
Prodejní místa ZN: Potraviny Radka u Gumáren, trafika p. Mikulenka, Hobby Elektro pí Janošcová u Tesca, trafika 
u pošty, Jednota střed, Jednota Horní konec, Jednota Staré Zubří, Coop Jednota střed, Coop Staré Zubří. 
Schránky na vaše příspěvky najdete na těchto místech: Klub Zubří, Hamerská 10, pošta u Centra, Městský úřad, 
Horní škola Horní konec, Klub Staré Zubří.

Vynikající úspěch 
starších žáků
Starší žáci skončili na 3. místě na mezinárodním turnaji Pra-
gue Handball Cup. 
Družstvo starších žáku HC Zubří, doplněné o kluky ze Vse-
tína, se ve dnech 5. – 9. dubna zúčastnilo již 21. ročníku 
mezinárodního turnaje v házené Prague Handball Cup 2012 
v Praze. V kategorii starších žáků se účastnilo 61 družstev.
 Více čtěte na straně 14

Pálení čarodějnic
Podle staré tradice se pálení čarodějnic odehrává v noci z 30. 
dubna na 1. května. Této noci se říká též Filipojakubská noc, 
Valpuržina či Beltine a je pokládána za magickou. Lidé se 
schází u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Původně se 
svátek slavil pravděpodobně o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, 
nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodenností a letním 
slunovratem. 
K této původní tradici se vrací již podruhé Sbor dobrovol-
ných hasičů ze Zubří. Přijměte jejich pozvání na PÁLENÍ 
ČARODEJNIC, které se koná v sobotu 5. května (tedy jen 
den před úplňkem) od 14 hodin v prostoru starého há-
zenkářského hřiště. Vás i Vaše děti čeká spousta zábavy 
i ukázky hasičského sportu. 
 Pozvánku s programem najdete na straně 9

LENKA DUSILOVÁ 
& BAROMANTIKA
Letošní držitelka ceny Akademie populární hudby Anděl 
v kategorii „ZPĚVAČKA ROKU“, Lenka Dusilová, zaví-
tá se svým novým projektem BAROMANTIKA do Zubří. 
Koncert se uskuteční ve středu 23. května od 19 hodin 
v prostorách Klubu Zubří. Lenka v rámci programu před-
staví své nové album, které nadchlo jak odbornou kritiku, 
tak fanoušky kvalitní neotřelé muziky.
 Více informací najdete na straně 9 
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Společenská kronika

Narození
David Frňka

Jubilanti
Marie Barchánková  75 let
Jiřina Burdová     75 let
Anna Malinová  75 let
Jaroslav Švec  75 let
Otilie Děcká  80 let
Anna Holišová  80 let
Drahomíra Juříčková  80 let
Jan Mach   80 let
Marta Mikulenková  80 let
Ludmila Ondřejová  80 let
Jiřinka Mičkalová  91 let
Jarmila Stančíková  91 let
Věra Kovářová  97 let

Zlatá svatba
V březnu oslavili zlatou svatbu

manželé 
OLDŘICH a EVA SEDLÁČKOVI.

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

Vzpomínáme

Prázdný je domov, 
smutno je v něm …

Dne 27. dubna 2012 by oslavil  
75. narozeniny pan 

VOJTĚCH HALAMÍČEK.
S láskou vzpomíná manželka 
Drahomíra s rodinou.

Odešel jsi cestou, kterou jde každý sám,
jen vzpomínky zůstaly nám.

Dne 22. dubna 2012 uplynulo 
15 let, kdy náhle zemřel pan 

VLASTISLAV MIČKAL.
Vzpomínají manželka a děti s 
rodinami.

Velký dík za to, čím nám v životě byli, za každý 
den, který jste pro nás žili. 
Odešli jste cestou, kterou jde každý sám.
Jen krásné vzpomínky zůstanou nám.

Dne 9. 4. 2012 jsme vzpomněli 
6. výročí, kdy nás navždy 
opustila naše maminka, babička 
a prababička, paní 

ANNA HRSTKOVÁ.
7. 6. 2012 vzpomeneme  
1. výročí, kdy nás opustil náš 
tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan

JOSEF HRSTKA.

Lučiny jsou jako zlaté.
Kdo je takhle vyzdobil?
Pampelišky rozesmáté,
jež tu vítr rozhodil.

Pampelišky, jak jste krásné,
radost na vás pohledět,
ale když jen slunko zhasne, 
ztratí se váš úsměv hned!

Tyto verše napsal náš tatínek Jan 
Koláček Zárubský (1905-1990)
naší mamince 

ANNĚ KOLÁČKOVÉ.
S láskou na oba vzpomínáme. 
24. dubna 2012 jsme mamince 
mohli přáti k devadesáti.

Dne 17. dubna 2012 jsme 
si připomněli nedožité 90. 
narozeniny našeho manžela, 
tatínka, dědečka a pradědečka, 
pana 

VÁCLAVA ŠIMURDY.
Dnes 11. 7. 2012 uplynou 3 roky od chvíle, co 
od nás navždy odešel.
S úctou a láskou vzpomínají manželka a děti 
s rodinami.

Roky plynou jak tiché řeky proud, jen bolest 
trvá a nedá zapomenout. Až jednou naplní se 
čas, my všichni sejdeme se zas.

Dne 16. dubna 2011 jsme 
vzpomněli 13. smutné výročí 
úmrtí pana 

VÁCLAVA ULRYCHA. 
S láskou vzpomínají syn Václav, 
dcery Ludmila, Marie a Anna  
s rodinami. 

OMLUVA
V březnovém vydání Zuberských novin byla 
omylem ve společenské kronice občanů Zubří 
uveřejněna pod hlavičkou „Úmrtí“ paní Amalie 
Nohavicová.  Redakční rada se touto cestou paní 
Amalii Nohavicové a její rodině omlouvá a přeje 
hodně zdraví do dalších let. 

Proč Tvoje srdce zlaté, jež pro nás s láskou bilo,
proč ono nás tak náhle opustilo?
Odešla... Zhasly oči, které vždy jen s láskou na 
nás hleděly.
Umlkla ústa, jež nikdy nedovedla zranit.

Dne 23. března 2011 by se dožila 
80 let naše maminka, babička, 
paní 
ANDĚLA ULRYCHOVÁ.

S láskou vzpomínají syn Václav, 
dcery Ludmila, Marie a Anna  
s rodinami.

MěÚ Zubří informuje

Z usnesení 34. schůze Rady města 
Zubří konané dne 12. 3. 2012

RM bere na vědomí uzavření budovy Základní školy 
v Zubří , okres Vsetín, ul. Hlavni 70, na dobu nezbyt-
ně nutnou, na základě Protokolu o kontrolním zjiš-
tění Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se 
sídlem ve Zlíně, územní pracoviště Vsetín, 4. května 
287, PSČ 755 01 Vsetín, ze dne 15. 2. 2012, vč. vý-
sledků laboratorní analýzy obsažených v Protokolu 
č . 9279/2012 Zdravotního ústavu se sídlem v Os-
travě , Centrum hygienických laboratoří, ze dne 6. 
3. 2012, včetně doporučení odstranění hygienické 
závady nadlimitní koncentrace minerálních vlá-
ken, ve vnitřním prostředí Základní školy v Zubří 
, okres Vsetín, IČ : 70874603, Hlavní 70, PSČ 
756 54, a za účelem realizace nápravných opatření 
jmenuje pracovní skupinu ve složení Jiří Randus - 
starosta města, Ing. Antonín Holiš - vedoucí HSO, 
Mgr. Stanislav Petružela - ředitel školy, Mgr. Tomáš 
Randýsek zástupce ředitele školy, Mgr. Marek Mikl - 
předseda Školské rady ZŠ Zubří s tím,/že jednáním 
pověřuje starostu města.

Z usnesení 35. schůze Rady města 
Zubří konané dne 19. 3. 2012

RM schvaluje doplnění dramaturgického plánu kul-
turních akcí II. čtvrtletí roku 2012, schváleného RM 
dne 5. 3. 2012, usnesením RM 33/459 o akci „Dět-
ský den“, která se uskuteční dne 2. 6. 2012 za pod-
mínek dle předloženého návrhu, a pověřuje starostu 
města podpisem příslušných smluv. 

RM schvaluje rozpočtové opatření RM RO 
č. 1/2012, kterým se provádí změna rozpočtu dle 
důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Zubří na rok 2012: 

a)  SWING BAND Zubří Jindřicha Dořičá-
ka, IČ: 22736166, Zubří, Převrátí 1010, 
PSČ 75654 ... 20 000 Kč 

b)  Podané ruce, sociální družstvo, IČ: 27855341, 
Zubří, Starozuberská 1449, PSČ 75654, 
  ... 19 000 Kč

c)  OFF ROAD Klub Zubří, občanské sdružení, 
IČ: 22735321, Zubří, Starozuberská 1445, PSČ 
756 54,  ... 5 000 Kč

d)  Nadační fond Základní školy Zubří, 
IČ: 69211566, Zubří, Hlavní 70, PSČ 756 54 
 ... 2 000 Kč 

e) Svaz postižených civilizačními chorobami 
v ČR, o.s. z. o. Zubří, IČ: 709944555, Hamerská 
686, PSČ 756 54  ... 5 000 Kč

dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města pod-
pisem příslušných smluv.

RM schvaluje převod hospodářského výsledku pří-
spěvkových organizací města Zubří: 
a)  „Mateřská škola Zubří, Sídliště 6. května 1109, 

okres Vsetín“, IČ 70874581, Zubří, Sídliště 
6. května, PSČ 756 54, 

b)  „Mateřská škola DUHA, Na Potoku 369, Zubří, 
okres Vsetín“, IČ: 70874590, Zubří, Na Potoku 
369, PSČ: 756 54,

c)  „Základní škola Zubří, okres Vsetín“, 
IČ 70874603, Zubří, Hlavní 70, PSČ: 756 54

za rok 2011 do fondů dle důvodové zprávy.
 
RM schvaluje roční odpisové plány investičního ma-
jetku u příspěvkových organizací: 
a)  „Mateřská škola Zubří, Sídliště 6. května 1109, 

okres Vsetín“, IČ 70874581, Zubří, Sídliště 6. 
května, PSČ 756 54, 

b)  „Mateřská škola DUHA, Na Potoku 369, Zubří, 
okres Vsetín“, IČ: 70874590, Zubří, Na Potoku 
369, PSČ: 756 54,

c)  „Základní škola Zubří, okres Vsetín“, 
IČ 70874603, Zubří, Hlavní 70, PSČ: 756 54.

na rok 2012 dle důvodové zprávy
 
RM vyhlašuje záměr na pronájem části nebytových 
prostor v objektu Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, 
o výměře 8,1 m2.

RM schvaluje  uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě  
o dílo, ze dne 02. 02. 2012 (na akci „Úprava pro-
vozovny kadeřnictví, manikúry, pedikúry a solária 
v nebytovém objektu Domu služeb, Hlavní 79, Zub-
ří“) s firmou E.P.I., s.r.o., IČ: 49610163, Rožnov 
pod Radhoštěm, Tvarůžkova 2740, PSČ 756 61, 
týkající se více/prací, a pověřuje starostu města jeho 
podpisem.

RM schvaluje zahraniční pracovní cestu do part-
nerské obce Palárikovo, Slovensko, panu Jiřímu 
Randusovi, starostovi města, Bc. Tomáši Jochco-
vi, tajemníkovi MěÚ a panu Josefu Svákovi, členu 
Rady města Zubří, která se uskuteční dne 23. 03. 
2012 na základě pozvání RSDr. Bernarda Roštěcké-
ho, starosty obce Palárikovo, a současně schvaluje 
poskytnutí plnění dle důvodové zprávy.

Z usnesení 36. schůze Rady města 
Zubří konané dne 20. 3. 2012

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracová-
ní projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce 
areálu zdraví v Zubří“ (změna stavby před dokonče-
ním) s „projekce LOCHMAN s.r.o.“, IČ: 28327055, 
Holešov, Masarykova 654/17, PSČ 769 01, a pově-
řuje starostu města jejím podpisem.

RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvalu-
je uzavření smlouvy o dílo na akci „Prameniště Pod 
Obecníkem“ s TM Stav, spol. s r.o., IČ: 48399477, 
Vsetín, Jasenice 729, PSČ 755 01, a pověřuje staros-
tu města jejím podpisem. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene umístění a vedení podzemní kabelové pří-
pojky NN v délce cca 11 m  přes pozemky parc. č. 
5399/1 a 5399/4 v k. ú. Zubří, ve vlastnictví města 
Zubří, s ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Děčín 
IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za-
stoupena na základě plné moci Janem Kratinou, IČ 
63685426, Zašová, zastoupen na základě plné moci 
Josefem Františem, IČ 76004937, Branky, a pově-
řuje starostu města jejím podpisem. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést 
stavbu umístění a vedení podzemní kabelové přípoj-
ky NN v délce cca 8m  přes pozemky parc. č. 4770 
a 5423 v k. ú. Zubří, ve vlastnictví města Zubří, 
s ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Děčín IV – 
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená 
na základě plné moci společností ARPEX MORAVA 
s. r. o., IČ 26809559, Bartošovice 12, PSČ 742 54, 
a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracová-
ní žádosti o dotaci k projektu „Veřejné osvětlení pro 
město Zubří“ s firmou IWWA, s.r.o., IČ: 27678202, 
Kroměříž, Kostelany 161, PSČ 767 01, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem.

RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy na zajiš-
tění zadávacího řízení k projektu „Veřejné osvětlení 
pro město Zubří“ s firmou IWWAL consulting, 
s.r.o., IČ: 29238935, Kroměříž, Kostelany 161, PSČ 
767 01, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

RM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budou-
cí smlouvy o dílo na zajištění propagace projektu 
„Veřejné osvětlení pro město Zubří“ s firmou IWW 
asap, s.r.o., IČ: 28963857, Kroměříž, Kostelany 
161, PSČ 767 01, a pověřuje starostu města jejím 
podpisem.
  
RM schvaluje vydání mimořádné přílohy Zuber-
ských novin č. ZN 8/2012 “10 let města Zubří”, 
za cenu vč. přílohy ve výši 20 Kč/ks, a ukládá vedou-
címu EO zahrnout do rozpočtového opatření RM 
RO č. 2/2012.

RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Zubří na rok 2012 pro Poradna pro ženy a dívky, 
IČO: 00537675, Zemědělská 500, Rožnov pod 
Radhoštěm, 756 61, ve výši 2.000 Kč, a pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.

RM revokuje usnesení RM 32/448, písm. v) ze dne 
20.2.2012 a schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Zubří na rok 2012 pro Svaz Diabetiků ČR, 
územní organizace Rožnov p. R., IČ: 70640513, 
Rožnov pod Radhoštěm, Valašská 1658, PSČ 
756 61, ve výši 2.000 Kč, a pověřuje starostu města 
podpisem příslušné smlouvy.

RM souhlasí s povolením průjezdu MTB závodu 
série „Rožnovská brázda 2012“, k.úz. Zubří, pořá-
daným dne 30. 06. 2012, panem Stanislavem Lich-
novským, IČ: 18957641, Rožnov pod Radhoštěm. 

RM povoluje pro školní rok 2012/2013 výjimku 
z nejvyššího počtu dětí v Mateřská škola DUHA, 
Na Potoku 369, Zubří, okres Vsetín, o 4 děti. Sta-
novený počet dětí se tak zvyšuje z 24 na 28 dětí 
na každou třídu. Toto povolením nesmí být na újmu 
kvalitě vzdělávací činnosti školy a musí být splněny 
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.  

RM schvaluje návrh paní Bc. Vladimíry Janoškové, 
ředitelky MŠ DUHA, na organizaci provozu Mateř-
ská škola DUHA, Na Potoku 369, Zubří, okres Vse-
tín v měsíci červenci a srpnu 2012 (uzavření od 23. 
7. 2012 do 24. 8. 2012).

RM schvaluje návrh paní Hany Kučerkové, ředitelky 
MŠ Sídliště, na organizaci provozu „Mateřská škola 
Sídliště 6. května 1109, okres Vsetín“ v měsíci čer-
venci a srpnu 2012 (uzavření od 2. 7. 2012 do 3. 8. 
2012).

Komplexní pozemková úprava 
(KPÚ) v Zubří

Město Zubří a Pozemkový úřad Vsetín dosáhly spo-
jeným úsilím a několikaletou snahou zahájení KPÚ 
katastrálního území Zubří. Pozemková úprava je 
záležitostí s dalekosáhlým významem. Proto je pro-
spěšné v této době o ní informovat občany.

Nejdříve informace o pozemkových úpravách, jak 
je vymezuje zákon č. 139/2002 Sb. o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech. Pozemkovými 
úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkč-
ně uspořádávají pozemky, které se scelují nebo se 
dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití po-
zemků, vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily 
podmínky pro racionální hospodaření vlastníků 
půdy. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlep-
šení ŽP, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní 
hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. 
Pozemkové úpravy slouží pro obnovu katastrálního 
operátu.

duben ZUBERSKÉ
NOVINY
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2012 ZUBERSKÉ
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Ve městě Zubří byla zahájena komplexní pozemková 
úprava, která se týká většiny pozemků v nezastavěné 
části území města. Tato úprava je nákladnou investicí 
státu do obnovení pořádku v pozemkovém majetku 
a do jeho nového uspořádání. Investici státu jako 
veřejnou zakázku financuje, organizuje a řídí Pozem-
kový úřad Vsetín v těsné spolupráci s městem Zubří.

KPÚ katastrálního území Zubří je rozsáhlým sou-
borem zeměměřických a projektových prací. Prove-
dení těchto prací bylo na základě výběrového řízení 
zadáno Agroprojektu PSO, s. r. o., Brno. Úkolem 
této firmy je vypracovat do konce roku 2015 roz-
sáhlou dokumentaci - návrh komplexní pozemkové 
úpravy. Agroprojekt PSO již zahájil zadané práce. 
V první fázi, v etapě přípravných prací provedl ge-
odetické zaměření celého řešeného území. V doho-
dě s pozemkovým úřadem a městem byl upřesněn 
obvod pozemkové úpravy – nezahrnuje zastavěnou 
část města. Projektant vypracuje a v září tohoto roku 
s vlastníky projedná informace o jejich současném 
pozemkovém majetku - nárokové listy vlastníků po-
zemků.

Ve druhé fázi pozemkové úpravy, v etapě návrho-
vých prací, která se zahájí v druhé půli roku 2013, 
vypracuje Agroprojekt PSO návrh plánu společ-
ných zařízení. Plán společných zařízení, který bude 
s projektantem navrhovat sbor zástupců vlastníků 
pozemků, bude zahrnovat soubor zařízení k ochra-
ně půdy před vodní erozí, rekonstrukci a doplnění 
cestní sítě. Plán společných zařízení bude řešit také 
soubor vodohospodářských zařízení včetně zařízení 
k ochraně území před povodněmi. Podstatnou sou-
částí společných zařízení budou i opatření ve pro-
spěch ochrany a tvorby nezastavěné krajiny. Plán 
společných zařízení bude projednáván na veřejném 
zasedání zastupitelstva města, které je kompetent-
ní tento plán schválit. Tím bude vytvořen rámec, 
ve kterém bude řešeno nové uspořádání pozem-
ků, jejich umístění, rozdělení nebo scelení. Nové 
uspořádání pozemků bude projednáváno s každým 
vlastníkem, jehož pozemky vstupují do pozemkové 
úpravy. Cílem tohoto projednávání je dosáhnout 
souhlasu vlastníků s jejich novým uspořádáním; je 
vhodné, aby vlastníci své požadavky sdělili zpraco-
vateli právě na těchto jednáních. Vlastníci se mohou 
nechat na základě plné moci při jednání zastupovat.

Návrh pozemkové úpravy bude dokončen v situaci, 
kdy nejméně 75 % výměry řešeného území bude 
doloženo souhlasy vlastníků s novým uspořádáním 
pozemků. Za této situace bude návrh pozemkové 
úpravy Zubří veřejně vystaven k závěrečným při-
pomínkám vlastníků, které musí být do návrhu 
zapracovány. Etapa návrhových prací bude ukon-
čena závěrečným jednáním, které zhodnotí postup 
a výsledy pozemkové úpravy. Následně Pozemkový 
úřad Vsetín ve správním řízení rozhodne o schválení 
návrhu Komplexní pozemkové úpravy Zubří.

Ukončením návrhové fáze pozemkové úpravy bude 
umožněn přechod do fáze realizace pozemkové 

Spolu si popovídat a zavzpomínat na dobu, kdy jim 
bylo o hodně méně než dnes. Protože každoročně 
jezdím za našimi jubilanty do Domovů pro seniory, 
znám jejich velké přání a touhu prožívat stáří v mís-
tě, kde se téměř všichni narodili a prožili svůj aktivní 
věk. Pro ně je doma stále v Zubří a rádi by svůj život  
dožili tady – v penzionu nebo v domově pro seniory. 
Zatím se u nás bohužel takové zařízení nechystá.
Všichni zestárneme, všichni třeba nebudeme mít to 
štěstí, aby se o nás mohla postarat rodina.
Snad se jednou toto přání vyplní.

Na poslední otázku, komu chce paní Machová 
poděkovat, odpověděla takto:
„Na závěr chci poděkovat všem členkám komise 
za jejich obětavost a čas, který našim jubilantům vě-
nují. Hlavně v zimě a za nevlídného počasí  v odleh-
lých částech našeho města není cesta za nimi vždy 
lehká. Svou práci děláme dobrovolně a rády a snad 
i našim jubilantům radost přinášíme. Přejeme jim 
pevné zdraví, radost, optimismus a pochopení v ro-
dinách.“

Hodně zdraví a plno životního elánu přeje Redakční 
rada Zuberských novin i Vám, paní Machová, a dě-
kujeme za tento rozhovor.   

Eliška Divínová – předsedkyně RR ZN

úpravy. Ta znamená zpracování mapového díla – 
nové digitální katastrální mapy a zápis nového stavu 
do katastru nemovitostí. Vlastníci pozemků budou 
mít v tomto stádiu možnost plně se ujmout hospo-
daření na nově uspořádaných pozemcích s oporou 
v jejich kvalifikovaném vytyčení, které se uskuteč-
ní na žádost vlastníků a na náklad pozemkového 
úřadu. Součástí realizační fáze pozemkové úpravy 
Zubří bude postupná výstavba jednotlivých objektů 
plánu společných zařízení.

Již dnes je zřejmé, že komplexní pozemková úprava 
katastrálního území Zubří bude velmi složitou a ná-
kladnou operací. Jistě bude spojena s řadou obtíží 
a komplikací. Mimo vší pochybnost však vysoce pře-
váží kladné přínosy. Bude dosaženo zpřehlednění 
a vyjasnění stavu vlastnických práv k pozemkům. 
Budou připraveny podmínky pro racionální obdělá-
vání pozemků, dojde k jejich scelení, zpřístupnění, 
vyrovnání jejich hranic. Realizací společných za-
řízení dojde ke zlepšení celkového stavu životního 
prostředí a krajiny v okolí města. Zlepší se ochrana 
půdy, bude umožněn postup k stabilnějšímu uspo-
řádání přírody a krajiny v nezastavené části města. 
Pozemková úprava nepochybně připraví také pod-
mínky pro naplnění některých záměrů územního 
plánu města Zubří. V neposlední řadě pozemková 
úprava připraví podmínky pro čerpání dotací z růz-
ných podpůrných programů. Při zodpovědném 
přístupu všech účastníků pozemkové úpravy bude 
nepochybně tato operace značným přínosem pro 
budoucnost města Zubří.

Vypracoval: 
Ing. P. Beneš, Agroprojekt PSO, s. r. o. Brno

Vzpomínka na slavnostní chvíle  
v Poslanecké sněmovně 
V životě každého člověka jsou ukryty vzpomínky, 
na které se hned tak nedá zapomenout. Ta, která je 
u mě spojená s datem 22. dubna 2002, kdy starosta 
Jiří Randus převzal z rukou tehdejšího předsedy Po-
slanecké sněmovny a nynějšího prezidenta Václava 
Klause dekret o udělení statutu města obci Zubří, 
patří zároveň k mezníkům novodobé historie naše-
ho města. 

Jako přímá účastnice bych alespoň fotografií chtěla 
onu slavnostní událost připomenout.

Ludmila Jaroňová 

se vůbec nebály. Aktivně a bez zábran komuniko-
valy. Od pana doktora a sestřičky byly odměněny 
malými dárečky. Jako poděkování jim zase děti na-
malovaly pár obrázků do ordinace. Tímto děkujeme 
za milou návštěvu.

Za třídu Světošlápků z MŠ Sídliště
Veronika Pobořilová

1. místo ve výtvarné soutěži 
Světošlápkům - Zima na Valašsku

KARNEVAL U SLUNÍČEK

Již několik let je u nás ve sluníčkové třídě tradicí 
uspořádat pro děti celotýdenní program zaměřený 
v duchu masopustního veselí. Abychom si mohli 
zkrášlit prostředí naší hezké školičky, již v pondělí 
jsme se pustili za pomoci paní učitelek do malování 
karnevalových masek. Ve čtvrtek nás čekal již očeká-
vaný karneval, na který se děti moc těšily. Byly pro 
ně připraveny soutěže, hádanky, občerstvení a ne-
chyběla diskotéka, při níž jsme se pořádně vyřádili. 
A která maska byla nejhezčí? Všechny masky se nám 
moc líbily, a proto vyhrály všechny děti a byly odmě-
něny zlatou medailí a malým dárečkem. 

Z důvodu velkých mrazů se však v týdnu neuskuteč-
nil výlet do zámku Kinských, cvičení v sokolovně ani 
závody v bobování. Vše nám však vynahradil sobot-
ní karneval pořádaný v Klubu Zubří, který byl opět 
úžasný.
Chtěli bychom moc poděkovat všem rodičům 
za účast na karnevale, za příspěvky do tomboly 
a hodným maminkám za přípravu bohaté tomboly. 

Moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
MŠ Sídliště - I. Dukátová

VELIKONOCE NA VALAŠSKU

Ve čtvrtek 5. 4. 2012 jsme se s předškolními dětmi ze 
třídy Sluníček a Motýlků vypravili do Rožnovského 
skanzenu, kde byl připravený výchovně vzdělávací 

Mgr. Věru Machovou 

Již v minulém roce jsem se snažila přiblížit ko-
mise pracující při MěÚ Zubří. S prací Komise 
životního prostředí nás v listopadovém čísle  ZN 
seznámil Ing. Petr Konupka a tentokrát jsem 
s otázkami zamířila za předsedkyní Komise spo-
lečenské Mgr. Věrou Machovou. 

Paní Machová, jak dlouho komise pracuje  a co je 
její hlavní náplní?
Naše komise s názvem „Společenská“ pracuje 
od roku 1995. Předtím to byl Sbor pro občanské 
záležitosti. Do náplně naší činnosti spadá vítání 
nových občánků našeho města, blahopřání našim 
jubilantům, kteří dosáhli 75, 80, 85, 90 a více let. 
S kytičkou, osobním i písemným blahopřáním 
a dárkovými kupony je navštěvují členky komise. Ty, 
kterým je 70, 81 – 84, 86 – 89 let nenavštěvujeme, 
pouze jim zasíláme písemnou gratulaci. Pro všech-
ny jubilanty pořádáme jedenkrát v roce koncert, 
zpravidla dechové hudby. 
Sledujeme výročí sňatků našich spoluobčanů a zve-
me je na malý obřad na Městský úřad. Zda pozvání 
přijmou nebo ne, necháváme na jejich rozhodnutí. 
Jsou to zlaté, diamantové a platinové svatby. V letoš-
ním roce oslaví zlatou svatbu – 50 let společné cesty 
životem -  12 manželských párů, diamantovou svat-
bu – po 60 letech manželství  - oslaví 2 páry a 1 svat-
ba bude platinová – 65 let manželství. 
Může se stát, že někoho nepřijdeme pozvat. Není 
to naše vina. Pokud manželé neměli svatbu v Zub-
ří, nejsou zapsáni v knize manželství. Pokud chtějí, 
abychom o jejich  výročí svatby věděli a mohli jim 
blahopřát, musí se sami přihlásit na matrice v Zubří. 
Chodíme blahopřát také nejstaršímu obyvateli Zub-
ří a tou je od roku 2005 paní Marie Cibulcová. V srp-
nu jí bude 105 let. 
Zpravidla předsedkyně komise navštěvuje naše ju-
bilanty u příležitosti jejich narozenin v Domovech 
pro seniory v Rožnově p. R., ve Valašském Meziříčí 
– Podlesí nebo v Citadele ve Valašském Meziříčí. 
K činnosti komise patří také smutnější záležitosti. 
Smuteční rozloučení a kondolence rodinám zesnu-
lých. 

Kolik členů má Společenská komise?
Komise má 9 členek. Jsou to Eliška Bartošíková, 
Milena Divínová, Šárka Janušová, Marta Křenková, 
Marie Pyrchalová, Květoslava Segradová, Marie 
Španihelová, Marie Žambochová a Věra Machová.

Co nového v tomto roce chystáte?
V letošním roce chystáme pro naše jubilanty opět 
koncert dechové hudby. Vítání nových občánků 
našeho města alespoň jednou v roce natočí televize 
Beskyd. Ta nám v minulých letech natáčela jubilejní 
svatby i významná jubilea naší nejstarší  občanky.

Jaké je Vaše přání a co si myslíte, že v Zubří chybí?
Moje dlouhodobé přání je, aby se naši jubilanti moh-
li vždy jednou v roce sejít na přátelském posezení. 

program pod názvem „Velikonoce na Valašsku“. 
Díky paní Rousové, která se podílí na přípravách 
těchto poučných a zajímavých programů, se mohly 
děti seznámit se zvyky a s tradicemi velikonočních 

svátků. Kromě pletení tatarů, malování vajíček, 
pojídání jidášků, pučálky, topení Mařeny, jsme si 
vyslechli povídání o přípravách těchto jarních svát-
ků. Také háčkování velikonočních ozdůbek a výroba 
píšťalek se dětem moc líbila. Na památku si mohly 
děti vybrat vyřezávanou píšťalku, která jim bude 
připomínat návštěvu ve Valašském muzeu v přírodě.

MŠ Sídliště-Dukátová I.

VELIKONOCE V ALCEDU

S příchodem jarních svátků naše předškolní děti 
navštívily 3. 4. vsetínský zámek, kde se seznámily 
s tradicemi a zvyky Velikonoc.
Na úvod si pracovníci Alceda připravili pro děti be-
sídku o tradicích Velikonoc s přímou ukázkou a do-
provodem cimbálové muziky. Po skončení besídky 
se děti rozdělily do 4 skupinek a postupně navštívily 
všechny připravené dílny (pečení jidášků, výroba 
velikonoční slepičky, natiskly si záložku do knihy 
a v galerii si vyrobily papírového motýlka).

Na závěr se děti mohly podívat na pletení tatarů 
a paličkování. Domů se vracely plné zážitků a dojmů 
z krásně prožitého dopoledne. Moc děkujeme všem 
pracovníkům Alceda a těšíme se na další návštěvu.

MŠ Zubří, Sídliště
Ilona Hapková, Kateřina Barošová

Tentokrát představujeme

Zprávy ze školky

MŠ SídliŠtě

Přehled akcí leden – duben

Sněží snížek, sněží 

Hurááááá!! Takhle zvesela volaly děti, které s radostí 
jásaly, kolik sněhu nám v Zubří napadlo. A protože 
v zimě nemohou chybět sněhuláci, postavili jsme 
pro jistotu celou sněhuláčkovu rodinu. Všechny děti 
se pustily do práce, válely koule, hledaly kamínky, tr-
haly větvičky, ... A kdyby nepřišla obleva a sněhuláci 
neroztáli, stojí před naší školkou dodnes.

Za třídu Světošlápků z MŠ Sídliště
Veronika Pobořilová

Lékařská návštěva U Světošlápků

V lednu naší třídu Světošlápků navštívili MUDr. Po-
spíšil a zdravotní sestra Vičanová. Pro děti si připra-
vili hezké povídání o tom, jak se správně stravovat, 
proč chodíme k lékaři, co dělat pro své zdraví … Děti 
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Lyžujeme se sluníčkem

Napadlo nám hodně sněhu, a tak mohly naše před-
školní děti vyrazit za sněhem a za sluníčkem. Lyžař-
ský výcvik probíhal od 13. 2. do 17. 2. ve Ski areálu 
Bílá.

Pravá zimní nálada byla po celý týden. Děti se těšily 
na instruktory a na sněhové kopce. Bylo neuvěřitel-
né, co se za týden naučily. Dobrá nálada je neopusti-
la, ani když nám od středy začalo chumelit.
Na závěr byly děti za své výkony odměněny medailí 
a diplomem. Nechybělo ani dětské šampáňo.

MŠ Sídliště
Ilona Hapková, Kateřina Barošová

MŠ duha

Co prospívá zdraví

O tom si s dětmi do MŠ Duha přišel povídat 
MUDr. Radim Pospíšil a zdravotní sestra Marie 
Vičanová. Pan doktor si brzy získal všechny svým 
úsměvem a klidným hlasem. Jak na bacily, aby se 
nám vyhýbaly? Co dělat, když onemocníme? Na tyto 
i další otázky dostaly děti odpověď: Jíst hodně zeleni-
ny, ovoce, otužovat se a sportovat. 

Pan doktor také dětem připomněl, na co si musí dá-
vat pozor, aby si neublížily a nezranily se. Na závěr 
se děti rozloučily s panem doktorem písničkou a do-
staly od něj malé dárečky. Těšíme se na další milou 
návštěvu a děkujeme za zajímavé povídání. 
V dalších dnech se z dětí stali lékaři, sestřičky i pacien-
ti a všechny poznatky uplatnily v námětových hrách.

Děti a p. uč. MŠ Duha

lo velký sběr starého papíru. Díky Vám, rodiče, pra-
rodiče a další příbuzní, se po čtyřměsíčním snažení 
podařilo dětem odevzdat více než 17 tun papíru!
Pan starosta a Rada města Zubří nám asi drželi 
palce, protože nám věnovali na odměny 2 000 Kč, 
za něž jim ze srdce děkujeme – a slibujeme, že až bu-
dou chtít zase „vybílit“ Zubří, budeme k dispozici.
Za nasbíraný papír jsme obdrželi sumu 15 768 Kč. 
Vedení školy a Nadačního fondu rozhodlo část vy-
dělaných peněz ponechat v Nadačním fondu pro 
všechny děti a část poslat na konto hnutí Na vlast-
ních nohou – Stonožka. A jak to tedy vypadá?

Pro Stonožku 
ze sběru: 10 000 Kč
zisk z Vánočního jarmarku (9. 12. 2011): 1 080 Kč
Celkem: 11 080 Kč

Pro Nadační fond ZŠ Zubří 5 768 Kč

V soutěži tříd se na prvních místech umístily třídy 
1.A a 6.B – každé náleží odměna ve výši 1 000 Kč. Je 
jen škoda, že radost z dobře vykonané práce poněkud 
zkazily anonymní pomluvy některých rodičů, kteří se 
nedokázali smířit s tím, že jejich děti skončily na jiném 
než prvním místě. Co k tomu dodat? Každý máme 
na výchovu svůj názor a máme na něho právo. Já osob-
ně si myslím, že přesvědčovat své dítě, že pokud vyhrál 
někdo jiný než ono, tak musel zákonitě vyhrát jedině 
podvodem, není ta správná cesta k úspěchu.

Helena Dufková

EUROREBUS 2012 - Otrokovice

V pátek 13. 4. 2012 se 
v Otrokovicích konalo 
krajské kolo už 18. roč-
níku zeměpisné soutěže 
EUROREBUS. Naše 
škola již tradičně v této 
soutěži dosahuje výbor-
ných výsledků a také 
letos tomu nebylo jinak. 
V kategorii 6. - 7. tříd vy-
bojoval svými znalostmi 
Lukáš Bill ze 7.B  vy-
nikající 3. místo v silné 

konkurenci základních škol a víceletých gymnázií celé-
ho Zlínského kraje. Bude tak naši školu reprezentovat 
v celostátním kole, které se uskuteční 8. června v Praze. 
Tento úspěch podtrhuje výborné zeměpisné znalosti 
našich žáků, ale je i důkazem kvality vyučujících země-
pisu naší školy.

Za učitele zeměpisu
Mgr. Tomáš Randýsek 

Sport na naší škole v březnu

VYBÍJENÁ: Dne 8. března 2012 se na ZŠ 5. květ-
na v Rožnově uskutečnilo okrskové kolo ve vybíjené 

Návštěva knihovny

Ve čtvrtek 15. března navštívily předškolní děti z MŠ 
Duha Místní knihovnu v Zubří. Přesvědčili jsme se 
o tom, že je v ní spoustu krásných knih a časopisů. 
Paní Cabáková děti přivítala s milým úsměvem. 
Ukázala jim, jak jsou knihy rozděleny, označeny 

a uspořádány. A nejen to. Moc zajímavě a hezky 
o knihách povídala: o čem jsou, kdo je píše, ilustru-
je, jak s nimi správně zacházet. Děti také hádaly pís-
mena, kterými jsou knihy označeny, a byly přitom 
velmi šikovné. Poté jim paní Cabáková přečetla pří-
běh z Honzíkovy cesty. Jako poděkování za krásné 
dopoledne jí děti zarecitovaly básně, které se v MŠ 
naučily. Už se moc těšíme na další návštěvu.

Za kolektiv MŠ Duha Dana Vaňková

dívek 6. a 7. tříd. Tohoto turnaje se zúčastnilo 8 
družstev: z Rožnova pořádající ZŠ 5. květen, Vi-
dečská, ZŠ Pod Skalkou, rožnovské gymnázium, 
Horní Bečva, Hutisko, Dolní Bečva a Zubří. Hrálo 
se ve dvou skupinách a vítězové skupin postupovali 
do okresního kola. Naše družstvo děvčat - Juříčková 
Michaela, Konvičná Eliška, Polášková Michaela, 
Zytková Veronika, Romanová Natálie (6.A), Miku-
lenková Iveta, Pšenicová Kateřina, Kovářová Marti-
na, Ulrychová Adéla, Chudáčková Dominika (7.A), 
Ulrychová Iva a Kamencová Tereza (6.B) - hrálo 
na začátku trošku s nervozitou. Ve vybíjené jde také 
někdy o štěstí, a to naše holky neměly. Ale i tak si za-
slouží pochvalu za reprezentaci naší školy.

VOLEJBAL: 14. března 2012 pořádala ZŠ T. G. M. 
Horní Bečva okrskové kolo ve volejbalu pro starší 
žákyně (tj. 8. a 9. tříd). Zuberské družstvo ve slo-
žení Natálie Juříčková, Karla Martinátová, Nikola 
Maléřová, Natálie Hoferová (9.A), Jolana Mizerová, 
Tereza Mičolová a Nela Ondruchová (8.A) bojovalo 
ve skupině A s Videčskou a Dolní Bečvou. Druhou 
skupinu B tvořily družstva škol Hutiska, Horní Beč-
vy a Vidče. Naše děvčata hrála vyrovnaně a mile pře-
kvapila. V zápase o třetí místo zabojovala a domů si 
odvezla diplom za krásné 3. místo. Družstvo chlap-
ců se také zúčastnilo okrskového kola, ale nepostou-
pilo ze skupiny. 

BASKETBAL mladších žákyň: V úterý 27. břez-
na 2012 pořádala Okresní rada AŠSK, Středisko 
volného času Domeček Valašské Meziříčí ve spolu-
práci se ZŠ Vyhlídka Valašské Meziříčí okresní kolo 
v basketbalu dívek 6. a 7. tříd. Po loňském vítězství 
a stříbrném místě v krajském kole v Kroměříži čeka-
la zuberská děvčata obhajoba prvenství v okresním 
kole. Družstvo ve složení Pšenicová Kateřina, Miku-
lenková Iveta, Ulrychová Adéla, Kovářová Martina 
(7.A), Polášková Michaela, Juříčková Michaela, Zyt-
ková Veronika a Konvičná Eliška (6.A) začalo turnaj 
výborně a vůbec se nezaleklo těžkých soupeřů. Hol-
ky hlavně chybovaly ve střelbě, na to také doplatily.  
Hrálo se systémem každý s každým a jediná porážka 
od ZŠ Videčská 16:10 (tj. 3 koše) nám zavřela dveře 
před postupem do Kroměříže. Děvčata tak získala 
diplom za 2. místo v okresním kole. Možná pro ně-
koho zklamání, ale být druhým nejlepším družstvem 
v okrese v basketbalu také není k zahození. Za repre-
zentaci školy děvčatům děkujeme.

Starší žáci se stali okresními  
přeborníky v basketbalu starších 
žáků základních škol

BASKETBAL starších žáků: Vítězstvím 
v okrskovém kole v basketbalu získali žáci 
8. a 9. tříd postup do okresního kola, kte-
ré se konalo 3. dubna 2012 ve Valašském 
Meziříčí na ZŠ Vyhlídka. Družstvo starších 
žáků ve složení Cáb Tomáš, Havran Domi-
nik (8.A), Krůpa Štěpán, Havel Kryštof, Ko-
vanda Petr, Zeman Štěpán, Konečný Lukáš 
a Sedláček Michal (9.A) se v okresním kole 

3.  Katka Vrátilová a Nikol Nerádová, 2.B,
      Eva Stružková, Marie Zbranková a Barbora Pe-

třeková, 3.B.  

4. - 5. ročníky
1. Natálka Ondřejová, 4.B,
2. Patrik Vašek, 5.A, a Klára Frýdecká, 5.B,
3.  Katka Holčáková, 5.A, Pavla Pšenicová, 5.A, 

a Jolana Zemanová, 4.A.
skupinky

1. Petr Škrobák a David Martinek, 4.B,
2. Ondra Šíra a Ondra Staňo, 4.A,
3. Dušík Palát a Šimon Mizera, 5.A (i cena diváků) 

P. S. Slyšet naše klokotálky můžete, pokud je vyhle-
dáte. Snad nebudou rozladěni.

S. Bludná

V soutěži Rožnovský slavíček 
triumfovaly Zubřanky!

Pátek 13. dubna byl šťastným dnem pro Kláru My-
narčíkovou a Lucii Barglovou z 8.B, které naši školu 
výborně reprezentovaly v pěvecké soutěži (pořádané 
SVČ Rožnov) ve Společenském domě v Rožnově. 
Bez trémy a s úsměvem na rtech si Klára mezi kon-
kurenty z rožnovských škol vyzpívala vítězství a Luc-
ka bronz! Gratulujeme!  

Pokud byste je chtěli slyšet zpívat, přijďte v sobo-
tu 5. 5. od 14 h. k Petrohradu na akci Pálení čaro-
dějnic, kde se představí i další žáci ZŠ.

K. Gazdová

Stonožková sbírka starého papíru

Jistě si vzpomínáte, že ZŠ Zubří společně s panem 
Těhanem, majitelem Sběrného dvora Zubří, vyhlási-

neztratilo a vybojovalo si 1. místo. Zaslouže-
ně postoupilo do krajského kola (17. 4. 2012 
v Kroměříži), kde bude reprezentovat nejen 
naši školu, ale také celý okres.

G.C.

Zprávy ze školy

Školní skřivánek 2012

S návratem tažných ptáků mohl být opět vyhlášen 
další ročník zpěvných soubojů. Týden se v každé 
třídě odvážně bojovalo o postup do školního kola. 
28. a 29. března jsme se dozvěděli, kdo je letos nej-
lépe naladěn… vyladěn… a také sladěn (neb existuje 
i kategorie skupin). Zde jsou vítězní majitelé zlata 
v hrdle. 

1. ročníky
1. Klárka Petřeková, 1.A,
2. Anička Pernicová, 1.B,
3. Adélka Mitášová, 1.A, a Tomáš Mičkal, 1.B.

skupinky
1. Eliška Boráková a Lucie Dořičáková, 1.B,
2. Klára Petřeková a Adéla Mitášová, 1.A,
3.  Julie Zemanová, Klára Mikulenková a Dalibor 

Novák, 1.B,
     Martin Zeman a Šimon Ondruch, 1.A.

2. - 3. ročníky
1. Adélka Mizerová, 2.A,
2. Barča Petřeková, 3.B, a Míša Janošková, 2.A,
3. Anita Poláčková, 3.A, a Iva Kruntorádová, 2.B.

skupinky
1.  Vendula Novotná, Tereza Čermáková, Agáta 

Mičolová a Lucka Molíková, 2.A,
     Eliška Jurajdová a Hanka Mikulenková, 3.A,
2.  Leona Jurajdová, Denisa Vaculíková a Zuzka 

Pernicová, 3.A,
      Verča Matznerová, Terezka Románková a Ellen 

Randusová, 2.B,

Kultura

Namísto Pidimuže - Muž mé ženy

V pátek 30. března patřilo jeviště zuberského Klubu 
hercům Slezského divadla v Opavě.
Původně plánované představení divadelní hry Pidi-
muž bylo z důvodu nemoci hlavního představitele 
nahrazeno komedií nejpopulárnějšího chorvatské-
ho dramatika Miro Gavrana „Muž mé ženy“.

Aktéry hry jsou dva muži, kterým pět let patří sou-
časně jedna žena, aniž o sobě vědí. Když se setkají 
a snaží se situaci vyřešit, je tu opět žena, která mění 
jejich rozhodnutí. Scénu tvoří ostravský byt jednoho 
z mužů, ve kterém se celý děj odehrává. Hra, plná 
humorných situací, odlehčená ostravským humo-
rem, díky profesionálním hereckým výkonům opav-
ských herců Michala Stalmacha, Jakuba Stránské-
ho a Sabiny Muchové příjemně naladila, rozveselila 
a pobavila přítomné diváky.
Věřím, že nejen já, nýbrž i ostatní příznivci divadel-
ního žánru jsme rádi, že můžeme na zuberské scéně 
vídat představení jak ochotnických souborů, tak 
i profesionálních divadel, což obohacuje náš kultur-
ní život.

Z. J.

Pavel Novák pro mateřinky …

Ve čtvrtek 12. dubna se zuberský klub zaplnil do po-
sledního místečka dětmi z místních mateřských 
škol, ale také dětmi z mateřinek z okolních obcí. Vy-
stoupil zde pro ně syn slavného otce Pavel Novák se 
svou doprovodnou kapelou. Program „O zvířatech“ 

Foto: Pavel Czinege

Foto: Lenka Přečková
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byl doplněn projekcí tematicky zaměřených obráz-
ků. Děti po celou dobu nadšeně poslouchaly, zpívaly 
a také tancovaly. Sám zpěvák přirovnával atmosfé-
ru, kterou společně s dětmi vytvořili, k atmosféře, 
jaká provází utkání zuberských házenkářů.  
Své pocity po vystoupení v Zubří líčí Pavel Novák 
na svých oficiálních stránkách následovně: 

„Děti v Zubří byly skvělé. Překvapilo mě, jak znaly 
písničky a jejich texty. To je jasný důkaz toho, že 
dlouhodobá otcova práce s dětmi dokázala oslovit již 
několik generací. Na koncertech se občas svěří něja-
ká paní učitelka, že na těchto písničkách vyrůstala. 
Je to úsměvné, ale hřeje to u srdce. Vždy si přeji, aby 
to otec tam nahoře slyšel. Teď je divná doba a připa-
dá mi, že si mnoho lidí myslí, že se na dětech dá vel-
mi jednoduše a slušně živit. To je velký omyl. Mám 
to štěstí, že mohu čerpat z otcovy více jak třicetileté 
práce a z mé patnáctileté zkušenosti v práci s dětmi. 
Děti se nesmí podceňovat. Jsou nejnáročnější publi-
kum, protože nemají zábrany a předsudky. Naplno 
Vám řeknou svůj názor a netrápí je, jaký to bude mít 
dopad pro druhou stranu. Takže pozor na to. Nikdy 
děti a jejich názory nepodceňujte.“ (Pavel Novák)

Lenka Přečková

Marta Töpferová - hvězda World 
music v Zubří

V pátek 13.4. se uskutečnil koncert, původně české 
zpěvačky, Marty Töpferové, s kapelou. Po 6 letech/ to 
byl už její druhý koncert v Klubu Zubří.
O uskutečněném koncertu nelze mluvit a psát jinak 
než superlativech. Ačkoli zpěvačka interpretovala vět-
šinu písní ve španělštině, byly jak její vlastní písně, tak 
i ty převzaté, hudebně srozumitelné. Marta vystupuje 
naprosto nenuceně, až skromně, ale zároveň mají pís-
ně v jejím podání až neuvěřitelnou noblesnost.

V záplavě uřvaných koncertů působil tento jako 
elixír na unavené uši. Na lidi, kteří holdují jiné než 
mejnstrýmové hudební produkci, působil takový 
koncert jako hudební svátek.                   
Chtěl bych poděkovat všem v Klubu Zubří, kteří se 
podíleli na organizování tohoto vyjimečného kon-
certu, ale především manželce Zuzce, které se poda-
řilo k nám do Zubří přilákat takovou hvězdu World 
music, jakou je Marta Töpferová. 
Zuzi, díky.

Lukáš Krupa

LENKA DUSILOVÁ 
& BAROMANTIKA

Pokračování z titulní strany
Zpěvačka se poprvé ukázala veřejnosti již v 10 le-
tech, kdy se představila na folkovém festivalu s básní 
Jiřího Wolkera, kterou sama zhudebnila. V rámci 
svého “hudebního dozrávání” prošla pěveckým 
souborem Bambini di Praga, byla frontmantkou 
pražské rockové skupiny Sluníčko, spolupracovala 
s kapelou Lucie a posléze v rámci projektu PUSA 
s Davidem Kollerem. 
Její sólová kariéra začíná v roce 2008. Tou dobou 

mimo jiné hostuje na přelomovém albu Proměny 
folkrockové formace ČECHOMOR. V rámci této 
velké hudební události se setkává s Frantou Černým 
v nezapomenutelném duetu PROMĚNY (“Darmo 
sa ty trápíš…”), který na několik měsíců opanuje 
snad všechny české hitparády. 
V současnosti Lenka Dusilová hraje a do Zubří za-
vítá se svojí doprovodnou kapelou Baromantika, 
která hraje ve složení: Beata Hlavenková (klávesové 
nástroje, vokály), Viliam Béreš (klávesové nástroje, 
samply, kotle, vokály), Patrick Karpentski (elektric-
ká a basová kytara) a Martin Novák (bicí, samply). 
„Na první pohled se zdá Lenčina hudba veskrze 
komorní a éterická, při odkrývání dalších a dalších 
vrstev ale Baromantika prokvétá celou paletou ná-
lad i výrazových prostředků. Osobitý alternativně 
popový rámec snese zřetelné dotyky rocku, jazzu, 
ale i folk(lór)u nebo orchestrálních koloratur a často 
jde o hudbu daleko zemitější, než byste čekali.” 
(Michal Husák, www.muzikus.cz) 

Lenka Přečková

ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY 
– Těšínské divadlo

Milí předplatitelé a příznivci divadla, v pátek 
25. května od 18 hodin bude jeviště Klubu Zub-
ří patřit profesionálnímu divadelnímu souboru 
z Českého Těšína. Můžete se těšit na komedii 
Zkrocení zlé ženy, která se zrodila v hlavě snad 

ků a přátel, ale taky nezbytný počet škarohlídů 
a takzvaných odborníků, kteří na nic dobře nehráli 
a navíc tomu ani nerozumí.  Těm proto dávám vždy 
radu!!!

„Máte-li odvahu, přijďte si s námi zahrát a pak sami 
poznáte, jak vlastně na tom jste.“
Ale abych nekončil rozmrzele.

Přeji všem našim příznivcům pěkný poslech. Věřím, 
že si každý z Vás najde alespoň jednu skladbu, při 
které si zavzpomínáte na příjemné chvíle ve Vašem 
uplynulém životě. Snažili jsme se a příště to bude 
ještě lepší.

S úctou Jindra Dořičák – kapelník
Motto: Ti hrajů!!! A jak pijů???

METLÁŘSKÝ JARMARK

V sobotu19. května 2012 se uskuteční v prostorách 
před Klubem Zubří tradiční Metlářský jarmark. 
Také letos přijedou lidoví tvůrci, kteří nabídnou 
rozmanitý sortiment zboží z proutí, dřeva, hlíny a ji-
ných materiálů. Nebudou chybět ani stánky s občer-
stvením a atrakce pro děti. V dopoledních hodinách 
zahraje Dechová hudba Zubřanka. SWING BAND 
ZUBŘÍ – Jindřicha Dořičáka vystoupí od 9.30 ho-
din, velkou  událostí  dne bude  křest jejich nově 
vydaného  CD. Cimbálová muzika Valašského sou-
boru pístní a tanců „Beskyd“ vám bude hrát po jede-
nácté hodině a na odpoledne je připravena přehlídka 
dětských folklorních souborů. Kácení máje, které je 

neodmyslitelnou součástí Metlářského jarmarku, je 
připraveno na 17.00 hodin. Večer zahraje k posle-
chu a tanci kapela Koridor. Těšíme se na vaši účast, 
společným přáním je krásné počasí a dobrá nálada 
pro všechny.

Dana Pekarová

V Muzeu byla slavnostně zahájena 
prodejní výstava Ivana Jakeše
Obrazy a reliéfy pro potěchu duše

Ve svátečním a přátelském duchu se nesla vernisáž 
výstavy Ivana Jakeše, který do Zubří přijel představit 
keramické reliéfy a obrazy z posledního období své 
tvorby. Návštěvníci této události odcházeli s poci-
tem odpovídajícímu názvu celé výstavy – potěšeni 
na duši. Příjemnou atmosféru umocnily lidové 
písničky v podání Lukáše Španihela a Petra Zetka, 
stejně jako velké překvapení celé vernisáže, hudební 
host pana Jakeše, Josef Juračák s fujarou. 
Ráda bych tímto poděkovala členům muzejní rady 

za perfektní přípravu a realizaci této krásné výstavy. 
Mezi hosty vernisáže jsem zaslechla názor, že se 
jedná o jednu z nejkrásnějších výstav, které dosud 
v prostorách Muzea Zubří viděli. 
Vězte, že výstava je otevřena až do 20. května a že 
z ní můžete odejít bohatší nejen o krásný zážitek , 
ale také o vybrané umělecké dílo Ivana Jakeše. Ceny 
jednotlivých exponátů Vám na požádání sdělí paní 
(pán) provádějící dozor výstavy. 

Lenka Přečková

Něco o Swing Bandu Zubří 
- Jindřicha Dořičáka

Jak bývá každý rok pěkným zvykem, i letos 19. květ-
na bude už tradiční „Metlářský jarmark“. Po roční 
přestávce zde opět vystoupí „Swing Band Zubří 
Jindřicha Dořičáka. Při této příležitosti jsme se roz-
hodli, že páté výročí založení orchestru oslavíme ne-
tradičně. A co by to mělo být jiného, než vydání CD 
nosiče a jeho křest při vystoupení na Metlářském 
jarmarku. V minulosti jsme byli neustále bombar-
dováni dotazy, kdy už konečně něco natočíme.
Světe div se  - a je to tu!!!
Nebylo to lehké natočit, protože kapela je velká 
a z toho plynou různé natáčecí, technické a jiné pro-
blémy.  Veškeré skladby aranžuji sám. První skladbu 
jsem složil a pojmenoval „Rosdorfský expres“ a vě-
noval jsem ji před dvěma roky přátelům z německé-
ho města Rosdorf.
Věřím, že se Vám bude naše CD líbit, a proto nevá-
hejte s jeho koupí. Děkujeme našim sponzorům, 
bez kterých by to nebylo možné. Vše jsme nahráli 
v rožnovském studiu Ládě Poruby „Alias“. Spolu-
práce s nimi byla výborná a už dnes mám připravený 
repertoár na další CD nosič.
Vím, že na naše CD čeká hodně lidí, našich fanouš-

nejznámějšího dramatika všech dob, Williama 
Shakespeara.

Zkrocení zlé ženy spadá do raného období Shake-
spearovy tvorby a podle některých komentátorů jde 
vůbec o první komedii, kterou Shakespeare napsal. 
Úspěšnost této komedie je z velké části dána tím, že 
si zde autor zvolil téma věčné a vděčné – vztah mezi 
mužem a ženou, a vtělil ho do atraktivní podoby diva-
delní frašky. „Zkrocení“ představuje skoro vždy za-
ručený úspěch. Příběh vzdorovité a vzteklé Káči, kte-
rá se vlivem „krotitelského umění“ Petrucciova stává 
milující a poslušnou Kačenkou, jistě potěší a pobaví.  

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Lenka Přečková

Foto: Lenka Přečková

Pozvánky

ZŠ Zubří a 9.A si dovolují pozvat rodiče a přátele školy na 
 

5. benefici pro Stonožku 
 

3. 5. 2012 v 17:00 hod. – Klub Zubří 
 

Přijďte se pobavit scénkami, zpěvem a tancem a podpořte naši 
snahu pomáhat dětem méně šťastným, než jsme my. 

 

První benefice pro Stonožku se koná 3. 5. v 10.30 
hod. Je určena pro žáky ZŠ Zubří, ale určitě se na-
jde dost volných míst. Zveme proto srdečně babičky, 
dědečky a další rodinné příslušníky, kteří mají v do-
poledních hodinách čas, aby se přišli podívat na vy-
stoupení svých potomků. Vstupné je dobrovolné.

HD  

KLUB ZUBŘÍ

Čtvrtek 3. 5. od 17:00 hod.
5. benefice pro Stonožku
Děti ze ZŠ Zubří hrají, zpívají a tančí ve prospěch 
dobré věci.

Čtvrtek 10. 5. od 17.30 hodin
HORY nebo DOLY?
Aneb necháme si vyrabovat naši zem?
Pan Drahomír Strnadel, bývalý dlouholetý starosta 
obce Trojanovice, se zamýšlí nad záměrem otevření 
černouhelného dolu v Beskydech. Kdo chce beskyd-
ské uhlí? Stát, občan nebo těžař? Potřebujeme vů-
bec nový důl? A kdo zaplatí škody po těžbě? 
Nad těmito i mnohými dalšími otázkami se pozasta-
víme v této zajímavé besedě.
Vstupné: 20 Kč

Program na květen
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Sobota 19. května od 8 hod.
METLÁŘSKÝ JARMARK 
A TRADIČNÍ KÁCENÍ MÁJE
Řemeslníci, stánkový prodej, spousta jídla a pití, 
kolotoče, atrakce, řemeslníci a kulturní program, 
v rámci kterého uvidíte a uslyšíte: Dechovou hudbu 
Zubřanku, Swing Band Zubří - Jindřicha Dořičáka, 
Dětskou folklórní přehlídku, CM Beskyd, tradiční 
kácení máje a v závěru Vám k tanci a poslechu za-
hraje místní rocková formace KORIDOR.

Středa 23. května 2012 od 19 hodin
LENKA DUSILOVÁ & BAROMANTIKA
Novopečená držitelka ANDĚLA v kategorii „zpě-
vačka roku“ se svým osobitým projektem BARO-
MANTIKA a pestrou směsicí popu, elektroniky 
a nezaměnitelného hlasu.
Vstupné: 220 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě
Rezervace vstupenek: tel: 571 659 447, 
602 483 785, e-mail: kultura@mesto-zubri.cz   
Prodej vstupenek: od 2. května v kanceláři odboru 
kultury v Klubu Zubří

Pátek 25. května od 18 hodin
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY – Těšínské divadlo
William Shakespeare
Příběh vzdorovité a vzteklé Káči, která se vlivem 
„krotitelského umění“ Petrucciova stává milu-
jící a poslušnou Kačenkou, jistě potěší a pobaví.  
Vstupné v doprodeji: 200 Kč 
Rezervace vstupenek: tel: 571 659 447, 
602 483 785, e-mail: kultura@mesto-zubri.cz   
Prodej: od 2. května v kanceláři odboru kultury 
v Klubu Zubří

KINO ZUBŘÍ

Úterý 15. 5. 2012 od 9.30 hod.
KÁŤA A ŠKUBÁNEK
MŠ - Pásmo pohádek pro děti
Doktorská pohádka, O Malence, Káťa a Škubánek 
– pexeso, Krtek a karneval, Brundibáři – konzerva.
Délka filmu: 67 minut.
Vstupné: 12 Kč

Středa 16. 5. 2012 od 17.30 
hod.
KUNG FU PANDA 2
Nejlínější tvor pod sluncem 
-  chlupatý pandí chlapík Po, 
překonal sám sebe, naučil se 
kung fu a zachránil rodné údolí 
před zlosynem Taj Langem. 
Tady by mohl jeho osud skon-
čit, kdyby se z filmu Kung Fu 

Panda nestal celosvětový fenomén.
Režie: Jennifer Yuh
Animovaná komedie, mluveno česky, délka filmu je 
91 minut.
Vstupné: 60 Kč.

jde o člověka, který nám svou životní cestou může 
být velkým vzorem. 

Vladimír Krist se narodil v Zubří 8. 2. 1905. Stu-
doval na reálném gymnáziu ve Valašském Meziříčí, 
poté se přihlásil na přírodovědeckou fakultu Ma-
sarykovy univerzity v Brně, kde ho uchvátil zájem 
o botaniku. Po státních zkouškách působil několik 
let na fakultě jako asistent, v roce 1933 získal hod-
nost doktora přírodních věd. Za poznáním česko-
slovenské flóry podnikal často cesty na Slovensko 
a Podkarpatskou Rus, záhy však také do Rumunska 
a Bulharska. Na fakultě již zastával místo pedagoga 
a připravoval se na obhajobu své habilitační práce, 
tj. získání titulu docent. Tématem jeho stěžejní prá-
ce byla slanomilná vegetace jihozápadního Sloven-
ska a severní části Malé uherské nížiny. Další snahy 
V. Krista však přerušila okupace Československa 
a následné uzavření vysokých škol. S okupací se 
Krist nemohl smířit, přidal se proto do úzké sku-
piny brněnských důstojníků pracujících v odboji. 
Skupinu však gestapo časem odhalilo. Vladimír 
Krist byl 20. listopadu 1941 zatčen, vyslýchán 
v Kaunicových kolejích a odvlečen do koncentrač-
ního tábora v Mauthausenu, kde 27. března 1942 
podlehl útrapám. 

Ocenění in memoriam
Po skončení války Masarykova univerzita vzdala 
poctu těm, kteří obětovali svůj život za svobodu, 
a v roce 1946 byl RNDr. Vladimíru Kristovi udělen 
čestný titul docenta pro obor systematické botani-
ky in memoriam. Jméno V. Krista je vepsáno také 
na pamětní desce na budově bývalého botanického 
ústavu univerzity.
Vladimír Krist byl velmi pracovitým člověkem. 
V průběhu pouhých deseti let (1930-1940) napsal 
téměř 40 prací z různých oblastí botaniky. Řada 
článků je věnována ochraně přírody, popularizování 
botaniky a spolkové činnosti – v Brně byl jednatelem 
Přírodovědeckého klubu a podílel se na jeho před-
náškách a exkurzích. 

Divoké šafrány ve vzpomínkách...
A jak tedy popisuje Vladimír Krist výskyt šafránu 
karpatského ve svém rodišti, v Zubří? V roce 1934 
o něm píše: „...Roste zde ve velkém množství a po-
spolitě podél horního toku Zuberského potoka, 
jednak na jeho březích, jednak zasahuje odtud až 
do travnatých zahrad (jsou to vlastně jen ohrazené 
louky). Souvislost této lokality je několikráte přeru-
šena buď domky, nebo zoranými kulturními parce-
lami; je však na první pohled patrno, že celá lokalita 
tvořila kdysi souvislý pás podél celého horního toku 
potoka.“ Dokonce pamětníci v obci ještě vzpomínají 
na „modré koberce“, které na jaře v trávnících roz-
kvétaly.

...a dnes
Současnost šafránu karpatského v obci Zubří dob-
ře ilustruje ulice pojmenovaná Šafránová, kterou 
všichni dobře známe. Vždyť ještě v 90. letech jsme 
sem chodili obdivovat tisíce rozkvétajících fialo-
vých květů šafránů! Dnes? Sotva napočítáme deset 
kvítků. Čemu přičítat tak záhadné zmizení? Pouze 

Středa 30. 5. 2012 od 18.30 hod.
ČTYŘI SLUNCE
Kolik sluncí je třeba, abychom 
byli šťastní? Příběh rodiny a je-
jich přátel z menšího města vy-
práví o touze proměnit svůj život 
k lepšímu, ale také o tom, jak 

často jsou děti ovlivňovány přešlapy svých rodičů...
Režie: Bohdan Sláma, Hudba: Vypsaná fiXa
Hrají: Jaroslav Plesl, Marek Šácha, Karel Roden, 
Aňa Geislerová, Klára Melíšková, Igor Chmela, 
Anička Bubeníková, Jiří Mádl, Jana Plodková, Klára 
Pollertová-Trojanová, Marie Ludvíková, Vladimír 
Merta, Zuzana Kronerová, Kryštof Rímský, Kateři-
na Jandáčková, Mária Pavlová, Miroslav Sabadin .
Vstupné: 60 Kč.

MUZEUM ZUBŘÍ

19. dubna – 20. května v Muzeu Na Petrohradě
OBRAZY A RELIÉFY PRO POTĚCHU DUŠE
Ivan Jakeš
Výstava bude otevřena vždy od úterý do pátku od 13 
do 17 hodin, v sobotu a neděli od 9 do 11.30 a od 13 
do 17 hodin.
Vstupné: dobrovolné

OSTATNÍ

Sobota 5. května od 14 hod.v prostoru starého há-
zenkářského hřiště
PÁLENÍ ČARODEJNIC
Společenská akce Zuberských hasičů a Divadelní 
SPONY

PŘIPRAVUJEME

Sobota 2. června – DEN DĚTÍ
Čtvrtek 14. června – A3V – Právní minimum 
občana, Mgr. Alena Dobšová

člověku samému a zásadní proměně využití zahrad. 
Šafrán karpatský pro svůj život potřebuje trochu 
vláhy, proto s oblibou roste pod rozložitými stromy. 
Ale podívejme se kolem sebe – kde dnes v Zubří na-
jdeme statné jabloně, hrušně a ořešáky? Nahradily 
je řídké nízkokmeny a túje. Občas rostou šafrány 
i ve stínu stromů na břehu potoka. Po desetiletí se 
však koryto upraveného toku zahlubuje a hladina 
vody se snižuje. Na povrch půdy se tak dostává stále 
méně vláhy, což je pro šafrán limitující. 

Dříve dvousečný trávník v našich zahradách vy-
střídal trávník „anglický“. Co způsobuje častá seč? 
Jednak vysýchání trávníku, a také zraňování listů 
odkvetlých šafránů, které jim slouží k fotosyntéze, 
tj. nabírání energie do dalšího roku. Kolik je dnes 
v Zubří podél potoků „starých“ zahrad s rozložitými 
ovocnými stromy a vyšším trávníkem? Velmi po-
skrovnu. Zato „moderních“ zahrad přibylo i v tom-
to venkovském prostředí. Ty však bohužel dobrým 
prostředím pro divoké šafrány nejsou. 
A kolik šafránových lokalit zůstalo v Zubří do dneš-
ních dnů? Zaznamenali jsme pouhých 15 (!), 
a to podél horní části Zuberského (Hodorfského) 
a Čertoryjského potoka. Na většině míst rozkvétá 
pouze několik málo těchto nádherných kvítků, jen 
výjimečně několik desítek a pouze na třech místech 
počítáme šafrány v nižších stovkách. Poslední roky 
se o některá místa snaží pečovat Správa Chráněné 
krajinné oblasti Beskydy ve spolupráci s obcí Zubří. 

Zubří – jedinečné místo?
V čem tkví jedinečnost divokých šafránů v Zubří? 
Jedná se o jeden ze tří přirozených výskytů této rost-
liny v České republice. Jedna lokalita leží u Opavy, 
další u Nového Hrozenkova a tou třetí je Zubří. 
Proto byl šafrán karpatský v rámci ČR zařazen mezi 
kriticky ohrožené druhy rostlin. Nejvíc zranitelná je 
však existence populace šafránu právě v Zubří. 

Letošní časné jaro v Zubří je tak spojeno se vzpo-
mínkou na 80. výročí hrdinné smrti rodáka a vy-
nikajícího botanika Vladimíra Krista i na krásu 
divokých šafránů. Poslední místa se šafrány mohou 
přežít pouze s pomocí samotných vlastníků, obyva-
tel Zubří. Pomozte proto prosím s  ochranou těchto 
klenotů, jedinečného symbolu obce!

Marie Popelářová,
Správa CHKO Beskydy

Jarní houby
Smrž 
(Morchella) 

Smrže jsou jedlé, velmi chutné houby. Jsou vynikají-
cí v polévkách (zvláště výborná je dršťková polévka), 
omáčkách, plněné masem nebo uzeninou, v salátu 
s čerstvou zeleninou nebo v pomazánce na topinky. 
Smržovité houby mají nevšední tvar: dutou plodnici 
a zvláštní klobouk se sítí žeber připomínající včelí 
plástev. 

Rostou od března do června (převážně v dubnu 
a květnu) ve světlých, spíše listnatých lesích, na je-
jich okrajích a v křovinách. Některé druhy smržů 
můžete najít na skládkách, v areálech pil, v zahra-
dách na záhonech posypaných mulčovací kůrou 
nebo i v lese na pilinách po těžbě dřeva.
Při sběru smržů se musí dávat pozor na záměnu 
s prudce jedovatým ucháčem obecným. Ten má 
na klobouku místo žeber oblé tvary připomínající 
mozkové závity. Roste na jaře v listnatých, více ale 
v jehličnatých lesích, hlavně pod borovicemi.

Lenka Šimurdová,
ČSOP Radhošť

Příroda

Vladimír Krist a divoké šafrány

Časné jaro v Zubří je 
spojeno s rozkvéta-
jícími divokými šaf-
rány, jejichž odbor-
né jméno je šafrán 
karpatský (Crocus 
heuffelianus). Jedi-
nečný výskyt šafrá-
nu poprvé odborně 
popsal Vladimír 

Krist, botanik a rodák ze Zubří. Jeho jméno zůstává 
však v našem kraji poněkud zapomenuto. Přitom 

smrž

Ostatní

Svaz postižených 
civilizačními choroba-
mi v ČR, o. s., Okresní 
organizace Vsetín

Ve dnech od 19. 5. – 26. 5. 2012 se uskuteční 
rekondiční pobyt v Luhačovicích.  Pobyt je ur-
čen pro dospělé osoby postižené respiračními 
chorobami. 

Rekondiční pobyt je edukačně léčebně rehabilitační 
aktivita pro zdravotně postižené osoby. 
Rehabilitační cvičení se zaměřuje především na 
nácvik dechových cvičení s prvky jógy, nácvik správ-

VODOVODY A KANALIZACE VSETÍN

ného držení těla, posílení oslabených svalových 
skupin. Do programu je zařazeno každodenní re-
kondiční cvičení – rozcvička, dopolední a odpolední 
cvičení a vycházky.

Pobyt je podpořen dotací Ministerstva zdravotnictví 
v ČR odborem sociálních služeb, dotací Sociálního 
fondu Zlínského kraje a

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2012 
v Charitě Val. Meziříčí (loni/letos) 

Město/Obec Vybraná 
částka loni

Vybraná 
částka letos

Zubří 187 187 Kč 166 918 Kč

Hutisko Solanec 105 000 Kč 101 118 Kč

Zašová 102 801 Kč 107 186 Kč

Vidče 61 171 Kč 61 252 Kč

Horní Bečva 56 483 Kč 49 886 Kč

Valašská Bystřice 100 833 Kč 109 832 Kč

Dolní Bečva 73 573 Kč 78 686 Kč

Prostřední Bečva 60 193 Kč 65 551 Kč

Rožnov 241 438 Kč 246 343 Kč

Vigantice 31 442 Kč 40 008 Kč

Střítež 17 977 Kč 20 129 Kč

Velká Lhota 13 026 Kč 1 060 169 Kč

Celkem 1 051 124 Kč 1 060 169 Kč

Výtěžek za 
Charitu Valašské 
Meziříčí 
(letos/loni)

1 661 728 Kč 1 716 345 Kč

VELKÉ DÍKY VŠEM DÁRCŮM A KOLEDNÍKŮM!
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Protože máj je lásky čas, jak praví básník. A možná 
i proto je v květnu z našich orgánů nejvíc zatížené 
srdce…
O něm si budeme povídat příště.

Přeju vám pevné zdraví.
Radka Dvořáková

Televize Beskyd spustila vysílání 
na satelitu ASTRA!

Vysílání televize Beskyd můžete nově sledovat 
na satelitu ASTRA v rámci programu regionálni-
televize.cz. Současně můžete její vysílání od roku 
2009 sledovat v nabídce městské sítě kabelové 
televize analogově a připravuje se i vysílání v digi-
tální podobě. Na změny ve vysílání jsme se zeptali 
Libora Čady, jednatele televize Beskyd.

Jak si diváci naladí nové satelitní vysílání televize 
Beskyd?
Vysílání televize Beskyd je součástí programu regi-
onalnitelevize.cz, proto je potřeba tento program 
na satelitním přijímači automaticky nebo manuál-
ně naladit. Technické parametry satelitního příjmu 
jsou: Astra 3B (23,5 stupně východně), 12168/V, 
SR 27500, FEC 3/4, norma DVB-S, kódování žád-
né (FTA).

Kdy mohou diváci satelitní vysílaní sledovat?
Televize Beskyd má k dispozici 20 minutový pro-
gramový blok, ve kterém najdou diváci aktuální 
informace z Valašska. Premiéra komentovaného 
zpravodajského pořadu REGION je každý pracovní 
den v 17.40 hodin. Reprízy tohoto vysílání jsou na-
plánovány každé čtyři hodiny, tedy ve 21.40, 01.40, 
5.40, 9.40, 13.40 hodin.

Najdou diváci program televize Beskyd
 i v nabídce kabelové televize?
Ano. Vysílání prostřednictvím městské kabelové 
televize je k dispozici od roku 2009 a to analogově 
na kanálu SE 9 (161,25 MHz, norma PAL B/G) a při-
pravuje se i vysílání v digitální podobě. Případné zá-
jemce, kteří nemají kabelovou přípojku, bych odká-
zal na poskytovatele služeb kabelové televize v Zubří, 
společnost TKR Jašek, Rožnov p. Radhoštěm.

Co nového ještě nabídne televize Beskyd 
divákům? 
Připravujeme nové dvouhodinové vysílání. Premié-
ra bude každý pracovní den v 18 hodin a začne pořa-
dem Region, aktuálním zpravodajstvím z Valašska. 
Do programu je zařazen Vsetínský, Rožnovský 
a Frenštátský týdeník, Zprávy z Valašského Meziří-
čí, Krajský magazín, Archiv televize Beskyd a nově 
také Informační servis – přehled kulturních, spole-
čenských a sportovních akcí.

Jak hodnotíte návštěvnost vašeho televizního 
webu? 

Za poslední měsíc navštívilo webové stránky televi-
ze Beskyd www.tvbeskyd.cz  přes 25 tisíc návštěvní-
ků. Náš zpravodajský portál má pro všechny, kteří 
dychtí po informacích z Valašska, několik výhod. 
Největší výhodou je to, že u nás dostanou na jednom 
místě kompletní zpravodajství z celého regionu. 
Další velkou výhodou je aktuálnost zpráv. Čtenáři 
nemusí čekat, až vyjdou jejich oblíbené noviny, aby 
se dozvěděli aktuální informace. Ani je nemusí hle-
dat na jiných místech. Třetí největší výhodou jsou 
původní videoreportáže. Tedy obrazový materiál, 
který jinde nenajdete. Navíc ještě zveřejňujeme fo-
toreporty z různých akcí a událostí.

Eliška Divínová

Charita Val. Meziíí, pob. Rožnov p. R. ve spolupráci 
s Diakonií Broumov

VYHLAŠUJE 

SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ
• Letního a zimního obleení /dámské, pánské,dtské/ 
• Lžkovin, prostradel, runík, utrek, záclon,  
• Látky (minimáln 1m2, prosíme, nedávejte nám odezky a zbytky látek) 
• Domácí poteby-nádobí bílé i erné, skleniky- vše nepoškozené 
• Peí, péových a vatovaných pikrývek, polštá a dek 
• Obuv – veškerou nepoškozenou 

VCI, KTERÉ VZÍT NEMŽEME:

• ledniky, televize, poítae a jinou elektroniku, matrace, koberce  - 
 z ekologických dvod;  

• nábytek, jízdní kola a dtské koárky; zneištný a vlhký textil 

SBÍRKA SE USKUTENÍ : 

dne:  10. – 12. kvtna 2012   

as:  8: 00 – 17:00 hod; sobota: 8:00 – 12:00  

místo:  nádraží D Rožnov – 2 VAGONY
 (naproti státní policii vjezd autem pímo na nádraží)  

kontakt: 571 654 954     603 549 682 – Jan Lušovský 

∼∼∼∼Dkujeme za Vaši pomoc.∼∼∼∼

Sport

Zpráva oddílu kuželek 04/2012

V uplynulé sezóně se naše družstvo účastnilo tradiční soutěže „Meziokresní pře-
bor Přerov, Nový Jičín, Vsetín“. I když začátek soutěže neprobíhal podle našich 
představ, jarní část sezóny se již odvíjela zcela dle našich not. Celou soutěž se 
nám podařilo vyhrát, čímž jsme si zajistili postup do vyšší soutěže. Pro sezónu 
2012/2013 se přihlásíme do krajského přeboru Zlínského kraje. Zápasy budou 
pro nás zajímavější, protože nás čekají nové kuželny, na kterých jsme dlouho 
nehráli (v minulosti jsme hráli krajský přebor SM kraje). 
Letos naše družstvo nastupovalo v tomto složení: Jiří Ondřej, Roman Janošek, 
Lubomír Krupa, Jaroslav Jurka, Jiří Křenek, Jaroslav Adam, Jaroslav Pavlát, Ra-
dek Skalka, Josef Šturma a Radim Krůpa.
Zájemci o hru jsou vítáni. Kuželky jsou fyzicky nenáročnou sportovní aktivitou. 
Kuželnu je možno využít také například pro pořádání vánočního večírku, setká-
ní různých spolků nebo oslavy. Rezervace na tel. čísle 731 478 108. 
Kompletní výsledky, průměry jednotlivých hráčů a další statistiky naleznete 
na www.kuzelky.com v sekci MOP.  Zde je konečná tabulka sezóny 2011/2012.

Konečná tabulka 2011/2012
Pořadí Název týmu Utkání 2B 1B 0B Průměr Skóre Body
1 TJ Zubří˝A˝ 16 12 0 4 1626,9 113:47 24
2 TJ Sokol Sedlnice ˝B˝ 16 12 0 4 1594,1 110:50 24
3 KK Hranice˝B˝ 16 11 0 5 1577,3 107:53 22
4 KK Lipník nad Bečvou ˝B˝ 16 11 0 5 1577,8 103:57 22
5 TJ Optimit Odry ˝B˝ 16 11 0 5 1578,3 98:62 22
6 TJ Spartak Bílovec˝B˝ 16 5 0 11 1503 60:100 10
7 KK Lipník nad Bečvou˝C˝ 16 5 0 11 1503,5 59:101 10
8 Frenštát˝B˝ 16 4 0 12 1454,7 48:112 8
9 TJ Nový Jičín˝B˝ 16 1 0 15 1439 22:138 2

Byl zvolen nový předseda klubu 
a výkonný výbor Handball Clubu 
Zubří

Na lednové valné hromadě byl zvolen nový výkonný 
výbor HC Zubří. Tento výbor si na své ustanovující 
schůzi zvolil nového předsedu klubu pana Jaroslava 
Dořičáka.
Nový výkonný výbor:
Dořičák Jaroslav, Dořičák René, Mgr. Mika Jiří, 
Ing. Krupa Jan, Ing. Miček Lubomír, Mgr.Trefil Mi-
roslav, Bsc. Šimurda Jakub, Ing. Janošek Jiří, Dědek  
Luboš
Za nově zvolený výkonný výbor bych chtěl poděko-
vat fanouškům, partnerům, městu Zubří i hráčům 
za projevenou důvěru a pevně doufám, že házená 
v Zubří se bude nadále hrát na té nejvyšší úrovni.
Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na domácí utkání 
probíhající nadstavby 2012, do které náš tým mužů 
vstoupil ze druhého místa po základní části.

Rozpis zápasů na probíhající nadstavbu TIPGA-
MES Extraligy mužů:

Zubří - Karviná   29. 4.   
10:30
Jičín - Zubří   1. 5.   
18:00
Lovosice - Zubří   5. 5.   
17:00
Zubří - Dukla   8. 5.   
10:30
Přerov - Zubří   13. 5.   
10:30
Karviná - Zubří   19. 5.   
18:00
Zubří - Jičín   27. 5.   
10:30

*tučně jsou vyznačena domácí utkání. 

Jakub Šimurda
Tiskový mluvčí HC Zubří

OSEVA PRO, s.r.o., 
Výzkumná stanice travinářská
Zubří, Hamerská 698

Zahajuje 26. 3. 2012 prodej
Po – Pá: 8.00 – 16.00 hod
mobil: 739 321 334 
(p.Smočková)

nabízí k prodeji sazenice 
●  balkonových rostlin  

(pelargonie, surfinie, fuchsie, bacopa …)
●  přísady zeleniny  

(salát, kedluben, celer, rajčata, paprika…)
●  a bylinek  

(bazalka, máta, šalvěj, oregáno, rozmarýn...)
● jahody

dále nabízí
● travní směsi (parková, hřišťová, luční)
● substráty (zahradnický, pelargonie, rašelina...)
● netkanou textilii (bílá, černá) 
● hnojiva, postřiky, aj.
● a jiné

OKÉNKO ZDRAVÍ

Tak jako pokročilo jaro a příroda je v plném květu, 
o krůček se posunuly i biologické hodiny, které kaž-
dý nosíme ve svém těle.
V dubnu jsou nejslabším orgánem játra, což pro nás 
může mít nepříjemné důsledky. Játra mají „na sta-
rosti“, mimo jiné, čistění organismu (ve spolupráci 
s ledvinami). Pokud  jsou játra oslabena, tělo si po-
máhá tím, že vylučuje škodlivé látky kůží. V praxi 
se to projeví různými vyrážkami, ekzémy, suchými 
místy na kůži doprovázenými svěděním. 
Oslabená játra mají také velký podíl na vzniku 
ALERGIE. Jaro proto alergici nemají moc rádi. 
A zdaleka to není vina jen toho, že venku všechno 
kvete. A přitom stačí, aby někdo alergikům poradil, 
že mají na jaře pít jaterní čaje (i když jsou hořké), 
omezit příjem tuků, hlavně přepalovaných, a nao-
pak přidat sušené ovoce (meruňky, brusinky, rakyt-
ník), protože obsahují vitamín A.
A dýňová nebo slunečnicová semínka, která jsou 
zdrojem přírodního zinku. Obě tyto látky totiž játra 
nezbytně potřebují, aby fungovala dobře. Přestanou 
vás svědit a pálit oči, zmírní se slzení a alergická rýma. 
Slzení očí pomůže zmírnit bylinka, která se jmenuje 
světlík lékařský (vyplachování nebo obklady).

Velmi účinným 
pomocníkem je 
promačkávání re-
flexních bodů jater 
na pravé ruce (viz 
obrázek). Je pravda, 
že když je alergie 
hodně silná a poru-
cha jater trvá něko-

lik let, trvá dlouho, než se dají do pořádku. Ale stojí 
za to vydržet, jejich náprava je pak trvalá. Jen na ně 
musíme vždycky na jaře myslet, nezatěžovat je zby-
tečně špatnou stravou a dodat správné bylinky.
Výborná jsou semena bodláku jménem ostropestřec 
mariánský (rozkousat nebo nechat přejít varem), 
vynikající je list pampelišky (můžete přidat do salá-
tu), tinktura z vlaštovičníku většího. A také měsíček 
(okvětní lístky). Pokud nezvládnete pít hořké byliny 
nebo nemáte čas si v práci vařit sypané čaje, dob-
ře fungují i tinktury (kapky). A snadno je unesete 
i v kabelce. 

Nezapomeňte, že 
pravidelné užívání 
jakýchkoliv léků 
(včetně antikoncep-
ce) je pro játra velká 
zátěž! 
Starejme se o svoje 
játra, snížíme riziko 
vysokého choleste-
rolu, budeme méně 
unavení, nebudou 
nás bolet klouby ani 
hlava …
Mohla bych takto 
pokračovat ještě 

dlouho, játra mají svůj „díl viny“ na spoustě dalších 
potíží. Starejme se o ně, abychom si mohli v klidu 
užít jaro a léto.
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Vynikající úspěch starších žáků
Pokračování z titulní strany

V kategorii starších žáků se účastnilo 61 družstev 
a starší žáci I dosáhli těchto výsledků.

Základní skupina:
HC Zubří I – Lugi II (SWE)                              13:15 
HC Zubří I – Dukla Praha II (CZE)                  20:10 
HC Zubří I – Laval Québec (CAN)                  38:3  
HC Zubří I – RK Trnje (CRO)                         24:19  
HC Zubří I – LSH Smorum (DEN)                  14:19
HC Zubří I – Viby IF (DEN)                             23:8  

Kluci postoupili z druhého místa do tříčlenné skupi-
ny, z které postupoval dál jen vítěz. 
HC Zubří I – Lugi I (SWE)                              19:12 
HC Zubří I – HK Varberg (SWE)                    18:8 

Čtvrtfinále: 
HC Zubří I – RK Drava Ptuj (SLO)                 20:13

Semifinále:
HC Zubří I – Crvena Zvezda (SER)               12:13

Utkání bylo velice dramatické do poslední sekundy, 
několikrát nás od vstřelení branky zastavila branko-
vá konstrukce, a tak přes velké zklamání čekal kluky 
boj o bronz.

O 3. místo
HC Zubří I – Sokol Dolní Cerekev (CZE)                 15:10
 
V tomto utkání kluci od prvních minut dominovali 
a vítězstvím završili skvělý úspěch, proto zaslouží 
obrovskou pochvalu.
Sestava a branky:
Štěpán Krůpa 5, Jakub Ščotka – Franta Nesvadba 
43, Radek Číž  33, Dan Korger 29, Radim Tejzr 25, 
David Petřek 18, Dominik Havran 16, Kryštof Havel 
14, Tomáš Cáb 13, Štěpán Zeman 12, Tomáš Štve-
rák 6, Lukáš Němec 2 
Realizační tým: Andrej Titkov, Radim Krůpa, Jiří 
Petružela

Z házené old boys Lesana Zubří

31.3. turnaj v Hlohovci /SK/
Na silně obsazeném mezinár./turnaji jsme obsadili 
pěkné 3./místo/7 družstev/, ve skupině jsme pora-
zili Jablonicu 10:8,/Kolárovo 10:8,/prohráli s Mar-
tinem 6:11 a v souboji o 3. místo jsme porazili Dub-
nicu 10:3. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen 
P.Ondruch/L.Zubří/

4.2. jsme se zúčastnili turnaje v Dubnici/SK/  
7 družstev. Ve skupině jsme prohráli s Dubnicí 6:7, 
s Kolárovem 6:16 a v utkání o 5. místo podlehli Hlo-
hovci 5:6.

21.1. turnaj v Hranicích 4. místo po porážce s Hra-
nicemi 9:11, s Uničovem 8:12 a remíza s Hlohov-
cem 8:8.

Dále se chystáme na turnaje do Martina 28.4., Nitry 
26.5. a Nového Mesta n.V. v červnu.

Z.K.

Jarní sezóna začala zuberským 
gymnastkám

V letošní jarní sezóně 2012 se z oddílu TJ Gumárny 
Zubří připravují 4 závodní družstva na soutěže este-
tické skupinové gymnastiky. Zúčastní se 5 poháro-
vých závodů seriálu ESG Cup 2012, které se budou 
konat ve Vyškově, Brně, Zubří, Praze a Olomouci. 
Dále pak družstva pojedou na oblastní přebor Jiho-
moravské oblasti v Brně, odkud se postupuje na Mi-
strovství ČR 2012 v estetické skupinové gymnastice, 
které letos proběhne 3. 6. 2012 v Olomouci. 
V neděli 1. dubna 2012 se konal tedy první závod 
ESG Cup I. ve Vyškově.  Pro zuberské gymnastky to 
byl premiérový vstup do jarních závodů. Jako první 
závod sezóny byl plný nervozity, trémy a očekává-
ní, jak nové nacvičené sestavy obstojí v konkurenci 
ostatních družstev.
Závodu se zúčastnila 3 družstva. Družstvo kategorie 
8 – 10 let (trenérka Barbora Valentová) ve složení 
Bellová Halina, Fryšová Hana, Kaňáková Gabriela, 
Klimková Veronika, Konkoľová Ester, Mikulenková 
Denisa, Vaculínová Denisa a Stružková Eva soutěži-
ly se skladbou na hudbu z dětského filmu Na vlásku. 
Se svou skladbou obsadily 6. místo.

Děvčata kategorie 10 – 12 let, Bambuchová Sára, 
Cábová Barbora, Fryšová Lenka, Jurajdová Sabi-
na, Jurajdová Eliška, Holišová Sabina, Lojkásková 
Adéla a Pšenicová Pavla (trenérka Hana Šírová), 

si pro svou skladbu vybrala francouzskou píseň, se 
kterou získala svou první letošní medaili – bronzo-
vou, děvčata skončila na 3. místě. Naše nejstarší 
družstvo 12 – 14 let pod vedením trenérky Jany 
Šírové ztvárnilo výrazově náročnou skladbu nizo-
zemské zpěvačky Anouk. Děvčatům se ve Vyškově 
dařilo a jen 0,05 bodu zaostala za zlatými medailemi 
a stupněm nejvyšším. Družstvo Bergová Barbora, 
Davidová Karolína, Havlová Valentina, Hrachovco-
vá Tereza, Chlápková Klára, Chudáčková Dominika 
a Martinková Daniela si z Vyškova odvezly stříbrné 
poháry. Vypadá to, že letošní sezóna bude opět na-
bitá zdravým sportovním jiskřením a velkou touhou 
zvítězit. Všem družstvům blahopřejeme za pěknou 
reprezentaci. 

Za oddíl moderní gymnastiky TJ Gumárny Zubří   
Mgr. Gabriela Cábová 

Oddíl moderní gymnastiky 
TJ Gumárny Zubří
zve všechny na 11. ročník 

„O pohár starosty města Zubří“ 
a zároveň na pohárový závod v estetické 
skupinové gymnastice ESG Cup III. 2012

6. května 2012, 
Hala Zubří
Začátek v 10.00 hod.

Všichni jste 
srdečně zváni.
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