
která společně se svou neteří Pavlou Mitášovou zazpívala
několik písní.
V podvečer jsme se sešli před halou v Zubří a společně jsme
se usadili do VIP zóny ke sledování zápasu v házené mezi naším A celkem a celkem HBC Jičín o 5. – 8. místo v tabulce.
Tuto návštěvu si „vymohli“ sami rosdorfští přátelé. Jejich
důvod navštívit házenkářský zápas je naprosto pochopitelný, protože celá současná partnerská spolupráce se začala
odvíjet od roku 1968, kdy naši házenkáři navštívili Rosdorf
a první návštěvníci z Rosdorfu se přijeli seznámit s našimi
házenkáři do Zubří v r. 1970.
Od té doby se partnerství rozvíjelo až do dnešní podoby,
kdy téměř všechny zuberské spolky spolupracují se spolky
v Rosdorfu.
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Program návštěvy partnerů z Rosdorfu byl tak nabitý akcemi, které v podstatě navazovaly jedna na druhou, že jsme
si ani neuvědomili, že je zde již neděle 8. 5. 2016, den odjezdu našich přátel.
Společné setkání nabité emocemi a přátelskou atmosférou jsme zakončili rozloučením před MěÚ Zubří, kde jsme
předali rosdorfským zástupcům drobné dárky, které by měly
připomínat společně strávené chvíle v Zubří. Už nyní se těšíme na další setkání spolků obou měst, které tak výrazně
utužují naše přátelské vazby.
Po deváté hodině dopoledne nastoupili přátelé z Rosdorfu
do autobusu a my jim popřáli bezpečný návrat domů.
Chci také z tohoto místa poděkovat všem Zubřanům, kteří
se podíleli na péči o naše partnery z Rosdorfu a společně připravili a realizovali program, jejž rosdorfští přátelé hodnotili
velmi vysoko.
Zvlášť chci poděkovat rodinám, u kterých byla ubytována
část rosdorfské delegace, za starostlivost a vřelou péči, jež
jim věnovaly.
Ing. Petr Pleva, tajemník MěÚ Zubří
Foto: Ing. Michaela Wrobelová, Ing. Petr Pleva, Josef Majer

Ohlédnutí za návštěvou z partnerského
města Rosdorf

Ve dnech 4. 5. - 8. 5. 2016 se uskutečnila návštěva občanů z Rosdorfu v Zubří. Osobně jsem se zúčastnil některých
aktivit, které byly stanoveny programem návštěvy. Byl jsem
dobrou organizací pobytu rosdorfských přátel velmi spokojen a překvapen, v jaké pohodové atmosféře se program
realizoval.
Proč se o tom zmiňuji. Jako 22letý házenkář jsem byl účasten v roce 1968 pobytu v Rosdorfu. V té době jsem neměl
nejmenšího tušení, že jako 70letý senior v roce 2016 budu
s některými rosdorfskými přáteli, kteří stejně jako já byli
účastníky prvního kontaktu v Rosdorfu, společně obdivovat
krásu valašské krajiny. A co na mne při této návštěvě udělalo
největší dojem? Bylo to poznání, že přátelství mezi oběma
městy se rozrostlo do širokého spolkového a občanského života. Bylo velmi příjemné sledovat při společném večeru,
jak vedle sebe sedí několik generací, od pamětníků spolupráce až po mladé sportovce, resp. sportovkyně. Jsem přesvědčen, že tato skutečnost zaručuje, že dlouholeté přátelství
mezi Zubřím a Rosdorfem bude i nadále přetrvávat.
Ještě jednou díky organizátorům celého pobytu za skutečně dobře odvedenou práci i za krásné počasí (to sice zajistil
někdo jiný), které skvělý zážitek umocnilo.
Tomáš Dořičák

Hosté Rope skipping z TSV Settmarshausenu
přijali pozvání od zuberských gymnastek
Spolupráce oddílu moderní gymnastiky TJ Gumárny Zubří
a sportovního oddílu Rope skipping (volně přeloženo skákání přes švihadlo) z německého TSV Settmarshausenu začala
v září loňského roku při první návštěvě seniorského závodního
družstva zuberských gymnastek. Jako poděkování za všechny
krásné zážitky, které si naše děvčata odvezla z Německa, jsme
pro naše hosty připravili ve spolupráci s Městem Zubří a díky
finanční podpoře Česko – německého fondu budoucnosti velmi nabitý program jejich krátké návštěvy.
Ve čtvrtek večer 5. května po příjezdu se našich 6 hostů
ujaly 3 rodiny (rodiče Sáry Bambuchové, Karolíny Davidové a Valentiny Havlové), kterým bych tímto chtěla moc
a moc poděkovat za pomoc při ubytování a organizaci připraveného programu. V pátek nás čekala návštěva Valašského muzea v přírodě – Dřevěného městečka, kterou jsme
zakončili příjemným obědem v hospodě „Na posledním groši“. Naše gymnastky čekal odpolední trénink a němečtí hosté
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navštívili hanáckou metropoli Olomouc. Sobotní dopoledne
bylo ve znamení společného vystoupení oddílu Rope skipping a moderních gymnastek ze Zubří. V přehlídce skladeb
se představily nejen všechny skupiny domácího oddílu, od
přípravky až po naše nejzkušenější závodní seniorské družstvo, ale také německá děvčata se cvičením se švihadly, ve
kterém nám předvedla skákání jednotlivkyň, ve dvojicích
a sportovní disciplíny „free style“ a „speed“. Odpolední program, připravený oddílem moderní gymnastiky, pokračoval
v Rožnově návštěvou Jurkovičovy rozhledny a zdoláváním
překážek v Gibon parku. A že jsme sportovci tělem i duší,
museli jsme podpořit také naše zuberské házenkáře. Po vyhraném zápase jsme náš poslední společný večer zakončili
nad výbornou pizzou v Pizza baru Javis.
Všechno pěkné jednou končí, a tak skončila i návštěva
našich přátel z německého Rosdorfu a Settmarshausenu.
Ale zároveň se můžeme těšit na další plánovanou návštěvu
zuberských gymnastek v Rosdorfu, která proběhne letos na
začátku září.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří mi pomohli zorganizovat družební návštěvu: Městu Zubří, paní Marii Krupové za
pomoc při překládání, rodičům gymnastek za hladký průběh
připraveného programu, našim trenérkám a gymnastkám za
přípravu přehlídky skladeb.
Mgr. Gabriela Cábová
Odkaz na fotografie: http://www.rajce.net/a12729322

Představujeme

Divadelní SPONA se představuje
Tentokrát vám představím
tu milou slečnu, paní učitelku,
se kterou jste měli čest hovořit, když jste si telefonicky zamlouvali lístky na představení
Vzpomeň si na zítra, Danielu
Gajdošovou.
Co tě přivedlo k divadlu?
Na základní škole jsem si vybrala jako kroužek dramaťák,
kde se mi zalíbilo tak moc, že
jsem do něj chodila na základce
každý rok. Později, když se objevila ta možnost dále pokračovat v hraní divadla i mimo základku, tak jsem do toho velmi ráda šla - s partou, se kterou jsem hrávala v dramaťáku.
V jakých hrách jsme tě již mohli vidět?
Jelikož jsem ve Sponě již od první hry, tak jsem hrála ve
všech hrách, které již diváci mohli vidět. V Posledním výkřiku to bylo několik rolí - čorkařka Mary Thénardierová,
sekretářka Clouseaua a manželka komisaře. Ve hře Víc než

osud role Vlastičky, dcery Marie, v Lásce na horách hostinská Pagáčová a v nejnovější hře Vzpomeň si na zítra – kontrolorka Vostrá.
Která z rolí, kterou jsi hrála, se ti hrála nejlépe a která
byla nejtěžší nebo by sis ji už nikdy nechtěla zopakovat?
Začnu od konce. Nemám roli, kterou bych si nechtěla
zahrát, každá role byla pro mě něčím zajímavá, výjimečná
a některé i životně poučné. Každá postava, kterou jsem si
zahrála, mi něco dala. Nejlépe se mi hrály asi dvě role – role
čorkařky Thénardierové, i když bych se do její situace v životě nechtěla dostat, a druhá je má nynější role kontrolorky
Vostré. Už věřím hercům, že záporné postavy se hrají lépe.
Máš něco společného s touto novou rolí?
Paní Vostrá? Ta je úplně jiná než já. Je záporná, i když si
na to hraje, ale já jsem pozitivní a nedokážu si ve skutečnosti
hrát na "vostrou", i když bych to občas potřebovala. I když
něco společného bych našla – máme stejnou oblíbenou českou hvězdu.
Jakou roli by sis chtěla v budoucnu zahrát?
Nemám žádnou vysněnou, ale líbila by se mi role úplného
záporáka anebo nějaké cizinky. Tak se nechme překvapit, co
to bude v dalších hrách.
Ve SPONĚ máš na starosti předprodej lístků, jak funguje
takový předprodej pro Klub Zubří?
Své lístky si mají možnost lidé rezervovat na telefonním
čísle nebo přes web města Zubří a poté si je mohou vyzvednou před představením u vstupu do hlediště. Při posledních
představeních se nám stávalo, že lidé měli rezervované lístky, a nepřišli. A pak nám zbyla místa, na kterých mohli sedět
lidé, kteří mají také zájem a opravdu chtějí přijít. Diváci mohou svá místa telefonicky uvolnit, a tak je můžeme nabídnout lidem, kteří na ně čekají.
Jaké máš další koníčky kromě SPONY?
Už má práce ve školce je mým koníčkem. Dále jsem členem dobrovolných hasičů, kde se také věnuji dětem – vedu
hasičské benjamínky. A zbytek svého času se snažím věnovat rodině.
Aneta Kovářová, foto: zdroj www.divadelnispona.cz
Facebook: Zuberská Divadelní SPONA

Zprávy ze školky - MŠ Duha

ČARODĚJNÝ DEN V DUZE
Stalo se již tradicí, když na jaře čarodějnice prolétají krajem, zavítají také na Staré Zubří. Na den i noc se zastaví
v Mateřské škole Duha. Tentokráte se tak stalo z úterka 3. na
středu 4. května.

Duhová školka se proměnila ve školku čarodějnickou.
Děti v kostýmech od rána tancovaly, plnily zajímavé úkoly… A co teprve když si po obědě odpočinuly? Nabraly
tu správnou kouzelnou sílu a vyběhly na školní zahradu.
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Zde byl pro malé čaroděje a čarodějky přichystán program
s plněním ryze čarodějných úkolů – úkolů čarodějné školy.
Že nevíte, jaké by to mohly být? Prozradíme jenom málo:
poznávali léčivé bylinky, házeli vajíčky do velikého hrnce,
namotávali pavoučky na pavoučí vlákno, létali na košťatech
a házeli a co teprve hokej s myškami a košťátky? Nechyběla
ani kresba svého strachu, který byl pak společně s ostatními
spálen čarodějkou na ohni a tím, jak věříme, i nadobro zahnán.

A mezi vším tím rejděním zahradou se popíjely lektvary na
lásku, zdraví, krásu i štěstí. Odměnou byly nejen jedničky
v podobě veselých razítek do žákovských knížek každé malé
čarodějky a čaroděje, ale i malá sladkost a pečená kuřátka
podávána v pergole na školní zahradě.
Když minula 18. hod., zůstaly v MŠ již jen odvážné děti.
Proč odvážné? Čekala je noc ve školce! S dobrotami a ovocem od maminek, hraním, čarodějným tvořením a pohádkou
to však, jak večer ukázal, byla hračka.
Zkrátka, když čarodějnice mají rej, v mateřské školce
Duha je hej!
MŠ Duha

UKRYTO POD ZEMÍ

V pondělí 18. 4. 2016 vyrazily děti ze třídy Motýlků na
zámek v Lešné, kde byl pro ně připraven přírodovědný
dvojprogram s hravými aktivitami, tvořením a procházkou
v zámeckém parku. Program se zaměřil na téma související
s oslavami Dne Země. Dětem byl představen podivuhodný
život pod zemí z říše rostlinné i živočišné. Poznávaly a pojmenovávaly jarní květiny, kořenovou zeleninu. Dozvěděly
se spoustu nových informací o životě krtka a žížaly.

Dětem se na zámku líbilo a už se těší, kdy tam vyrazí příště.
MŠ Duha

Zprávy ze školky - MŠ Sídliště

AKCE SLUNÍČEK - DUBEN

DEN ZEMĚ V MŠ DUHA

Pátek 22. dubna slaví Země svátek - děti z Duhy byly při
tom. Loni, když jsme si jen tak s dětmi zařadily úklid lesa,
kam si chodíme hrát, sklidily jsme od dětí veliký úspěch
a nadšení. Toho jsme se chytly a letos zkusily přizvat na procházku lesem také rodiče.
V pátek nám počasí přálo. Přišly nadšené děti, rodiče
i sourozenci. Přidala se k nám i dobrá parta starozuberských
hasičů a skvělá akce byla na světě! Prošli jsme místa v lese,
kde děti tráví své vycházky s MŠ, vysbírali spousty střepů
a odpadků, umístili 2 odpadkové koše, protože děti z MŠ
Duha ví, že odpadky do lesa nepatří! Pohodovou procházku
jsme ukončili na naší zahradě, kde děti dostaly od paní Přírody medaili za svou účast. Sladkou tečkou pak bezesporu byla
zasloužená zmrzlinka.

Moc bychom chtěly touto cestou poděkovat všem zúčastněným: dětem, rodičům a v neposlední řadě Sboru dobrovolných hasičů Staré Zubří. Jsme rády, že jste si našli čas pro
dobrou věc. Těšíme se na další společné chvíle.
Paní učitelky tř. Broučků

Návštěva paní Divínové - povídání o domácích zvířatech.
Děkujeme paní Divínové za poučné povídání o domácích zvířatech.

Návštěva Zuberské knihovny.
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Gratulujeme a obdivujeme!
Výlet na dopravní hřiště.
Mateřská škola Zubří, Sídliště 6. května 1109, třída Sluníčka,
p. učitelky Markéta Halaštová a Irena Dukátová

S. B.

Den Země je den, kdy má Země svátek

Dne 22. dubna 2016 se ZŠ Zubří zapojila k celosvětovému
Dni Země hned několika aktivitami, jež se konaly ve znamení přírody a pomoci jí.

Zprávy ze školy

Pexeso 2016
aneb „…nééé, tu jsem chtěl jááá!“

Ani v tomto roce nezůstali v koutech milovníci pekelných
kartiček, co každého obyčejného člověka nad 10 let dokáží
rozlítit tím, že jsou jinde, než si myslel, že ta pravá leží těsně
vedle té, kterou máme v ruce, a že soupeř musí mít jistě fotografickou paměť nebo cinknuté karty.

Letošní nejpexesovatější hráči –
1. Tonda Prstek, 1. A; Šimon Poláček, 3. A; Adéla Skýpalová, 4. A, a Alex Holiš, 5. B,
2. Anežka Divínová, 1. A; Nela Fiedlerová, 3. C; Kristýna
Papežová; 4. B, a Vítek Mičola, 4. A,
3. Lucka Fialová, 1. B, Sabina Urbanová, 2. B, Denisa
Glacová, 3. C, Adéla Mitášová, 5. B
4. Pepík Šimurda, 1. C.

Vše vymyslela a řídila pí uč. Hýblová, která má na starosti
ekotým. Navíc se připojila 6. B a dobrovolníci z 8. ročníku.
Akce se uskutečnila na II. stupni ZŠ a měla několik částí:
Už několik týdnů před Dnem Země jsme ve třídách vyráběli – malovali, fotografovali, ale i natáčeli – přání Zemi.
Na zelené lístečky jsme pak psali své názory na využívání
obnovitelných zdrojů, šetření energií a snížení emisí CO2
v ovzduší (akce Asociace pro elektromobilitu ČR). Nejdříve
tedy byly vyhlášeny výsledky těchto aktivit a poté jsme se
přesunuli na školní hřiště, kde na nás čekalo 10 stanovišť
zaměřených na ekologii a poznávání přírody.
Den Země je ve znamení sbírání odpadků, takže jsme se
i my rozhodli tuto tradici dodržet a hned po vyhlášení výsledků poznávací soutěže jsme se vydali s pytli sbírat po
Zubří odpadky nebo jsme uklízeli okolí školy.
Celý den se vydařil díky hezkému počasí, zábavnému programu, skvělé náladě, a hlavně díky pocitu z dobře odvedené
práce. Byli jsme rádi, že jsme pomohli k čistotě alespoň kousíčku naší Země.
Děkujeme paní učitelce Hýblové za zorganizování této
akce.
Kolektiv 6. B
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Úspěch zuberských zeměpisců
V pátek 22. dubna 2016 se v Otrokovicích uskutečnilo
krajské kolo 21. ročníku zeměpisné soutěže Eurorebus 2016.
V rámci korespondenčních kol se do krajského kola probojovali tito žáci: Vojtěch Prstek, Adéla Fiedlerová, Dalibor
Novák (družstvo Junior), Tomáš Randýsek, Ondřej Krupa,
Dominik Mareda (6. A), Zuzana Šimurdová, Ondřej Hyjánek, Lukáš Goláň (6. B), Natálie Ondřejová, Karolína Macháčková (8. B), Patrik Vašek (9. A), Martin Procházka,
Jakub Šimurda, Zuzana Kubelová (9. B). Po zdolání testů
a doprovodné zeměpisné soutěže se na krásném 3. místě
umístilo družstvo JUNIOR a na 5. místě družstvo třídy 6. B.
Obě družstva postupují do celostátního finále, které se uskuteční 6. června 2016 v Praze. Všem žákům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a postupujícím přejeme hodně štěstí
v Praze.

Foto: postupující družstvo JUNIOR - zleva: Adéla Fiedlerová, Vojtěch Prstek, Dalibor Novák
Mgr. Gabriela Cábová

Konečné zúčtování
V článku o letošní benefici pro Stonožku jsem vám slíbila,
že se co nejdříve dozvíte přesnou sumu, již jste nám pomohli
získat. Konečná částka, kterou jsme odeslali na konto hnutí
Na vlastních nohou – Stonožka, je 26 330 Kč.
Ještě jednou všem moc děkujeme.
Helena Dufková

48. ročník okrskového kola atletické soutěže
Pohár rozhlasu 2016 na ZŠ Zubří

Ve středu 4. května 2016 naše škola již tradičně poněkolikáté pořádala okrskové kolo atletické soutěže Pohár rozhlasu
za účasti 20 družstev 4 kategorií (starší žáci a žákyně, mladší
žáci a žákyně) z 8 základních škol rožnovského okrsku. Naše
škola ve dvou kategoriích dokázala zvítězit, mladší žáci 1. místo (3 593 b.), mladší žákyně - 3. místo (4 028 b.), starší
žáci - 1. místo (5 140 b.) a starší žákyně - 2. místo (5 177 b.).
Vítězná družstva a družstvo starších žákyň postoupily do
okresního kola, které se konalo v pátek 13. května ve Valašském Meziříčí. I přes nepřízeň počasí zuberští atleti svou
školu vzorně reprezentovali a získali v rámci okresu Vsetín
tato umístění: mladší žáci - 5. místo (3 348 b.), starší děvčata
- 4. místo (5 079 b.) a starší žáci - 2. místo (5 260 b.).
Mladší žákyně: Mičolová Agáta, Šuplerová Nikol (6. A),
Jurajdová Lea, Jurajdová Eliška, Poláčková Anita, Fryšová
Hana, Mikulenková Denisa (7. A), Petřeková Barbora, Vičanová Tamara, Švecová Tereza, Pernicová Zuzana (7. B)
Mladší žáci: Cibulec Jakub, Randýsek Tomáš, Krupa
Ondřej, Kyryljuk Tomáš, Fait Lukáš (6. A), Skýpala Tomáš,
Zeman Jiří, Hanskut Jakub, Pupík Milan, Janošek Štěpán
(7. A), Bradáč Boris, Koleček Jakub, Koleček Tomáš (7. B)
Starší žákyně: Palátová Tereza, Hrušková Barbora, Dukátová Denisa (8. A), Bambuchová Sára, Holčáková Kateřina, Fryšová Lenka, Krůpová Alžběta, Kaňáková Gabriela,
Pšenicová Pavla (9. A), Frýdecká Klára (9. B)
Starší žáci: Matejovič Nick, Tovaryš Jakub, Kala Marián,

Klestil Adam (8. A), Divín Martin (8. B), Mizera Šimon,
Mizera Bohdan, Palát Dušan, Poláček Tony, Krupa Jakub
(9. A), Jurášek Miroslav (9. B).
Všem atletům naší školy děkujeme za skvělou reprezentaci a přejeme hodně sportovního štěstí v dalších soutěžích.
Mgr. Gabriela Cábová

Zuberský úspěch v Rožnovském slavíčku
Pěvecky talentovaní žáci 2. st. naší školy se již poněkolikáté zúčastnili soutěže Rožnovský slavíček, kterou tradičně
pořádá DDM v Rožnově p.R. Datum soutěže bylo v pátek
třináctého. Ovšem pro naše tři soutěžící to byl den šťastný!

Ve 3. kategorii jednotlivců 2. stupně jsme získali všechna
tři ocenění! Klára Frýdecká z 9. B s písní z pohádky Čertova nevěsta získala 3. místo, Natálie Ondřejová z 8. B si
vyzpívala anglickou písní Feeling Good 2. místo a Patrik
Vašek z 9. A s písní Hero E. Iglesiase tuto kategorii vyhrál.
Blahopřejeme!!!
K. Gazdová, uč. HV

Kultura

Příběh Františka z Assisi v podání těšínských
divadelníků nadchl Zubří

Řekne-li se světec, mnoho lidí si představí bytost takřka
nadpřirozenou. Pravdou je, že počátky života některých svatých byly bytostně pozemské. Patří k nim i František z Assisi.

Jeho příběh jsme měli možnost sledovat v sobotu 16.
a v neděli 17. dubna v našem Klubu v originálním zpracování Těšínského divadla v muzikálu Martina Kákoše, Gabo
Dušíka, Martina Sarvaše a v neposlední řadě Jaroslava Moravčíka. Již jednou jsme v Zubří žasli nad jejich uměleckým zpracováním, směsicí krásného tance, úžasného zpěvu,
úchvatných kostýmů a vizuálních efektů při uvedení Thálií
ověnčené Báthoryčky. A „František“ naše očekávání nezklamal. Čekala nás opět dechberoucí podívaná a nejen to.

11

Zuberské noviny 5/2016
A protože nám ihned po uvedení hry Františka z Assisi přišla
krásná všeříkající zpráva, s dovolením autorky si půjčuji její
slova:
„..po zbytek dnešního večera sedím doma, v tichu, beze
slov, s kapesníkem v ruce ...
Přemýšlím, jak z té smršti pocitů, které vnímám, co nejlíp
vyjádřit ten dnešní prožitek ...
ABSOLUTNĚ NECHÁPU a JSEM HLUBOCE VDĚČNÁ.
Nechápu, že se v dnešní době najdou tvůrci, které inspiruje člověk vyznávající hodnoty naprosto odlišné od devíz
dnešního světa, a že ti tvůrci jsou schopní vytvořit něco tak
krásného, a přitom srozumitelného dnešním lidem ...
Nechápu, co je to za soubor, který v dnešní době do svého
repertoáru zařadí muzikál o hledání smyslu života, o hledání
Boha a s jakou nádherou a opravdovostí dokáže jeho poselství předat lidem...
Nechápu, že jsem něco tak nádherného mohla vidět u nás
v Zubří a spolu s ostatními Zubřany tleskat vestoje příběhu
o chudobě, lásce a pokoře...
Nechápu a jsem opravdu ze srdce vděčná...“ (Vlaďka Machová)
Lenka Přečková, foto: Pavel Czinege

Kulturní pozvánky

Valašský film DĚDA

pozvánka na zuberskou premiéru a besedu s tvůrci filmu
U nás na „Valachách“ dlouho očekávaný film DĚDA jde
konečně do kin. Máme velkou radost, že se i zuberské kino
zařadí mezi ta, v kterých je možné film zhlédnout krátce po
premiéře. Kromě toho vám také nabízíme besedu s jeho tvůrci. Mezi hosty přivítáme mimo jiné filmového dědu Františka Segrada, Martu Santovjákovou-Gerlíkovou (námět,
scénář, produkce), Lukáše Španihela a Martina Ondráška
(filmového starostu a doktora). Vše se odehraje ve středu
8. června od 18.00 hodin.
Valašský film DĚDA – o čem je?
… jaro, dožínky, Vánoce na Valašsku, svatojánské ohně...
Zajímá vás, jak to vše prožívali naši předkové? A jak se žije
na Valašsku teď?

S chirurgem v Kazachstánu
Přednáškový
cyklus
2015 uzavřela ve čtvrtek 12. května beseda
s MUDr. Martinem Ondráškem „Chirurgem v Kazachstánu“. Kdo je Martin Ondrášek?
Především lékař – chirurg,
ale zároveň také cestovatel
s vášní poznávat nová
místa, hudebník, vypravěč
a tak trochu i dobrodruh.
Na besedu do zuberského Klubu přijel v doprovodu „děvuški“ jako
vystřižené z Mrazíka, která vítala příchozí návštěvníky a prezentovala pohostinnost
Kazachů i v závěru besedy. MUDr. Ondrášek byl před deseti lety na tříměsíčním pobytu v Západokazašské oblasti
ve městě Aksaj, kde pracoval jako vedoucí lékař ambulance. Za svého pobytu poznával život lidí v tamější oblasti.
Prostřednictvím fotografií a vyprávění zavedl posluchače
do Kazachstánu, největšího vnitrozemského státu na světě
a druhé největší postsovětské republiky, zejména pak do
Západokazašské oblasti s hlavním městem Uralsk, která je
stepí s obrovským nerostným bohatstvím, ropou a zemním
plynem. Účastníky besedy zavedl do domácností domorodců
vyzdobených sice krásnými koberci, dombrou – kazašským
hudebním nástrojem, podobiznou svého vůdce Nursultana
Nazarbayeva, ale často bez tekoucí vody a dalšího vybavení,
které je pro nás samozřejmostí. Zavítali jsme také do lékařské ambulance, tamější nemocnice, na tržiště, do tamějších
obchodů, na místní slavnost, do stepi s pasoucím se dobytkem i do stepi coby úložiště vraků. Bylo zajímavé poslouchat povídání o zemi, kde se před časem tvrdilo, že zítra tam
již znamená včera. Opět jsem se utvrdila, že se máme u nás
dobře, a mnohdy si toho nevážíme.
Uzavřel se přednáškový cyklus, ve kterém jsme poznávali
cizí kraje a život v nich, jindy jsme zase naslouchali radám
jak zdravě vařit a pečovat o své zdraví a nechybělo ani aktuální téma – uprchlíci. Bylo to pro nás, posluchače, nejen
zábavné, ale zároveň poučné. Za organizaci přednášek patří
poděkování pracovnicím Odboru kultury a sportu. Věřím, že
už nyní se můžeme těšit na Přednáškový cyklus 2016.
Zdeňka Janošková, foto: Pavel Czinege

Sledujte s námi velké prázdninové dobrodružství sourozenců Frantíka a Aničky z Prahy, kteří přijíždějí za dědečkem na Valašsko. V celovečerní rodinné komedii s nimi prožijte prázdninová dobrodružství nejen na dědově chalupě. Že
vnoučci přijíždějí na prázdniny, ví celá dědina. Některé věci
ale před nimi musí lidé z vesnice držet pod pokličkou. On
totiž ten náš děda není jen tak obyčejný chlap z Valach...
Příběh vás provede historií, zvyklostmi, řemesly, nářečím,
přírodou a událostmi současného i dřívějšího Valašska. Vše
s humorem dědovi vlastním, za účasti svérázných domorodců, s napětím dramatických momentů i překvapivým rozuzlením.
Odložte na chvíli mobily, tablety a klávesnice počítačů...
Zastavte čas a přijďte s rodinou do kina. Užijte si nový
valašský film DĚDA.
Lenka Přečková

Pozvánka
Srdečně zveme všechny příznivce a fanoušky na

závěrečný absolventský koncert

Klavírní dobroty.

Začínáme v pondělí 27. června 2016 v 18.00 hodin
ve velkém sále Klubu Zubří.
Předvedeme vám pohádku O Červené karkulce, objeví se
melodie z filmů Chobotnice z II. patra, Bob a Bobek,
Jen počkej zajíci, Pat a Mat a další. Naše klavírní umění
zakončí letošní absolventi Natálie Ondřejová,
Kamila Trojáková a Adam Mikulenka.
Perličkou bude jejich vystoupení s písní Láska stoletá
z muzikálu Noc na Karlštejně.
Těší se na vás klavíristé velcí i malí a I. Benová.
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Spolková činnost

Pálení čarodějnic

Zdá se, že se začíná blýskat na lepší časy. Stejně jako loni,
i letos se počasí na Pálení čarodějnic, pořádaném zuberskými
hasiči, vyvedlo moc dobře. Proto nebylo pochyb, že se vyvede
i samotná akce. A byla to pravda.
V 15 hodin se prostranství polyfunkčního centra naplnilo
rodiči s dětmi, které mohly soutěžit v šesti disciplínách, tvořit
s Tvořivými prackami a zároveň využít ke hraní polyfunkční
centrum. Program akce byl pestrý. Nejdříve jsme si mohli poslechnout skvělého zuberského zpěváka a kytaristu Matyáše
Juříčka, který předvedl velice pestrý repertoár. Dále vystoupila taneční skupina ze ZUŠ B-Art a VSPT Beskyd. Za doprovodu fanfáry v podání skupiny Faraon byla v 18 hodin zapálena vatra s čarodějnicí, a tak jsme definitivně zavřeli vrátka
za zimou a otevřeli nové teplé letní období. Po nádherném
hudebním vystoupení skupiny Faraon zazněly písně skupiny Elubic, která tak zakončila akci Pálení čarodějnic pro rok
2016. Po celý den akci provázel DJ Gerge Handle a o ozvučení akce se postaral Michal Fiurášek.

PROGRAM:
15.00 hod. zahájení
15.10 hod. vystoupení dětí z MŠ
15.30 hod. kolo štěstí, občerstvení
16.30 hod. vystoupení malý Beskyd
17.00 hod. kácení máje
17.30 hod. Beskyd
18.30 hod. turnaj ve fotbálku, volejbalu, soutěže o ceny, dražba
20.00 hod. hudba, pivo na ex, karaoke

Příroda

Chrobák lesní

Všem, co se na akci jakýmkoliv způsobem podíleli, děkují
organizátoři.
Za SDH Zubří Aneta Kovářová, foto: Jiří Růčka

(Některé druhy hmyzu na území města Zubří
a v jeho okolí, 5. část)
Chrobák lesní (Anoplotrupes stercorosus)
je hojný až 2 cm velký brouk. Jeho oválné
tělo má černou barvu
s namodralým kovovým leskem a se slabě
rýhovanými krovkami. Podobný chrobák
jarní nemá téměř žádné viditelné rýhy, chrobák velký má zase rýhy hluboké a dosahuje větších rozměrů.
Na chrobáka lesního narazíte již od března na nejrůznějších
místech v lese všude tam, kde je dostatek potravy pro něj
i jeho larvy. Chrobáci jsou pečliví rodiče. Hloubí až 60 cm
dlouhé chodby a do nich zatahují kousky trusu, mršin, tlející houby, dřevo, kůru, listí nebo jehličí (tím napomáhají
zlepšení kvality půdy). Na tyto zásoby kladou vajíčka. Vylíhlé larvy se trusem a tlející hmotou živí. Larvy potřebují
ke svému vývoji rok. Po přezimování se během května kuklí
a v průběhu června se líhne nová generace dospělců.
Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť
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Okénko zdraví

Avokádo - srdeční záležitost

Avokádo je malá potravina s velkými účinky, kterou mohou konzumovat všichni bez rozdílu věku. Konzumace avokáda je velmi prospěšná v dětském i seniorském věku. Těhotné ženy s anémií či zácpou mohou avokádo využít také.
Na našem trhu jsou k sehnání většinou dva druhy - Hass
a Fuerte. Odrůda Hass má vejcovitý tvar, slupka je na povrchu hrubá a má tmavě hnědé a někdy i tmavě fialové zbarvení. Odrůda Fuerte se vyznačuje typicky hruškovitým tvarem.
Povrch slupky je hladký a většinou zelené barvy.
Je to ovoce nebo zelenina?
Spousta lidí možná ani netuší, kam avokádo zařadit. Napovím vám. Když jdete do supermarketu, kde většinou leží
avokádo? Bystří si jistě vzpomenou, že avokádo leží v sekci
ovoce. Ano, jde o ovoce, i když se přidává do zeleninových
salátů nebo pikantních pomazánek. Jde o plod hruškovce
přelahodného (Persea americana).
Odkud pochází?
Avokádo pochází ze Střední Ameriky a bylo do Evropy dovezeno v dobách křesťanských kolonizací v 17. století. Postupně
se rozšířilo do Západní Indie, Izraele a také na Kanárské ostrovy.
Spektrum živin
Avokádo má vysokou nutriční hodnotou, obsahuje málo
vody a spoustu tuku. Díky obsahu kvalitních živin je výborným pomocníkem například při hypertenzi, hojení ran a anémii. Obsahuje vitamin E, B6 a vitamin C, bílkoviny a také železo, které je díky přítomnosti vitaminu C dobře vstřebatelné.
Proč srdeční záležitost?
Mastné kyseliny (mononenasycené mastné kyseliny) obsažené v avokádu pomáhají snižovat tuky (lipidy) v krvi.
Mohou ho konzumovat osoby s kardiovaskulárním onemocněním. Nebojte se zařadit avokádo do vašeho jídelníčku, lze
ho použít do salátů a pomazánek. Klidně s ním můžete natírat pečivo místo másla nebo margarínu.
Jak nakupovat avokádo?
Pokud se rozhodnete ke koupi avokáda, dávejte pozor na to,
jak vypadá a zda není nahnilé. Mělo by být na omak měkké,
ale ne kašovité. Nekupujte avokádo s podezřelým zbarvením
či tmavými skvrnami. Můžete ho koupit i tvrdé a nechat doma
dozrát zabalené v papírovém pytlíku při pokojové teplotě.
Tip na recept s řapíkatým celerem
Řapíkatý celer je často opomíjenou zeleninou na našem
jídelníčku, přitom jde o velice užitečný a chutný druh zeleniny, který je možno konzumovat
syrový nebo tepelně upravený.
Syrovou zeleninu můžete použít do zeleninových salátů nebo
do čerstvě odšťavněných ovocno-zeleninových šťáv. Při tepelné úpravě se může použít do
všech pokrmů (polévek, zeleninových omáček, zeleninových
směsí atd.). Obsah výživných
látek je zajímavý, podobně jako
u avokáda. Celer obsahuje vitamin – C, B1 a B2, dále obsahuje
sodík, vápník, fosfor, hořčík a
železo. Obě zmíněné potraviny jsou dobrým zdrojem vlákniny, která je prospěšná pro správnou funkci střev a pomůže
tedy předejít zácpě, jíž často trpí malé děti, těhotné ženy
a senioři.
Recept: Avokádovo – celerová pomazánka
Ingredience:
• 1ks avokáda
• půl hrnku řapíkatého celeru
• 1 stroužek česneku

• 1/4 cibule
• špetka soli a pepře
• šťáva z limety nebo citrónu
Popis: Avokádo rozkrojíme, odstraníme pecku a vydloubeme zelenou dužninu (slupku nekonzumujeme). Dále si
očistíme celer a nakrájíme ho na menší kousky. Do mixovací
misky vložíme dužinu z avokáda, celer, česnek, cibuli, sůl,
pepř a vše rozmixujeme dohladka. Nakonec zakápneme limetovou nebo citrónovou šťávou. Podáváme s pečivem či
celozrnnými krekry.
Poznámka: Pokud nechcete použít celé avokádo, můžete
recept připravit i z půlky ovoce. V tomto případě doporučuji
uschovat druhou půlku i s peckou, protože ta ochrání plod
před zčernáním. Vhodné je tuto půlku lehce pokapat citrónem, zabalit do fólie a uschovat na chladném místě. Ale pozor, teplota nesmí klesnout pod 10 °C, jinak avokádo zčerná.
Mgr. Hana Holišová

Ostatní

Pozvánky z farnosti
(pokračování z titulní strany)
V této době je za námi jedna z větších farních slavností,
což je pouť v kapli Ducha svatého ve Starém Zubří. Je vždy
padesátý den po slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. Letos to
vyšlo dosti brzy. Rovněž v návaznosti na Velikonoce slavíme slavnost Těla a Krve Páně. Za příznivého počasí se koná
i průvod kolem kostela. Tentokrát vychází na čtvrtek
26. května. Další slavností bývá každoročně první svaté přijímání. Letos bude v neděli 29. května.
Poprvé se naše farnost zapojí do NOCI KOSTELŮ, která se koná společně jeden večer v mnoha kostelech a modlitebnách nejen v České republice. V tomto roce to bude
v pátek 10. června. Při této příležitosti otevřeme farní kostel
sv. Kateřiny i kapli Ducha svatého. V nich bude možné zažít
nejen kulturní zážitek, ale je možné podívat se do zákoutí,
kam obvykle nebývá přístup. Pro ten večer jsme připravili
následující program.
Farní kostel:
19.00 – 19.45
přednáška o Božím milosrdenství
			
(sestra Doubravka z Kongregace
			
sester Matky Božího Milosrdenství)
19.45 – 20.30
koncert chrámového sboru
20.30 – 21.30
prohlídka kostela, věže, půdy, varhan,
			
v zákristii možnost zhlédnout videa
			
z historie farnosti
21.30 – 22.00
adorace s požehnáním a ukončení
Kaple sv. Ducha:
19.00 – 21.00
výklad o kapli každou půlhodinu,
			
prohlídka kaple a fotografií z výstavby,
			
možnost prohlídky malé výstavy o Bibli
21.00 – 21.40
večer chval se scholou od sv. Kateřiny
Za Římskokatolickou farnost Zubří zve
Karel Janečka, farář

Není Kamarád jako kamarád…

Kamarád Rožnov je zařízení poskytující ambulantní služby
sociální prevence, jež jsou určeny osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které proto nejsou
umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Účelem
těchto služeb je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
Posláním organizace je mládeži a dospělým osobám s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením pomáhat předcházet sociální izolaci, přispívat k rozvoji a zachování jejich
stávajících schopností pro plnohodnotný, kvalitní život.
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Inzerce

Uživatelé Kamarádu jsou muži a ženy po ukončení základní školní docházky, kteří mají sníženou schopnost soběstačnosti v základních životních dovednostech a nemohou najít
pracovní uplatnění na chráněném ani běžném trhu práce.
Mají zachovány schopnosti umožňující zapojení se do náplně sociální služby sociálně terapeutických dílen.
V současné době jsou mezi uživateli Kamarádu i občané
Zubří, kteří zde také tvoří společně s ostatními úžasné výrobky, jejichž zakoupením přispějete „Kamarádům“ financovat sociálně terapeutické dílny. Možnost nákupu výrobků
Kamarádů máte i v Zubří v Lidové galerii U dvou koček.
Eliška Divínová

(placená inzerce)

(placená inzerce)

Sport

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN,
ANEB PUTOVÁNÍ ČASEM
(pokračování z titulní strany)
Dětský sportovní den v Zubří v podobě, jakou jej znáte
ze Zubří z posledních let, je letos pořádán již počtvrté. Polyfunkční centrum volnočasových aktivit, jež je situováno
za budovou ZŠ Zubří, představuje úžasné zázemí pro sport
i zábavu a my se každý rok snažíme návštěvníkům Dětského
dne nabídnout od každého kousek.
Sportovní část programu představuje především atletický
víceboj pro děti do 12 let s názvem ČOKOLÁDOVÁ TREPKA. Děti se zde utkávají ve sprintu, skoku dalekém z místa
a v originálním hodu zuberskou metlou. Program je však
připraven také pro děti, které atletice tolik neholdují nebo
se nestihnou do „Trepky“ registrovat. Letošní doprovodný
program bude tematicky inspirován časovou poutí po stopách historie sportu a již nyní víme, že na konci této pouti
čeká děti obrovské a netušené překvapení, kvůli kterému se
vyplatí počkat do konce. Vše vyvrcholí po půl páté večer
slavnostním vyhlášením vítězů a následným vystoupením
Týny a Zdeňka, které děti jistě dobře znají z „Hýbánek“
z programu „Déčka“.
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Orientační program Dětského sportovního dne
12.00 – 12.45 hod. Registrace do závodů Čokoládové trepky
		
(registrovaní přes web – do 12.30 hod.)
13.00 hod.
Slavnostní zahájení
13.30 – 15.30 hod. Disciplíny čokoládové trepky (hod, běh,
		
skok) dle barevných skupin
13.30 – 16.30 hod. Putování časem
16.30 hod.
Vyhlášení vítězů Čokoládové trepky
17.00 hod.
Hýbání s Týnou a Zdeňkem
Čokoládová trepka – informace pro rodiče malých
závodníků
Již nyní víme, že počet přihlášených dětí se nebezpečně přiblížil maximální kapacitě závodů Čokoládové trepky. Mimořádně nás těší váš obrovský zájem. Opět je překonán dosavadní rekord a na start
se postaví přes 170 dětí. Na druhou stranu jsme si
vědomi organizační náročnosti takové akce. Budeme dělat vše pro to, aby byl průběh závodů hladký
a aby se nikdo z vás nemusel dlouho nudit ve frontách.
Celý závod Čokoládové trepky budou letos od samého
začátku provázet i doprovodné aktivity věnované tématu
akce: Putování časem, a tak si děti mohou krátit dlouhé
chvíle čekáním na disciplínu plněním jednotlivých úkolů
v rámci tohoto programu.
Přihlásili jste své děti do Čokoládové trepky 2016 přes
web on-line?
Registrace přihlášených dětí proběhne na Polyfunkčním centru mezi 12.00 – 12.30 hod. Vzhledem k počtu
přihlášených dětí přijďte, prosíme, co nejdříve.
Registrace letos proběhne poprvé v tělocvičně ZŠ. Přihlásíte se u stolečku označeného dle jednotlivých kategorií
a barev. U registrace zaplatíte startovné 30 Kč, obdržíte
tričko a startovní číslo. Upozorňujeme, že pod přiděleným startovním číslem jsou po celou dobu zaznamenávány výsledky vašeho dítěte – není proto možné si čísla
vyměňovat s jinými dětmi.
V případě jakékoliv změny (např. rozhodnutí o konání
akce ve Sportovní hale za špatného počasí) budete informování e-mailem.
Disciplíny Čokoládové trepky budou probíhat přibližně
od 13.30 do 15.30 hod. Během plnění disciplín budete
mít možnost průběžně absolvovat soutěže v Putování časem. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne cca
v 16.30 hodin.
V případě, že se vámi přihlášené děti nebudou moci
zúčastnit, pište na email Josef.randus@mesto-zubri.cz,
případně pište SMS na tel: 725 900 767.
Pro rodiče dosud neregistrovaných dětí
V případě, že jste dosud děti neregistrovali, pište na
email Josef.randus@mesto-zubri.cz, případně volejte na
tel: 725 900 767.
Jelikož máme téměř vyčerpanou kapacitu přihlášených
závodníků, v místě registrace přijmeme již jen minimální
počet dětí. Na místě budeme dosud nepřihlášené děti registrovat mezi 12.30 a 12.45 hod., a to pouze v případě,
že kapacita závodu nebude naplněna.
V rámci akce bude však připraven bohatý doprovodný
program a ani děti, které se nestihnou registrovat do Čokoládové trepky o nic nepřijdou.
L.P.

Zuberským gymnastkám začala
jarní závodní sezóna
ESG Cup I. Plzeň

Stejně jako každý rok se na jaře gymnastky TJ Gumárny
Zubří účastní pohárových závodů v estetické skupinové
gymnastice a na letošní závody se připravovalo 5 družstev
v těchto kategoriích: 6 let a ml., 8 let a ml., 8 –10 let,
10 –12 let a seniorky.
Hned první závod sezóny byl pro Zubří velmi úspěšný.
Účast na ESG Cupu I., který se konal 20. března 2016
v Plzni, přinesla 3 závodním družstvům stupně vítězů a první letošní medaile. Družstvo 8 – 10 let ve složení Tereza Mizerová, Adéla Fiedlerová, Markéta Křivová, Pavlína Žemlová, Eva Holubová, Štěpánka Cibulcová, Nela Fiedlerová
a Saša Nečyporuková nacvičilo sestavu pod vedením trenérky Adély Zedníčkové a vybojovalo 2. místo.
Družstvo 10 –12 let pod vedením trenérky Hany Šírové ve složení Kateřina Vrátilová, Terezie Románková,
Bára Kachtíková, Klára Mikulenková, Michaela Šimurdová, Alžběta Petřeková, Alžběta Mizerová, Anna
Pernicová a Táňa Nečyporuková nacvičilo svou velmi zdařilou sestavu na motivy ruských písní. Vynikajícím předvedením si děvčata z Plzně odvezla 1. místo
a zlaté medaile. Posledním velkým nedělním úspěchem
bylo vystoupení seniorek ze Zubří. Letošní závodní sezóna bude pro naše nejstarší družstvo opět náročná,
5 pohárových závodů, mistrovství ČR a mistrovství světa
v Brně (10. – 12. 6. 2016), které bude i náš oddíl organizačně zajišťovat a podílet se na závěrečném galaprogramu. Svou závodní skladbou na motivy a hudbu z filmu Hunger Games děvčata ukázala, že patří mezi jedno
z nejlepších družstev ve své kategorii a se svou originální
choreografií získala zlaté medaile (trenéry družstva Jana
Šírová, Hana Šírová, Kryštof Havel).

ESG Cup II. Praha – Stříbrná neděle

Neděle 17. dubna byla pro zuberské závodnice opět
úspěšná a ve znamení stříbra. Na druhý závod do Prahy
se sjela již větší konkurence z celé republiky a jednotlivé
kategorie byly výkonnostně velmi vyrovnané. Premiérově se předvedlo družstvo mladších gymnastek kategorie 8 let a mladší ve složení Michaela Radová, Eliška
Hrachovcová, Natalie Benová, Eliška Kantorová, Tereza Vašková, Natálie Švecová a Tamara Vagáčová. Dřina
a spousta času na trénincích se vyplatily a družstvo si
zcela zaslouženě přivezlo stříbrné medaile. Stříbrné medaile si z Prahy přivezla i ostatní 3 družstva – 8 –10 let,
10 –12 let a seniorky.

ESG Cup III. Brno
MISTROVSTVÍ ČR juniorek a seniorek
v estetické skupinové gymnastice 2016
SENIORKY VÍCEMISTRYNĚMI ČESKÉ
REPUBLIKY V ESG 2016!
V sobotu 30. dubna se v Brně kromě oblastního přeboru
jihomoravské oblasti a ESG Cupu III. konalo rovněž
Mistrovství České republiky juniorek a seniorek
v estetické skupinové gymnastice, kde naše seniorské družstvo vybojovalo stříbro! Dívky si tak zajistily
nominaci na červnové Mistrovství světa, které se bude

16

Zuberské noviny 5/2016

konat v Brně (10. – 12. června 2016) a na němž se náš
oddíl bude také organizačně podílet při závěrečném galaprogramu.
Výsledky Mistrovství ČR v ESG 2016:
juniorky
		
seniorky:
1. SK MG Mantila Brno		
1. TJ Sokol Velký Týnec
2. TJ Sokol Velký Týnec		
2. TJ Gumárny Zubří
3. GK Sokol Opava		
3. SK MG Mantila Brno
4. SK Trasko Vyškov

Seniorské družstvo TJ Gumárny Zubří na stupních vítězů
(MČR 2016 v ESG Brno)

Mladší žáci HC Zubří na turnaji
v německém Schwerinu

Již čtvrtým rokem jsou zváni zuberští mladší žáci na silně
obsazený turnaj v německém Schwerinu. Pamětníci vědí, že
tohoto pozvání se nám dostává díky našemu bývalému hráči
Tomáši Říhovi, který v tomto městě zanechal výraznou házenkářskou stopu. I letos, jako v předchozích letech, jsme
vyrazili o den dříve, abychom v duchu antického „kalokagathia“ (rozvoj těla a ducha) ukázali našim mladým házenkářským nadějím něco více než jen sportovní haly a zápolení
v nich. Po loňské návštěvě Wismaru padla tentokrát volba
na „perlu středověké Hanzy“ - město Lübeck. Tento přístav
založený v raném středověku se pyšní jednou z nejfotografovanějších památek nejen Německa, ale i celé Evropy, a to
Holstentor (Holštýnská brána). Po procházce historickým
středem města a ochutnávce tradičního lübeckého marcipánu jsme využili krásného počasí a vyrazili do romantického
přímořského letoviska Travemünde, aby zde největší otužilci
vyzkoušeli, jak příjemné je Baltské moře na začátku května.
Sobotním dopolednem začalo samotné sportovní zápolení,
kdy jsme postupně v naší skupině porazili družstva HC Empor Rostock 18:15, SC Magdeburg 15:14 a SSV Falkensee
19:4. Tímto jsme postoupili do nedělní semifinálové skupiny. V ní jsme nejprve porazili jednoho z favoritů zvučného
jména Fuchse Berlín 16:12, ale pak jsme si v druhém zápase nedokázali poradit s SC DHK Lipsko a prohráli 10:16.
Tato první porážka nás odsoudila k boji o třetí místo, ve
kterém jsme opět narazili na naše „staré známé“, družstvo
ze sportovního centra z Magdeburgu. I přes vítězství ve skupině jsme si byli vědomi smolné loňské porážky o jedinou
branku, a proto jsme především chtěli dokázat platnost rčení
o „nevstoupení do jedné řeky“. Bohužel toto pro sport asi
neplatí, neb jsme i letos prohráli, tentokrát 8:12. Tento výsledek nám přisoudil nevděčné 4. místo ze třinácti účastníků.

Závodní družstva TJ Gumárny Zubří na oblastním přeboru
a ESG Cupu III. Brno
Kromě seniorek se závodu zúčastnily také naše dětské kategorie. Svou závodní kariéru zde začalo družstvo kategorie 6 let a mladší, pro které byl tento závod prvním v životě. Naše nejmladší závodní družstvo pod vedením trenérky
Hany Šírové si z Brna odvezlo zlaté medaile. Děvčátka Viki
Vavříková, Adélka Porubová, Markétka Šimurdová, Amálka
Cibulcová, Lucinka Fialová, Vaneska Vojkůvková, Klárka
Nová a Viktorka Krupová se stala přebornicemi jihomoravské oblasti. Družstvo kategorie 8 let a mladší v Brně vybojovala v ESG Cupu i na oblastním přeboru krásné stříbrné
medaile. Dívky z kategorie 8 - 10 let vybojovaly 4. místo
a děvčata z kategorie 10 - 12 let vybojovala stříbrné medaile, a v oblastním přeboru dokonce zlato!
Všem závodnicím za úspěšnou reprezentaci oddílu děkujeme a přejeme do dalších závodů hodně úspěchů.
GC

***

I přesto však lze hodnotit naše účinkování na letošním
Stiere Cupu (jak se tento turnaj nazývá) jako velmi úspěšné, za což je třeba poděkovat jak Zlínskému kraji a Městu
Zubří, tak i ostatním sponzorům s jejichž záštitou a finančním přispěním se tento náš sportovní a kulturní zážitek
uskutečnil.
Mgr. Tomáš Randýsek
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ZUBERSKÝ FOTBAL VE VÝSLEDCÍCH
So 2. 4. 2016
muži „B“
FC ZUBŘÍ “B“ - TJ Sokol STŘELNÁ 3:2 (pol.: 2:1)
Branky: Jiří Němec, Jan Majer, Michal Blabla
Ne 3. 4. 2016 muži „A“
FC VAL. PŘÍKAZY - FC ZUBŘÍ „A“

2:0 (pol.: 2:0)

Ne 1. 5. 2016 st. přípr.
FC ZUBŘÍ - FK VIGANTICE
11:2 (pol.: 7:1)
Branky: 5x Petr Bumbala, 4x Adam Rádsetoulal, 2x Tomáš
Fiala
Ne 1. 5. 2016 muži „A“
FC ZUBŘÍ „A“ - Sokol PODLESÍ
2:2 (pol.: 1:0)
Branky: Libor Raždík, Radim Vokáč (na pok. kopy 6:5)

So 9. 4 .2016
muži „B“
Sokol HUTISKO - FC ZUBŘÍ “B“
Branky: 2x Michal Blabla, Michal Majer

2:3 (pol.: 0:1)

So 16. 4. 2016 muži „B“
FC ZUBŘÍ „B“ - TJ Sokol JARCOVÁ
Branky: 2x Michal Majer, Michal Blabla

St 4. 5. 2016 muži „A“
FC ZUBŘÍ „A“ - TJ VIDČE
5:2 (pol.: 3:2)
Branky: 2x Radim Vokáč, Václav Krupa, Robert Jurajda,
Viktor Frňka

3:6 (pol.: 3:3)

So 7. 5. 2016
muži „B“
FC ZUBŘÍ „B“ - Sokol BRANKY

Ne 17. 4. 2016 ml. přípr. TURNAJ na Dolní Bečvě
FC ZUBŘÍ - FC ROŽNOV „C“
1:9 (pol.: 0:4)
Branka: Tomáš Bílek
FC ZUBŘÍ - FK VIGANTICE
5:3 (pol.: 3:1)
Branky: 3x Sebastian Van de Eeede, 2x David Lacina
FC ZUBŘÍ - FC DOLNÍ BEČVA
3:0 (pol.: 1:0)
Branky: 2x Tomáš Bílek, David Lacina
Ne 17. 4. 2016 st. přípr.
Sokol HUTISKO - FC ZUBŘÍ
0:32 (pol.: 0:16)
Branky: 13x Petr Bumbala, 10x Adam Rádsetoulal,
3x Adam Hrabovský, 3x Adam Koleček, 2x Josef Mach, Karel Diviš
Ne 17. 4. 2016 muži „A“
FC BRUMOV „B“ - FC ZUBŘÍ „A“
Branka: Radim Vokáč

5:1 (pol.: 1:1)

So 23. 4. 2016 ml. přípr. TURNAJ v Podlesí
FC ZUBŘÍ - TJ VAL. MEZIŘÍČÍ
1:10 (pol.: 0:4)
Branka: Lukáš Mikulenka
FC ZUBŘÍ - Sokol PODLESÍ
11:2 (pol.: 7:1)
Branky: 6x Dominik Lacina, 4x Lukáš Mikulenka, Jakub
Poruba
FC ZUBŘÍ - FC ROŽNOV “C“
1:5 (pol.: 0:3)
Branka: Dominik Lacina
Ne 24. 4. 2016 st. přípr.
FC ZUBŘÍ - TJ VIDČE
8:8 (pol.: 5:5)
Branky: 6x Adam Rádsetoulal, Petr Bumbala, Karel Diviš
Ne 24. 4. 2016 muži „B“
Jiskra KRHOVÁ “A“ – FC ZUBŘÍ “B“ 3:3 (pol.: 3:1)
Branky: René Kantor, Marek Mičkal, Michal Blabla
(na pokutové kopy: 3:4)
Ne 24. 4. 2016 muži „A“
FC ZUBŘÍ “A“ - TJ NEDAŠOV
3:1 (pol.: 0:1)
Branky: Marek Jež, Václav Krupa, Radim Vokáč
So 30. 4. 2016 ml. přípr. TURNAJ na Horní Bečvě
FC ZUBŘÍ - TJ VAL. MEZIŘÍČÍ
7:3 (pol.: 3:1)
Branky: 3x Lukáš Mikulenka, 2x Sebastian Van de Eede,
1x Dominik Lacina, 1x Filip Mach
FC ZUBŘÍ - FC DOLNÍ BEČVA
6:1 (pol.: 3:0)
Branky: 4x Lukáš Mikulenka, 1 x Dominik Lacina, 1x Sebastian Van de Eeede
FC ZUBŘÍ - TJ HORNÍ BEČVA
1:1 (pol.: 1:0)
Branka: 1x Lukáš Mikulenka
So 30. 4. 2016 muži “B“
Sokol RŮŽĎKA - FC ZUBŘÍ
Branky: Michal Majer, Tomáš Kocián

5:2 (pol.: 1:1)

So 7. 5. 2016 muži „A“
SK VLACHOVICE - FC ZUBŘÍ “A“
Branky: Viktor Frňka, Radim Vokáč

0:1 (pol.: 0:1)
7:2 (pol.: 2:2)

Ne 8. 5. 2016 ml. přípr. TURNAJ ve Vidči
FC ZUBŘÍ - TJ VIDČE
2:7 (pol.: 0:3)
Branky: 1x Lukáš Mikulenka, 1x Dominik Lacina
FC ZUBŘÍ - Sokol HORNÍ BEČVA
5:2 (pol.: 3:1)
Branky: 2x Dominik Lacina, 2x Lukáš Mikulenka, 1x Sebastian Van de Eede
FC ZUBŘÍ - TJ VAL. BYSTŘICE
2:1 (pol.: 1:0)
Branky: 1x Dominik Lacina, 1x Lukáš Mikulenka
FC ZUBŘÍ – FC ROŽNOV
4:4 (pol.: 3:2)
Branky: 2x Dominik Lacina, 1x Lukáš Mikulenka, 1x Sebastian Van de Eede
Ne 8. 5. 2016 st. přípr.
TJ ZAŠOVÁ - FC ZUBŘÍ
12:5 (pol.: 4:4)
Branky: 2x Petr Bumbala, 2x Adam Rádsetoulal, 1x Jonáš
Fiala
M. Bartoň

Program na červen 2016

Klub Zubří, Hamerská 10

Pátek 3. června od 18 hodin
SLOVÁCKÉ DIVADLO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

AUTISTA

Páteční divadelní předplatné!
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...Doprodej vstupenek od 2. května – 280 Kč.
Rezervace: 571 659 447, 602 483 785, kultura@mesto-zubri.cz
Pondělí 27. června od 18 hodin

KLAVÍRNÍ DOBROTY

Závěrečný absolventský koncert klavírní třídy Ireny Benové.

Kino Zubří, Hamerská 10
Středa 8. června od 18 hodin

DĚDA

…jaro, dožínky, Vánoce na Valašsku, svatojánské ohně...
Zajímá vás, jak to vše prožívali naši předkové? A jak se žije
na Valašsku teď? Odpověď najdete v novém českém filmu
Děda, ve kterém cestovat časem není problém. Neschází ani
humor a dramatické momenty s překvapivým rozuzlením.
Hrají: František Segrado, David Suchařípa, Petra Hřebíčková, Bolek Polívka, Kristýna Frejová, Petr Čtvrtníček
Vstupné: 40 Kč. Režie: Mejla Basel. Scénář: Marta Santovjáková Gerlíková. Žánr: letní rodinná komedie. Přístupnost:
mládeži přístupno. Délka filmu: 110 minut
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Úterý 14. června od 9.30 hodin

POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE

Pásmo pohádek pro děti z MŠ, ale i děti předškolního věku
v doprovodu rodičů. Vstupné: 12 Kč. Délka filmu: 60 minut
Středa 15. června od 18.00 hodin

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK

aneb Jak už básníci opravdu dospívají…
Nerozluční kamarádi Štěpán, Kendy a Karas zůstali i po dvanácti letech sami sebou. Jejich nevyčerpatelný smysl pro humor a schopnost sebeironie je neopouští.
Štěpán je zástupcem primáře v nemocnici, kde bojuje s neústupnou ředitelkou, kterou není nikdo jiný než Vendulka Utěšitelka. Největší starost mu dělá jeho třináctiletý syn Štěpánek, kterého po smrti Aničky-Zrzečky vychovává sám. Karas a Kendy se
snaží najít malému Štěpánovi novou mámu, ale ani sám Štěpán
nezahálí a pouští se do psaní básniček pro svou novou lásku. Hrají: Pavel Kříž, David Matásek, Lukáš Vaculík, Tereza Brodská,
Linda Rybová, Emily Laura Hassmannová, Filip Antonio a další.
Vstupné: 80 Kč. Režie: Dušan Klein. Scénář: Ladislav Pecháček.
Žánr: komedie. Hudba: Jaroslav Uhlíř, Ondřej Brzobohatý. Přístupnost: mládeži přístupno. Délka filmu: 120 minut

Ostatní

Lidová galerie U dvou koček
Středa 1. června - zahájení výstavy fotografií
Pavla Czinegeho.
Pátek 3. června - koncert kapely Vagaband z Valašského Meziříčí.

Seznam akcí na sportovištích města Zubří v červnu
SPORTOVNÍ HALA

Neděle 5. června
11.00 hod.
MČR dětských kategorií, ESG CUP V.,
			
moderní gymnastika

FOTBAL

Sobota 4. června
16.30 hod. 		
FC Zubří B – Sokol Loučka,
			
24. kolo III. třídy mužů
Neděle 12. června
14.00 hod. 		
FC Zubří – FC Rožnov,
			
12. kolo starší přípravky OP
17.30 hod. 		
FC Zubří A – TJ Horní Lideč,
			
25. kolo I. A třídy mužů
Sobota 18. června
16.30 hod. 		
FC Zubří B – Sokol Ústí,
			
26. kolo III. třídy mužů

POLYFUNKČNÍ CENTRUM

Sobota 4. června
8.30 hod. 		
Festival miniházené,
			
turnaj minižáků v házené
Sobota 11. června
13.00 hod. 		
Sportovní dětský den, atletický víceboj
			
Čokoládová trepka
Čtvrtek 23. června
8.00 hod. 		
VII. Rožnovská olympiáda dětí a mládeže
Sobota 25. června
8.30 hod. 		
O pohár starosty města Zubří,
			
4. ročník tenisového turnaje ve dvouhře mužů

Připravujeme

Sobota 23. července, Polyfunkční centrum
Bison´s midnight – 3. ročník fotbalového turnaje
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