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Pod kování
Dne 9. 2. 2010 získalo naše sociální družstvo „Podané ruce“ se sídlem v Zub í dar ve form  osobního automobilu Re-

nault Kangoo. Automobil bude využíván 

p i poskytování pe ovatelské služby a osob-

ní asistence ob an m m sta Zub í a okol-

ních obcí. Sou asn  nám vozidlo umožní 

zp ístupnit naše služby v tšímu po tu ža-

datel , a  se již jedná o doprovod klient  k 

léka i, provád ní nákup , úklid  a dalších 

inností, které klienti od naší spole nosti v 

sou asné dob  požadují.

Velké pod kování pat í spole nosti Kom-

pakt spol. s.r.o. se sídlem v Pod bradech, kte-

rá tímto zp sobem poskytla osobní automo-

bil formou daru již 230 poskytovatel m so-

ciálních služeb v celé R. Stejné pod kování 

si však zaslouží také spole nosti a firmy, kte-

ré prost ednictvím reklamy umíst né na vo-

zidle, finan n  p isp ly na jeho nákup.
Šárka Do i áková

p edsedkyn
Slavnostního p edání se zú astnil  starosta m sta Zub í, Ing. Vaculín, zástupce 
soc. odboru m sta Rožnov pod Radhošt m, Mgr. Fiurášek, zástupci firmy Kom-
pakt  spol. s r. o. a další sponzo i.

8. leden 2010 byl pro Rož-
novsko výjime ný nejen tím, 
že od rána chumelilo, jako by 
se na nebi roztrhla ne jenom 
jedna, ale hned 100 pe in, ale 
i zvláštní výpravou, která do-
razila po poledni do m sta 
Rožnova pod Radhošt m. Tito 
poutníci v královských oblecích 
p ijeli k fa e, poté v doprovodu 
hudebník  a dalších král , již 
putujících p šky, se vypravili k 
radnici, aby zde zap li t íkrá-
lovou koledu a poprosili o po-
moc pro pot ebné. 

Tuto výjime nou skupinku 
p ijal pan starosta Kubín, místostarostka Blinková i místosta-
rosta Vychodil, kte í rovn ž p isp li svým podílem. T i krá-
lové následn  obešli nám stí a odputovali k farnímu ú adu, 
kde op t koledovali, poté odjeli pry . Takto za ala T íkrálová 
sbírka 2010 v m st  Rožnov  pod Radhošt m. 

V pátek 8. a v sobotu 9. led-
na se rozešly t íkrálové skupinky 
organizované Farní charitou Rož-
nov pod Radhošt m nejen v Rož-
nov , ale i ve m st  Zub í, obci 
Zašová, Velká Lhota, Veselá, St í-
tež, Vid e, Dolní Be va, Prost ed-
ní Be va, Horní Be va, Vigantice 
a Hutisko-Solanec. T íkrálová 
sbírka je v roce 2010 desátou ju-
bilejní, nese s sebou ale i další vý-
jime nosti. Snad nejv tší obdiv si 
zaslouží všichni, kte í i p es ne-
p íznivé po así putovali od domu 
k domu, od bytu k bytu, aby p i-
nášeli lidem požehnání a prosili o 

solidaritu se všemi, kte í jsou jakýmkoliv zp sobem pot ební. 
Všichni ti, kte í ve svém volném ase procházeli m sty, obcemi 
až do nejvzdálen jších dom , se zasloužili o to, že letošní sbírka 
je rekordní i svým výsledkem - bylo vybráno celkem 913.119,00 
K  což je o 130.264,00 K  víc než v roce lo ském. 

T íkrálová sbírka na Rožnovsku

T í králové v Zub í. (foto P. Czinege)

(Pokra ování na stran  3)
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Společenská kronika občanů v Zubří

* Narození: leden
  Viliam Fait
  Anna Jaroňová

* Zlatá svatba: leden
Vincenc a Žofie Fryšarovi

* Jubilanti: únor 
  Josef Pečenka
  Vojtěch Cabák
  Marie Dořičáková
  Václav Pšenica
  Josef Mikulenka
  Josef Divín
  Jarmila Cabáková
  Jiřina Šudáková
  Františka Paprskářová
  Jarmila Čípová
  Josef Polách

 Úmrtí: leden
  Jaroslav Šimurda
  Václav Ulrich
  Zdenka Pochylá

Láska smrtí nekončí, 
navždy Vás budeme mít 

v srdci, 
naši drazí rodiče.

V měsíci únoru vzpomínáme 
s láskou na své drahé zesnulé 
rodiče

Pavlínu a Miroslava Krpelíkovy. 
Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte s námi. S láskou děti 
s rodinami a vnoučata.

Dne 13. února 2010 by se dožila 90 let 
paní Miroslava-Slávka Dořičáková. 

Zavzpomínejme všichni, kteří jsme ji znali jako 
veselou a usměvavou ženu. Syn Tomáš s rodinou

Těžko se s Tebou loučilo, 
těžké je bez Tebe žít, 

láska však smrtí nekončí, 
v srdcích Tě budeme navždy mít.

Dne 16. února 2010 jsme vzpomněli 15. smut-
né výročí, kdy nás opustil 

pan František Vašut.
S láskou a bolestí vzpomíná manželka, dcera 

a syn s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomenete s námi. 

Kdo byl milován, stále žije.
Dne 19. února 2010 jsme si připomněli ne-
dožité sedmdesátiny našeho milého manžela, 
tatínka a dědečka, 

pana Josefa Hrachovce.
S láskou a úctou vzpomínají manželka a dce-
ry s rodinami. 

,,Odešels, tatínku, neznámo kam,
vzpomínka po Tobě zůstala nám.

Těžko je, tatínku, bez Tebe žít,
jako Ty neumí již nikdo poradit.“

Dne 2. března 2010 si připomeneme 15. vý-
ročí od úmrtí našeho milého tatínka, dědečka 
a pradědečka, 

pana Josefa Valy ze Zubří.
S láskou a úctou vzpomínají syn s rodinou 

a dcery s rodinami. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi.

„Čas ubíhá a nevrací, co vzal.“
Dne 9. března 2010 si připomeneme 16 let od 
úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka 
a dědečka,

pana Štěpána Mizery.
S láskou stále vzpomínají manželka a dcery 
s rodinami.

Vzpomínáme

Z usnesení 64. schůze Rady města Zubří
konané dne 19. 1. 2010

RM akceptuje výsledek výběrového řízení týkající se ve-
řejné zakázky na zpracování ověřovací studie na akci „Nové 
náměstí v Zubří“ a schvaluje uzavření smlouvy s firmou 
Centroprojekt a.s., Štefánikova 167, Zlín.
RM schvaluje operační plán údržby místních komunikací 
v Zubří. 
RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje uza-
vření kupní smlouvy na prodej cca 650 m3 dřevní hmoty z 
oddělení 1 B 12 (Zašová), s firmou HOLZ CZ s.r.o., Porubky 
281, Zubří. 
RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu po-
zemku s TJ Lesana Staré Zubří, Starozuberská 341, Zubří, 
kterým se prodlužuje doba nájmu do 31. 12. 2025. 
RM schvaluje smlouvu o nájmu pro umístění reklamní tabule 
s panem Janem Švachem, Družba 1211, Brumov-Bylnice. 
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 7, 
Hlavní 824, Zubří, s panem Rudolfem Gybasem, Hlavní 824, 
Zubří, (zastoupeného opatrovníkem paní Marii  Herlíkovou, 
Pod Kostelem 53, Zubří), na dobu určitou od 01.02.2010 do 
31.01.2011. 
RM vyhlašuje záměr na pronájem části nebytových pro-
stor v objektu Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, o výměře 
83,3 m2.

Blahopřání pro naší milovanou maminku, babičku a prababičku
paní Františku Němcovou k 70. narozeninám

Na křídlech motýlích přilétá přáníčko,
aby Ti, babičko svítilo sluníčko.
Sluníčko lásky a naděje,
ať se Tvé srdíčko radostí zasměje.
Vínečko popíjej, písničku si zpívej,
a s dobrou náladou na všechno se dívej.
Věk, není to, v čem pozná se stáří,
když Tvé oči stálé září
přijmi naše blahopřání,
nechť plní se Tvé sny a přání!
A to naše shrne věta 
- spokojenost, zdraví dlouhá léta.

To Ti přejí synové, dcera, vnučka Žaneta s Jarkem a prav-
nučky Natálie a Charlotka posílají velkou pusu.











Blahopřejeme
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RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou IWWA, 
s.r.o., Kostelany 161, Kroměříž, ve věci zpracování žádosti o 
dotaci na zateplení Základní školy Zubří, Hlavní 70, Zubří.

Z usnesení 65. schůze Rady města Zubří
konané dne 2. 2. 2010

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku s Real 
Spektrum Global, a.s. Lidická 77, Brno, dohodou ke dni 
03.02.2010.
RM vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p.č.93, 
ostatní plocha, o výměře 9 m2, k.úz. Zubří, za účelem 
umístění mobilní buňky PNS.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 10, Hlav-
ní 824, Zubří, s paní Jaroslavou Mašláňovou, Sídlištní 967, 
Zubří, na dobu určitou od 03.02.2010 do 31.01.2011. 

Z usnesení 66. schůze Rady města Zubří
konané dne 11. 02. 2010

RM uznává námitku pana Ing. Arch. Zimy z 02.02.2010 
proti jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení sdělenému 
dopisem dne 20.01.2010 ve věci „Zpracování ověřovací stu-
die na akci „Nové náměstí v Zubří“.

Tříkrálová sbírka na Rožnovsku
(Dokončení z titulní strany)
Vyjadřuji tímto vděčnost místním koordinátorům, vedou-

cím skupinek a koledníkům za jejich pomoc. Bez nich by-
chom to nikdy nedokázali.

Výtěžek sbírky se vrací na místní Charitu Rožnov 
v 60 % podílu. Z této částky chceme přispět sociálně potřeb-
ným v regionu, podpořit pečovatelskou službu v náročném 
podhorském terénu, zakoupit zánovní terénní automobil, 
aby naše péče byla dostupná pro všechny, kdo ji potřebují. 
Již teď jsme přislíbili 60.000,00 Kč na pomoc zemětřesením 
zničenému Haiti. 40 % výtěžku použije arcidiecézní charita 
pro humanitární pomoc do zahraničí. 

Jistě se mnozí z vás zamýšlíte, jak je možné, že i přes 
hospodářskou krizi lidé přispívají stále více. Domnívám se, 
že je to všeobecnou důvěrou v naši organizaci i v tuto sbírku, 
ale i tím, že lidé stále více vnímají nutnost solidarity s těmi, 
kteří potřebují jakýmkoliv způsobem pomoci. V následující 
tabulce se můžete podívat, jaké výtěžky Tříkrálové sbírky 
byly v loňském roce a jaké v letošním.

Meziroční porovnání výtěžků Tříkrálové sbírky 
na Rožnovsku 

  Výsledky Tříkrálové sbírky 2009    Výsledky Tříkrálové sbírky 2010
obec výnos obec    výnos
Vigantice 14 153,00 Kč Vigantice 25 923,00 Kč
Vidče 48 905,00 Kč Vidče 61 477,00 Kč
Střítež 16 166,00 Kč Střítež 17 306,00 Kč
Velká Lhota 10 044,00 Kč Velká Lhota 13 158,00 Kč
Zašová 84 201,00 Kč Zašová 97 607,00 Kč
Hutisko-Sol.  104 519,00 Kč  Hutisko-Sol. 103 598,00 Kč
Rožnov p. R. 181 348,00 Kč Rožnov p. R. 250 963,00 Kč
Dolní Bečva  63 883,00 Kč Dolní Bečva 69 252,00 Kč
Horní Bečva 46 449,00 Kč Horní Bečva 53 021,00 Kč
Prostř. Bečva 58 858,00 Kč  Prostř. Bečva 56 620,00 Kč
Zubří 153 338,00 Kč Zubří 164 194,00 Kč
Celkem 782 855,00 Kč Celkem 913 119,00 Kč

Upřímně děkuji všem vám, kteří jste se do této humani-
tární akce zapojili. Všem, kteří jste naše koledníky přijali a 
přispěli jakoukoliv finanční částkou. 

Mgr. Pavla Stavinohová, Farní charita Rožnov p.R.

Důležité informace

Výzva
ZO SPCCH o.s. Zubří vyzývá ochotné mladé lidi, kte-

ří by měli zájem pomáhat zuberským zdravotně postiže-
ným spoluobčanům jako asistenční služba. 

Osobní asistent pomáhá svěřené osobě překonat nezvlád-
nutelné úkony, osobní péči a další životní potřeby, jako do-
provod na sportovní nebo kulturní akce. Za tuto službu se 
poskytuje asistentům částečná úhrada. Bližší informace zá-
jemcům podá paní Švecová, tel. 607 505 312.

Děkuji. Švecová Zdenka, předsedkyně SPCCH

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že v pátek 26. 3. 2010, v době 

od 17.51 do 23.30 hodin, bude provedena uzávěra ko-
munikace pro veškerý provoz Bystřička – Vidče v sou-
vislosti s uskutečněním motoristického sportovního pod-
niku – Mezinárodní Mistrovství ČR v rallye 2010 pod ná-
zvem „VALAŠSKÁ RALLYE 2010“.

Mateřská škola DUHA
oznamuje, že zápis do MŠ DUHA 

proběhne 
ve dnech 15. 3. 2010 – 19. 3. 2010 

Informace z MěÚ Zubří
Ve dnech 22. 3. a 29. 3. 2010 v době od 8.00 do 11.30 a od 
12.30 do 16.00 hodin budou  pracovníci Finančního úřa-
du Rožnov p. Radh. přijímat v prostorách MěÚ Zubří  
Přiznání k dani z příjmů za rok 2009, popř. poskytovat in-
formace k této problematice.

Mateřská škola Zubří - Sídliště 
informuje

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí 
dětí k předškolnímu vzdělávání:
MÍSTO PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ: 
Mateřská škola Zubří, Sídliště 6. května 1109, ředitelna.
Termín: od 8. 3. 2010 do 12. 3. 2010. 
Doba pro podání žádosti: od 6.30 do 15.30 hodin.
Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdě-
lávání předloží zákonný zástupce také originál rodného listu 
dítěte a potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti 
a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidel-
nému očkování. 
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Zprávy z mateřské školky

Malí lyžaři na Bílé
Mrazivý měsíc leden plný sněhu dopřál dětem z MŠ – 

Sídliště radostné lyžování ve středisku Bílá. Každé ráno pro 
malé sportovce přijel autobus, který je dovezl až před dětský 
lyžařský vlek, a lyžování mohlo začít. 

Děti byly rozděleny do dvou družstev – Mandarinky 
a Sluníčka - a pod vedením kvalifikovaných instruktorů se 
věnovaly lyžování. Na poslední den kurzu se přijeli na své 
ratolesti podívat i rodiče, kteří byli zvědaví, co se jejich děti 
za týden naučily. A protože děti byly šikovné, mohla být ško-
lička lyžování zakončena velkým závodem, kde si všichni 
užili spoustu legrace. Pro sportovce byla připravena sladká 
odměna a medaile. 

Lyžařský výcvik se vydařil a děti si odvezly domů mnoho 
nezapomenutelných zážitků a nových zkušeností.

Uč. Veronika Pobořilová

Návštěva Valašského muzea
V předvánočním čase, době adventu, navštívily děti naší 

mateřské školy Duha program, který připravilo Valašské mu-
zeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Vánoční atmo-
sférou voněly všechny chalupy na stráni, v každé byly při-
praveny ukázky tradic a obyčejů z dávných dob, jako je pře-
dení, tkaní, pečení perníků, lití olova, výroba šindelů 
a hraček. Ve staré škole si s panem učitelem zazpívaly zná-
mé koledy a vánoční písně. V mrazivém počasí se zahřály 
bylinkovým čajem a perníky, připravenými zaměstnanci mu-
zea. Děkujeme za krásnou akci pro děti.

P. uč. Jouzová

Děti z MŠ DUHA v základní škole
Vždy v lednu naši malí předškoláci navštíví před zápi-

sem do prvních tříd základní školu. Také letos se byly děti 
podívat do vyučování p. uč. Mičulkové, kde se zapojily do 
společných her s dětmi 1. třídy a seznámily se s prostorami 
školy. Plné zážitků a dojmů nejen z vyučování, ale i z přá-
telského setkání s usměvavou a milou paní učitelkou a svými 
staršími kamarády měly děti ještě dlouho mezi sebou o čem 
hovořit. Protože víme, že v naší školce máme samé šikovné 
děti, věříme, že se jim bude ve škole dařit, a přejeme jim 
u zápisu hodně úspěchů.

p. uč. Jouzová

Haló, pane Karnevale, račte dále, račte dále!
Tak jako k prosinci patří Vánoce, je únor neodmyslitelně 

spojen s masopustem. Veselé oslavy konce zimního období 
se líbí i dětem, proto tomu nemohlo být jinak ani v Mateřské 
škole Sídliště.

Masopustní veselí bylo spojeno s činnostmi dětí celý tý-
den. Už v pondělí 8. února začaly veliké přípravy. Všem dě-
tem jsme vysvětlovali a přibližovali podstatu oslav masopus-
tu - karnevalu . Nezůstalo ale jen u vysvětlování. Děti vy-
ráběly ozdoby, masky a maškary. Společně jsme si vyzdobili 
třídy, herny i šatny, aby nám všem bylo veselo.

Ve čtvrtek dopoledne vše vypuklo. Karneval  začal ve tří-
dě „U motýlků“. Na děti, které přišly v maskách, dnes ve 
třídě místo paní učitelky čekal Křemílek a šašek. Celé do-
poledne jsme protančili, soutěžili a všichni si na závěr od-
nesli nějakou tu sladkost a medaili.

To vše ale byla pouze generálka na velký dětský Karneval 



   Zuberské noviny 02/2010                  5

Zprávy ze školy

Výtvarné úspěchy zuberských žáků
Neradi bychom to zakřikli, ale vypadá to, že se žáci II. 

stupně rozhodli úspěšně pokračovat v tradici minulých 
let a vyhrávat co nejvíce výtvarných soutěží. Ve všech 
dosud vyhodnocených soutěžích, které jsme obeslali je-
jich díly nebo kterých se osobně zúčastnili, se umístili na 
předních místech.

Trochu rekapitulace:
Tajemství přírody (ALCEDO Vsetín):
Zuzana Čípová (9.B)   - 1. místo
Klára Gazdíková (9.A)  - 2. místo
Karolína Bernátková (9.B)  - 3. místo
Poštovní známka (SVČ Rožnov pod Radhoštěm)
Lucie Matulová (8.B)   - 2. místo
SŠ oděvní Prostějov - malba a knižní přebal
Katka Štůsková a Maruška Krupová z 8.B se rozhodly 

vyzkoušet si zvládnutí za-
daných úkolů přímo na pro-
stějovské škole. V nezná-
mém prostředí se neztratily 
a Maruška Krupová se v ka-
tegorii knižní přebal umís-
tila na 3. místě.

11. února 2010 jsme si 
udělali malý výlet do Vse-
tína na SŠ Kostka, kde pro-
běhla vernisáž výstavy 
dětských výtvarných a lete-
rárních prací spojená s vy-
hodnocením soutěže. Ješ-
tě před začátkem akce nás 
studentky ozdobené roz-
tomilými králičími oušky 
provedly po budově škol-

v Klubu, který již počtvrté pro děti a jejich malé kamarády 
připravily paní učitelky a celý personál Mateřské školy Síd-
liště za vydatné pomoci některých rodičů. O zábavu se po-
staral klaun-kouzelník Čárymáryfuk, diskotanečnice teta 
Adéla a moderátor kapitán Víťa. Krásný program byl do-
provázen velkoplošnou videoprojekcí.

Zábava to byla převeliká, pohoštění a tombola bohaté, a tak 
odcházeli odpoledne všichni spokojeni.

Všem, kteří se na náročné přípravě Karnevalu podíleli, 
patří veliký dík!                  Ilona Krupová, Hana Kučerková

Mateřská škola Sídliště

Zápis do 1. tříd 2010
Letošní zápis navštívilo se svými rodiči 70 dětí. Jsou 

mezi nimi i ty děti, které měly loni odklad. Konečný počet 
žáků, kteří nastoupí do 1.ročníku,  budeme znát až v květnu, 
kdy  budou potvrzeny odklady školní docházky.

Děti se při jejich čekání snažily rozptýlit pohádkové víly  
z devátého ročníku. Prostory školy však už ale děti znaly z 
návštěvy se školkou. 

Přejeme budoucím prvňáčkům, ale i jejich rodičům, 
aby zvládali každý rok školní docházky v pohodě, klidu a s 
úsměvem na rtech.     
       V. Ševčíková

Eliška Panáková, 1. místo

Eva Solanská, 2. místo

ního internátu, v níž jsou zároveˇtřídy pedagogického lycea, 
cvičná mateřská školka s asi 20 žáčky, tělocvična a nádherná 
tenisová hala. Na víc jsme neměli čas, protože začala první 
část programu - divadelní představení žáků 1. ročníku lycea. 
Poté jsme se přesunuli do Galerie ve věži a po hudební ukáz-
ce už netrpělivě očekávali vyhlášení vítězů.

Ve výtvarné části se umístily:
Eliška Panáková (7.B)  - 1. místo
Eva Solanská (8.B)   - 2. místo
Tereza Pavlíčková (8.A)  - 6. místo
V literární části obdržel David Pšenica z 8.B zvláštní 

cenu za originální pojetí.
Jinak nás podmračený a zmrzlý Vsetín moc nenadchl. 

Tak jsem snad jen já pobavila své žáky neplánovanou di-
vokou taneční kreací na zmrzlém chodníku - naštěstí bez zá-
věrečného pádu.

Našim výhercům blahopřejeme, ale také děkujeme všem 
ostatním, že se častokrát dokáži ve výtvarné výchově „zlo-
mit“ a vytvořit opravdu pěkná díla.

Mgr. Helena Dufková
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Javorník, Javorník, přes Javorník 
chodník…

Ten počátek je spjat s budovou „Naše Domovina“, 
kde dlouho předtím, než soubor vznikl, panoval čilý spo-
lečenský ruch. Často se zde hrávala divadla, v nichž účin-
kovali místní ochotníci, ale i divadelníci odjinud. Byla zde 
i bohatá sportovní činnost. Někdy se zde lidé zastavovali 

jen tak. A to proto, aby si popovídali.
Tato fotografie svědčí o velkém zájmu být členem va-

lašského kroužku. V popředí leží Antonín Holiš a Julius 
Pšenica. Oba jsou něco jako vedoucí kroužku. Jak tak pro-
hlížím fotografii, asi 30 členů kroužku již nežije. 

Kroužek se nemohl obejít bez valašské muziky, a tak se 
hledaly možnosti, kdo bude hrát. Ve snaze vytvořit valaš-
skou hudbu se angažovali: učitel Stromšík, Josef Hrachovec 
a Pepa Randus. Ti také sehnali malý přenosný cimbál, dílo to 
pana Cába z Vidče. 

Jednoho dne jsem byl požádán, zda bych právě na tento 
nástroj hrál. Protože v té době jsem hrál již na housle a he-
ligonku, nebyl to pro mne až tak velký problém. Noty a har-
monizaci jsem znal z hodin houslí. Problém pro mne nastal 
až trochu později – na vojně. Tam byl k dispozici velký, sto-
lový nástroj. Chyba byla v mých osobních záznamech, kde 
nichž jsem neuvedl detaily. Naštěstí zde bylo mnoho chlap-
ců z Moravského Slovácka a našel se cimbalista jiný. Ve vo-
jenském souboru jsem pak hrál na basu. 

Co se týká harmoniky, ta nám sloužila při nácviku, a to 
hlavně tanců, až do konce. A nejen to. Při zvuku této har-
moniky tancoval mnohdy celý sál. Taková byla doba.

S programovou náplní, ať šlo o písně či tance, nebyl žád-
ný problém. V té době, brzy po roku 45, byly písně i tance 
ještě živé. Tak jsme se učili od starších členů a ty jsme vel-
mi respektovali. Jinak řečeno, doma se mnoho zpívávalo, ať 
to bylo při práci či zábavě. Na zábavách se běžně tancovaly 
valašské tance. 

Teď trochu k aktérům valašské muziky. Na obrázku zle-
va stojí Ondra (Anďa) Zvolský – hraje na klarinet.  Zdeněk  
Koláček - housle, Jara Malík – cimbál, Jirka Zvolský – kon-
try a Jirka Koleček – basa. (viz 1. foto ve druhém sloupci)

Samozřejmě během doby docházelo ke změnám a na dal-
ším obrázku jsou:

Zdeněk Koláček – prim, strýc Malík – kontry, strýc Lud-
vík Mikulenka – klarinet, Jara Malík – cimbál, Jirka Zvol-
ský – kontry a Vojtěch Mikulenka – basa. Obě fotografie 
jsou zhotoveny brzy po roku 1945. Jsou jediné toho druhu 
– tenkrát možnosti fotografovat moc nebyly. 

Po několikaleté činnosti souboru Javorník vzniká při 
Klubu soubor Beskyd. Není to nic mimořádného, stejně jako 
v Rožnově p.R., kde z původního souboru Radhošť (kde 
jsem také hrál) odchází část muzikantů a tanečníků a zaklá-
dají soubor Javořina. Tak se stává i u nás, a proto mají oba 
soubory společné kořeny. Soubor Javorník existoval asi do 
roku 1962, pak splývá se souborem Beskyd. Naposledy jsme 
účinkovali právě v Klubu, a to při oslavě žen. Soubor Bes-
kyd nese štafetu dál a to je velmi dobře.

Obsazení muziky v různém časovém údobí vypadalo 
takto: jako primáši zde působili Zdeněk Koláček, učitel No-
votný, Jara Malík (v době, kdy cimbál obsadil Jenda Mach) 
a strýc Poruba (od trati,) zvaný Porubečka. Sekund hrála 
Marie Hrachovcová. Klarinet – Ondra Zvolský, Pavel Číp 
a nejdéle Ludvík Mikulenka. Kontry Pepa Petřek (z Kútí-
ka) a strýc Malík. Krátkodobě Karel Vavřík a Jirka Zvolský. 
Cimbál – Jara Malík a Jenda Mach. Mimo jiné - tatínek Jen-
dy zhotovil nový cimbál podle stávajícího vzoru. Na basu 
hráli: Jirka Koleček, Vojtěch Mikulenka, Pepa Petřek, nej-
déle Rudolf Juříček (alias Ruda Poslů). Profesní kvalita mu-
ziky byla zabezpečena absolventy hudební školy (např. Ma-
rie Hrachovcové, Jary Malíka, Pepy Petřeka a jiných). Byli 

Z historie
Vzpomínka na začátky národopisného souboru 

Javorník – později Beskyd
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Zelené háje,
hrad nad Rožnovem, byl postaven koncem 14. století. Z vr-

cholu Hradiska byl rozhled po celé velké části krajiny na ro-
botující poddané. Hrad byl v majetku několika pánů, avšak již 
roku 1539 byl z rozkazu krále Ferdinanda pobořen. Prý se v 
něm usídlila tlupa loupeživých rytířů. Hrad chátral a na konci 
17. století byl úplně opuštěn a obyvatelé Rožnova rozebrali jeho 
kámen na stavbu svých domků. Z hradu zůstalo jen pár kamen-
ných kvádrů a okolí je zarostlé křovím a bukovým podrostem.  
Výhled na okolní krajinu zastiňují vzrostlé stromy a u studánky, 
kde byly čtyři lípy, poslední vichřice tři z nich vyvrátila a zů-
stala jen jedna. Vody ve studánce ubývá a bude sotva stačit pro 
napití 14 – 15 srn, které se na okolních lukách pasou.

Je dobré zavzpomínat na zašlé časy, studánku je třeba 
opravit, vydláždit kameny. Staří pamětníci ještě vzpomínají, 
jak se na hamrech  tavila železná ruda. Byla tam pila na ře-
zání desek a stavebního materiálu. Řezivo se rozváželo na 
vagónech. Pila zanikla, přišel zákaz těžby, zůstaly jen ne-
zalesněné holiny.

Kamenný most byl na obecním pozemku a přemosťoval 
cestu do Stříbrníku. Staříček vyprávěl, že pod ním projel 
dráb na koni. Když jsem ještě chodil do školy, přes most se 
jezdilo, byl v provozu a jako školáci jsme pod mostem pod-
lézali. Teprve JZD při zcelování pozemků most rozebralo a 
pozemek zplanýrovalo.

 Staré laně poléhajú,
žádná nemúže.
Hlavy eště obracajú,
zatým, co tu rády majú.
Bože, rozbože.      (L. Nezdařil) 

Ondřej Divín

Vichřice zničila 3 lípy.

Pokusná pole u lip (1935).

zde i členové dechovky. Pro úplnost - na violu hrál Jindra 
Malina.

+ 

To, s jakou chutí se tancovalo, dokumentuje obrázek. 
Pepa Adámek a Věra Mikulenková – Kolečková v sálovém 
tanci. 

Ještě k názvu souboru.  Buďto vznikl z názvu písně uve-
dené v nadpisu tohoto příspěvku, ale spíš z názvu jižní strá-
ně pod Kubičankama jménem Javorník.

K napsání tohoto příspěvku mě přiměl povzbuzující 
článek Pavla Kašpara v deníku Naše Valašsko. Z toho-
to článku cituji: „Kroužek vznikl při tzv. Osvětové Besedě,“ 
prozradil něco málo z historie vedoucí souboru Vítězslav 
Staňo. „V té době se o muziku staral Jára Malík, který hrál 
na cimbál a zároveň cimbálovku řídil.“ Tolik z citátu z de-
níku Naše Valašsko. 

Díky, pane Staňo. Je to poprvé, co si na mne v sou-
vislosti s účinkováním v souboru někdo vzpomněl. Vždyc-
ky říkám, že v čase, který jsem věnoval hraní v kroužku, vy-
studoval bych ne jednu, ale i dvě vysoké školy. Později jsem 
toto vše musel pracně dohánět. Co se týká účinkování, nej-
častěji jsme hráli doma a pak v blízkém okolí. Například v 
Rožnově p. R., Zašové, Valašské Bystřici a podobně. Vzpo-
mínám na velmi zdařilé vystoupení v Zádveřicích a v Kut-
né Hoře. O cizině jsme v té době mohli jen snít. 

Pro jakousi úplnost uvádím, že v taneční části odvedl 
značný kus práce Vašek Šimurda, který vedl nácviky tan-
ců. Dík patří i lidovým vypravěčům: tetičkám Fr. Lognero-
vé, Veronice Pšenicové, Marii Lognerové, tetičce Divínové, 
Pepovi Holišovému a jiným. Sólové zpěvy předváděly vý-
borné zpěvačky jako Olga Kubáňová – Cabáková, Anič-
ka Lognerová – Trčková a v počátcích Františka Holišová 
– Bradáčová (od Antonínů). Z ogarů to byli hlavně Vašek 
Šimurda a Pepa Míček. Mezi výbornými zpěváky a taneč-
níky nelze nevzpomenout na jméno Karla Hofra, který byl 
i hospodářem souboru.

Závěrem: Naše písně, spolu s ostatními hodnotami, jsou 
jako kořeny duchovního života lidí žijících zde „pod Rad-
hoštěm“. Tady právě vzniká úloha našeho souboru Beskyd 
ve snaze udržet písně a tance. Ztratíme-li kořeny, domýšlej-
me, co bude následovat. 

Všem členům souboru Beskyd přeji radost a dobrý po-
cit užitečnosti v této důležité kulturní oblasti. 

Tak dosti slov. Muziko! Ještě pokyny primáše: Hrajem 
ve třech bé, pak čtyři kila a pak třeba píseň „Na horách, na 
dolách, srnečka vodu pije…“

Vzpomínal a všechny čtenáře Zuberských novin zdraví 
Mgr. Jara Malík
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Český červený kříž
MS  ČČK 1 - Dolní by Vás ráda seznámila se svou čin-

ností za II. pololetí roku 2009. 
V pátek 26. 6. odpoledne se konala přednáška první po-

moci dětem pod názvem „MAMINKO, POMOZ MI“ před-
nášela sestra Janoušková. Zároveň mezi nás zavítala paní 
Alena Jbaili ze Sociálního centra denních aktivit Iskerka 
Rožnov a předvedla i vysvětlila nám ukázku pletení obvazů 
z příze pro malomocné v Africe. 

Mrzí nás, že se dostavilo velmi málo občanů, ale asi to 
zavinila nečekaná povodeň. Vzorek, návod i přihlášky byly 
vystaveny v knihovně Zubří do září, přihlásila se však jen 
jedna paní. 

7. 7. 2009 jsme se rozloučili poděkováním a položením 
kytice s dlouholetou členkou výboru. 

Ve dnech 19. 9. až 25. 9. 2009 odjelo pět členek naší míst-
ní skupiny na rekondiční pobyt seniorů do Velkých Karlovic 
– Leskové a o svém pobytu píší účastnice v článku Vzpo-
mínka na „babí léto“. 

Během měsíce září až listopadu navštívily členky před-
stavenstva 12 dlouholetých a nemocných členek naší organi-
zace s dárkovým balíčkem i kytičkou. 

Ve čtvrtek 29. 10. 2009 byla občanům Zubří provedena 
zdarma masáž pod vedením rehabilitační sestry Dany  Šlam-
pové. Byli jsme mile překvapeni bohatou návštěvou občanů, 
tak bychom si to přáli vždycky. Přednášky se konají v malém 
sále Klubu Zubří s malým občerstvením a vstup je zdarma. 

Ke konci prosince jsme obdrželi dlouhodobě objednanou 
přízi z Kyjova a během třech týdnů byla všem 10 zájemcům 
prodána. Upletené obvazy i cívky z vřeten přízí budou hro-
madně odeslány do sběrného místa Občanského sdružení 
OMEGA plus z Kyjova, odkud se posílají do leproserií v Af-
rice a Indii. 

Během celého roku probíhala sbírka starých dioptrických 
a slunečních brýlí, sběr starých známek do roku 1950, sběr 
víček z pet lahví a úprava pomníku popravených i okolí na 
Rožnovské ulici - a v těchto aktivitách budeme nadále po-
kračovat i v letošním roce. Všem, kdo se zapojili a ještě se 
zapojí do těchto aktivit, děkujeme za pomoc.

Vzpomínka na „BABÍ LÉTO“
Na podzim loňského roku se uskutečnil rekondiční po-

byt Červeného kříže pro seniory ve Velkých Karlovicích. 
Pro mnohé členky to bylo poprvé, co se tohoto ozdrav-

ného pobytu účastnily. 
O co hřejivější v této mrazivé zimní době je vzpomín-

ka na týden strávený v krásném prostředí karlovických lesů. 
Toto malebné prostředí jsme všechny vychutnávaly každý 
den výletem do přírody, pořadateli přizpůsobeným věku zú-
častněných. Odměnou nám byly košíky plné hub, které po 
návratu provoněly celý hotel. 

K tomu všemu ranní rozcvička zaměřená na protažení 
všech svalů a kloubů, chutná domácí strava, odpoledne vy-
plněné kroužky s různou pracovní činností a večery strávené 
v přátelském kolektivu všech členek při písních. 

Co dodat? Děkujeme celému organizačnímu týmu za 
krásný týden. 

členky ČČK Zubří 1- Dolní 
Růžena Garšicová, předsedkyně

Z činnosti zuberských spolků 
a organizací O vztahu minulosti k současnosti

V lednové přednášce Akademie 3V nás pan PhDr. La-
dislav Baletka seznámil s historií naší obce Zubří. PhDr. Ba-
letka byl dlouholetým ředitelem Státního okresního archívu 
a již z titulu své bývalé funkce je velkým znalcem historic-
kého vývoje obcí bývalého okresu Vsetín.

I když naše obec, teď město, je nejstarší obcí rožnovské-
ho regionu, zůstalo jen málo dokladů, které by vypovídaly o 
její historii. Přesto Dr. Baletka věnoval mnoho času k odkrý-
vání naší minulosti ve všech dostupných pramenech a celá 
přednáška poskytla účastníkům mnoho faktů, které rozšířily 
naše povědomí o historii obce.

Víme již, kde stály pece na výrobu železa, jak se měnila 
sídla fojtství, kde stál Dolní a Horní mlýn, jak význačnou 
roli v rozvoji Zubří mají zuberská Hamra, jak se jmenovali 
fojti, kteří v Zubří vládli jménem pánů z Krasna, Kravař, či 
Žerotínů. Všechny podrobnosti se dozvíme v chystané publi-
kaci, kterou připravuje Dr. Baletka na červen letošního roku, 
kdy se chystá oslava 700 let Zubří. 

Zajímavá byla poznámka přednášejícího, že ač jsme nej-
starší obcí, máme velmi málo památek. Proč tomu tak je? 
Každé město, i daleko mladší od nás, má své náměstí, rad-
nici, zámeček či panské sídlo, domy řemeslníků, něco, co 
utvářelo jeho rozvoj.

Zubří bylo obcí se 40 lány polí, které obdělávali pod-
daní pro svou obživu a pro obohacení lenního pána, kterému 
dvakrát do roka odváděli peněžní i naturální daně. Ty se bě-
hem let rozmnožovaly. Po celou dobu panské správy 1310 
- 1848 se v Zubří nic pro samostatnou obec nevybudovalo. 
Jen v místě bývalého Pertoldova fojtství se vybudoval pan-
ský dvůr, který jen podtrhl význam Zubří jako zemědělské 
základny panství. 

Až v roce 1788 se z náboženského fondu, zřízeného Jo-
sefem II., postavil kostel s malou školičkou společnou pro 
Zubří a Vidče. Panský dvůr, středisko zemědělské činnosti 
posledních majitelů Kinských, měnil často majitele, až na-
konec jeho život ukončila demolice. A tak vedle kostela, kte-
rý je okrasou a chloubou, ale i výrazem péče farníků a obce, 
zůstal v obci jen Petrohrad a tis, který by mohl, už téměř od 
doby třicetileté války, vyprávět o tom, co a jak bylo. 

Téměř úplně zmizely dřevěné chaloupky i hospodářská 
stavení, stodoly a sklípky. Ztratily se koňské fůry, nepotká-
me už mnoho let zapřažené kravičky, které oraly a svážely 
z polí úrodu. To už je nenávratně pryč. Protože to není, pro 
mnohé z nás jako by to ani nebylo. Životní tempo nás 
orientuje k problémům dneška a k představám o naší bu-
doucnosti. 

Z akcí
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Valašský bál 2010
Jako každý rok jsme i letos pokračovali v naší krásné 

tradici pořádání Valašského bálu v  Zubří. Tentokrát se 
Valašský bál uskutečnil v sobotu 16. 1. 2010 v prostorách 
Klubu Zubří.

Při tradiční zahajovací polonéze si bylo možno prohléd-
nout nejen valašské kroje, i když ty samozřejmě převládaly, 
ale také kroje našich přátel z polské Pszczyny. Po úvodním 
slovu a přivítání všech hostů následovalo krátké předtančení 
Malého Beskydu v hravém pásmu Na pastvě za doprovodu 
nově vzniklé dětské cimbálovky. Pak přišel čas na samotnou 
zábavu za doprovodu dospělé cimbálovky souboru Beskyd 
na Velkém sále a hudby Univerzal z Dolní Bečvy na sále 
Malém. 

Tradiční hasičský ples v Zubří
V sobotu dne 23. 1. 2010 proběhl v sále restaurace Pod 

Lipůvkou „Tradiční hasičský ples“, který byl uspořádán u 
příležitosti již 116. výročí založení Sboru dobrovolných ha-
sičů v Zubří a v rámci oslav sedmistého výročí první písem-
né zmínky o Zubří. Kromě dobré nálady byla nedílnou sou-
částí plesu opět tradiční tombola, která čítala přes 140 cen. 
Sbor dobrovolných hasičů v Zubří co nejsrdečněji děkuje 
všem sponzorům, kteří přispěli kromě jiného k tomu, že ten-
to ples trval až do časných ranních hodin.

Sbor dobrovolných hasičů v Zubří rovněž srdečně děkuje 
všem, kteří svou účastí pomohli vytvořit dobrou atmosféru 
na tomto pro město Zubří tradičním plesu.

SDH Zubří

Cestou domů ze vzpomínané přednášky (šel jsem kolem 
budovy kulturního domu, prosperující továrny, výstavného a 
stále se zlepšujícího sídliště) mě trápila otázka vztahu sou-
časnosti k minulosti. Znám dost spoluobčanů, kteří mají vel-
ký zájem poznát historii své rodné obce, anebo obce, ve kte-
ré teď bydlí. Ale stejně jsou takoví, kteří mají k historii své 
obce vztah neutrální, až záporný. 

O minulost obce se stará Muzeum Zubří. Jeho činnost 
začala před dvaceti lety, v období, kdy se zmizelými dře-
věnicemi se ztratily i důležité předměty, které kdysi patřily 
k výbavě domácností.

Přes všechny tyto potíže s historickými památkami tady zů-
stal „duch místa“, něco společného, co jsme viděli a cítili my, i 
ti, kteří před 700 lety začali osídlovat tento prostor. Jak my, tak 
také oni byli chráněni severní hradbou Kamenárky a Hodorfa, 
vzhlíželi na východ k masivu Černé hory a na jihu se jim kli-
katila Bečva, která si vzala vodu zuberských potoků a utíkala s 
ní na západ do moravské nížiny. Ta nejdůležitější památka, 700 
let půda obdělávaná téměř čtyřiceti generacemi našich předků 
tady zůstala. Rovněž, aniž si to uvědomujeme, je v nás kultura, 
kterou předešlé generace vytvářely svým životem. 

Dojmy a podněty z přednášky se proháněly mou hlavou. 
Doma jsem si otevřel knihu Karla Čapka – Obrázky z domo-
va. Tento mistr slova uváděl své obrázky v roce 1938 takto: 

„Rodný kraj je kraj dětství. Kraj prvních, a proto i nejsil-
nějších dojmů, objevů a poznatků. Člověk se tam nemusí vra-
cet, protože tam vlastně nepřestal žít, ať se octne kdekoliv. 
Rodný kraj je jako rodný jazyk; i kdyby někdo mluvil nebo 
psal jiným jazykem, nepřestane myslit a snít jazykem svého 
dětství. To není vliv, nýbrž něco původnějšího a silnějšího: to 
je kus vlastní duše a osobnosti.“

Pane Čapku, srdečné díky za stručnou a lapidární odpo-
věď na mou otázku o vztahu minulosti k současnosti.

Jan Koláček 

Jak již jsme zmínili, naše pozvání na letošní bál přijal 
polský soubor z Pszczyny. Jejich vystoupením jsme zabrouz-
dali do folkloru jiného kraje a to mělo i u diváků náležitý 
úspěch.

Hned při vstupu si mohl každý návštěvník prohlédnout 
naši bohatou tombolu, kde ani letos nechybělo 10 hodnot-
ných hlavních cen. Než si ale šťastlivci vylosovali hlavní 
ceny, přišlo již tradiční malé překvapení. Celý bál se nesl v 
duchu nadcházející zimní olympiády a už při vstupu dostal 
každý návštěvník sladkou medaili. Vyvrcholením pak bylo 
„Slavnostní zahájení ZOH Zubří – Vemkufr 2010“ v podání 
ogarů a cérek z Beskydu. Byl zapálen olympijský oheň, vzty-
čena vlajka, představily se lyžařské a bruslařské disciplíny a 
nechyběl ani nováček na hrách - zimní potápění. Ohlas byl 
bouřlivý, přesně jak si žádá taková událost.

Zábava pak pokračovala až do brzkých ranních hodin, 
kdy se naši návštěvníci spokojeně rozcházeli do svých do-
movů.

Nakonec musíme poděkovat našim malým i velkým 
sponzorům za podporu našeho souboru. DĚKUJEME!

Beskyďáci
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Vševalašský bál ve Frenštátě
V sobotu 30. 1. se ve Frenštátě konal  Vševalašský bál. 

Tento bál „všech Valachů“ je novou tradicí pro všechny va-
lašské soubory a letos se konal po čtvrté. Protože je to bál pu-
tovní, v jeho pořádání se střídají valašské soubory z různých 
měst Valašska. Letos předával putovní stromeček jako sym-
bol bálu starosta Valašských Klobúk starostovi Frenštátu.

Jako každý valašský bál byl i tento zahájen slavnostní 
polonézou krojovaných, kterých se sešlo tolik, že se do hlav-
ního sálu málem ani nevešli! 

Pořadatelské soubory Sedmikvítek z Frenštátu a Radhošť 
z Trojanovic pozvaly na bál 8 valašských souborů, aby v pro-
gramu nazvaném „Rok na dědině“ představily lidové zvyky 
v jednotlivých obdobích roku.  

Z našeho souboru Beskyd se představily hned 3 složky. 
Malý Beskyd spolu se Starou Gardou zahajoval rok  „Vyná-
šáním Mařeny“, tedy zvykem, kterým se z dědiny vyháněla 
zima a v podobě mladého stromečku přineslo jaro. Následo-
val šmigrust , ohně Svatého Jana a v létě pak práce o žních.

A to bylo pásmo „Cepový“, které zatančily cérky z do-
spělého souboru Beskyd. (A měly velký úspěch!) Žně ukon-
čily Dožínky, potom už je tu podzim a s ním hody, pak Vá-
noce s koledami a nakonec veselý masopustní rej. Celý pro-
gram trval víc než hodinu, ale to ještě nebylo všechno. Před 
půlnocí ovládli taneční parket zbojníci při odzemku.

Celý kulturní dům ve Frenštátě žil valašskými písnička-
mi, cimbálové muziky valašských souborů se střídaly nejen 
na hlavním sále, ale i v několika menších. Nechyběla ani tra-
diční soutěž v kozáčku, ve které opět zazářili Beskyďáci! 
Přes 800 hostí se bavilo, tančilo a zpívalo až do brzkých ran-
ních hodin. A Beskyd opět ukázal, že obstojí i v konkurenci a 
že pořád platí naše heslo BESKYD JE NEJLEPŠÍ!!

Z Akademie 3. věku 
Policie ČR „Pomáhat a chránit“

11. února 2010

Ze sportu

Plán turistických akcí - březen 2010
i pro všechny příznivce turistiky

Sobota 6. března 
Zubří, Převrátí - Randůsky - Stračka, Zašová - Střítež - Ha-
mra, Zubří 12 km.
Sraz na křižovatce Převrátí - Randůsky v 9.30 hod.

Středa 10. března
Zubří - Hamra - Zašová - motorest Pelikán, cesta zpět po 
cyklostezce, 15 km Veselá - Střítež - Zubří.
Sraz u kuželny v Zubří 9.30 hod.

Sobota 20. března 
VÍTÁNÍ JARA: Hostašovice, pramen Zrzávky - Jasenice - 
Mštěnovice - Bynina - Krhová, 14 km, 
vlak: Zubří nádr. 8.48 - Val. Meziříčí 9.06 hod.
vlak: Val Meziříčí 9.14 - Hostašovice 9.23 hod.

Středa 24. března
Rajnochovice - Komárno - Všechovice - Drnholec - Osíč-
ko, 15 km. 
vlak: Zubří nádr. 8.48 - Val. Meziříčí 9. 06 hod.
vlak: Val. Meziříčí  9.14 - Rajnochovice 9.32 hod.

Zveme všechny, kteří mají zájem o procházky po krás-
ném Valašském kraji.

Výbor odboru turistiky, Václav Zeman



   Zuberské noviny 02/2010                11

V místní prodejně TESCO je otevřena
směnárna „MÝTO“.

Směnné kurzy bez poplatků. 
Smluvní kurzy. 

Otevřeno: 
pondělí – neděle od 9.00 do 19.00 hodin

(placená inzerce)

Modeláři oslavují výročí města Zubří
Také zuberští modeláři chtějí svými akcemi přispět k osla-

vám sedmistého výročí založení města Zubří. První akcí byla 
mezinárodní soutěž rádiem řízených modelů automobilů. Sou-
těž proběhla dne 23. 1. 2010 na nově postavené dráze v Klubu 
Zubří za účasti 36 soutěžících ze Slovenska a Moravy. 

Ve 4 kategoriích v měřítku 1:24 a 1:28 se utkali soutěžící 
z Košic, Púchova, Dolného Kubína, Přerova, Bystřice pod 
Hostýnem, Vsetína, Rožnova, Valašského Meziříčí a Zubří. 
Soutěž v každé kategorii sestávala z rozjížděk, kde si každý 
soutěžící vyjel postavení na startu finálových jízd a vlastního 
finále. Po velkých bojích se zuberští modeláři probojovali do 
finále ve všech kategoriích, kde v kategorii 1:24 Retro zvítě-
zil domácí Ing. Ivo Novosad, Jarda Janošek v kategorii 1:28 
obsadil 2. místo a v kategorii 1:24 Expert a 1:28 Standart ob-
sadil Kuba Šimurda vždy 2. místo. Soutěž proběhla bez pro-
testů a k plné spokojenosti soutěžících, kteří přislíbili účast i 
na dalších soutěžích pořádaných MK Zubří.

Chceme touto cestou poděkovat sponzorům KSK systém, 
Va-models, vedení města, jmenovitě starostovi Ing.Vaculínovi 
a paní Hrachovcové, vedoucí odboru kultury, nejen za pro-
pagační ceny, ale také za to, že máme prostory k provozu zá-
jmové činnosti, která umožňuje nejen dospělým, ale hlavně 
mládeži využít účelně svůj volný čas a tím omezit vznik so-
ciálně patologickým jevů působících na děti a mládež.

V současné době se zuberští modeláři připravují na 
další velkou akci zaměřenou k výročí 700 let města Zub-
ří, a to výstavu modelů všech kategorií, která proběhne 
24. – 28. března v prostorách Klubu, na které chceme 
prezentovat aktivity jak mládeže, tak členů klubu. Výsta-
va bude doplněna o videoukázkami z aktivit členů MK 
po celé ČR a v provozu bude také autodráha. Tímto zve-
me všechny občany nejen Zubří, ale také širokého okolí. 
Určitě se bude na co dívat.

Jaroslav Janošek, předseda MK Zubří

TJ Gumárny Zubří a Sokol Jasená 
pořádají 

CYKLOTURISTICKÝ VÝLET 
DO JESENÍKŮ

Termín : 16. - 20. 6. 2010
Bližší informace na webu tjzubri.cz

Volejbalový turnaj valašských folk-
lorních souborů

Na konci loňského roku jsme se opět zúčastnili turnaje 
valašských folklorních souborů ve volejbale. A ještě aby ne, 
když BESKYD obhajoval vítězství z minulého turnaje a v sáz-
ce byla „ztráta“ putovního poháru pro vítěze.

Tentokrát se turnaj odehrával v tělocvičně u „Vakuovky“, 
kde jsme se začali scházet kolem jedné hodiny odpoledne. Tur-
naje, který pořádá soubor Radhošť, se zúčastnilo 10 družstev. 
Pravidla byla zcela volejbalová, jen s přidanou podmínkou, že v 
kterémkoliv okamžiku musí mít mužstvo na palubovce alespoň 
dvě cérky. To pro BESKYD nebylo vůbec problémem, mnoh-
dy jsme měli v poli i tři, protože co chlapi hráli silou, ženy na-
hrazovaly šikovností.

Po prvním zápase nevypadala situace nejlépe, po nezvlád-
nuté koncovce druhého setu – jak by řekli sportovní komentáto-
ři - jsme podlehli 2:0. Ale pamětníci minulého turnaje jen opa-
kovali: „Jako loni, jako loni...“. 

Nakonec se ukázalo, že tento první zápas byl jen rozcvič-
kou, tréninkem a opakováním, co většina za rok zapomněla. 
Postoupili jsme do finálové skupiny, kde jsme odehráli dal-
ší velmi dobré zápasy. V posledním zápase se hrálo o hodně, 
v případě naší prohry bychom skončili na hezkém druhém 
místě za favoritem turnaje – Veterán Klubem Radhoště. Ale 
naším vítězstvím, kdy jsme ke konci druhého setu získávali 
jeden míč za druhým, jsem rozhodli i o konečném vítězství v 
celém turnaji, který skončil až po osmé hodině večerní. 

BESKYD tak obhájil vítězství z minulého turnaje a po-
hár zůstává další rok v našem držení. Můžete se o tom pře-
svědčit v naší klubovně, kde je vystavený na čestném místě.                           

 BESKYĎÁCI

Inzerce ZN
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(placená inzerce)

Kamenictví Burda
vám nabízí tyto služby:

 kompletní výroba žulových pomníků
 rekonstrukce stávajících pomníků
 broušení terasových pomníků, 

  impregnační nátěry
 pomníkové doplňky (lampy, vázy, vitríny)
 povrchové úpravy písma (zlacení, stříbření)
 čištění pískovcových a kamenných památek,  

  plotů, zídek, soch a mramoru
Po telefonické domluvě přijedeme sjednat zakáz-
ku na Vámi určené místo. Poradenství, zaměře-
ní a doprava zdarma. Využijte naší mimořádné 
předsezonní nabídky, při uzavření zakázky do 
konce dubna poskytujeme slevu 20% na veškeré 
kamenické práce.

Kamenictví Burda • tel.: 774 889 261
Havlíčkova 1177 • Valašské Meziříčí

www.kamenictviburda.cz

(placená inzerce)

MK AUTO
prodej ojetých vozidel

Vidče
Martin Křižka - tel.: 608 868 027

• autobazar • autoservis • lakovna • leasing, úvěry • 
povinné ručení

Nabízím k pronájmu nebytový prostor (autodílna).
www.mk-auto.eu, e-mail: martinkrizka@gmail.com

Inzerce ZN

(placená inzerce)

Biatlonisté Zlínského kraje získali 
na Hrách IV. Zimní olympiády dětí a mládeže 

dvě zlaté a dvě bronzové medaile 
Pořadatelem IV. Zimní olympiády dětí a mládeže byl Li-

berecký kraj. Zahajovací ceremoniál v liberecké Tipsport 
aréně slavnostně otevřel v neděli 31. ledna IV. Zimní olym-
piádu dětí a mládeže České republiky 2010. Nejvýznam-
nější sportovní akce žáků druhého stupně základních škol 
skončila 5. února. O 312 medailí usilovalo 923 závodníků re-
prezentujících své krajské výpravy v devíti sportech – alp-
ské disciplíny, běh na lyžích, biatlon, krasobruslení, lední 
hokej, severská kombinace, skok na lyžích, rychlobruslení 
na krátké dráze, snowboarding - a dvou uměleckých sou-
těžích (společenský tanec a výtvarná soutěž).

V hodnocení krajů skončila výprava ze Zlína s koneč-
nými 83 body na 6. místě.

Celková bilance medailí našeho kraje byla 7 zlatých, 3 
stříbrné a 4 bronzové. Výborně si vedli biatlonisté pod ve-
dením trenérů Martina Holiše (Zubří) a Ivana Jurči. Nej-
větší radost byla hned první den závodů, a to ze zlaté me-
daile Jana Graclíka a bronzové příčky Jany Šiškové (Zub-
ří) v kat. starší žáci, rychlostní závod na 4km klasicky. Mi-
chal Bitala skončil v tomto závodě ve stejné kategorii na 
výborném 5. místě. Druhý den přidala další zlatou Natálka 
Jurčová  v kategorii ml. žačky v závodě s hromadným star-
tem na 4 km volnou technikou. Štafety byly vyvrcholením 
celého klání. Naši bronzovou štafetu starších žaček na 3x3 
km volnou technikou rozbíhala Jana Šišková, na druhém 
úseku si dobře vedla i přes své onemocnění Kristýna Kava-
nová a ve třetím úseku finišovala Natálie Jurčová. Za po-
chvalu určitě stojí výkon nejmladšího člena výpravy biatlo-
nistů 12 letého Jakuba Štvrteckého (Velké Karlovice), kte-
rý na svých prvních velkých závodech vybojoval 13. místo v 
rychlostním závodě na 3 km klasicky a 10. místo v závodě s 
hromadným startem, 4 km volnou technikou.

Věra Šišková

Slavnostní ceremoniál předávání medailí nejlepším štafetám 
starších žaček na 3x3 km volnou technikou (Bronzová šta-
feta Zlínského kraje zleva: K.Kavanová, N.Jurčová a Jana 
Šišková). 
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Kolik je na světě pohádek? Tolik, že nevejdou se do řá-
dek. A přece - jako sametová sluncem zářící kuřátka - kaž-
dý den vylíhne se nová pohádka.

 Máme-li dosud tajná přání, žijí i víly z mořských pěn. 
Proto k nám jako na pozvání přichází i pan Andersen. 

Josef Brukner
Sdružení SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracov-

níků - připravil ve spolupráci s Klubkem dětských  knihoven 
akci „Březen měsíc čtenářů“.  Ta navazuje na akce let minu-
lých, kdy pravidelně probíhal „Březen měsíc knih“. V knihov-
nách po celé republice budou při této příležitosti nejrůznější 
programy pro děti v rámci podpory dětského čtenářství.

A proto - napadlo vás někdy, co dělají knížky v noci? Jen 
jednou za rok máme tu možnost to zjistit.

Děti naší knihovny se tedy mohou těšit, že navážeme 
na starou tradici a 26. 3. 2010 to propukne!!!  Noc s An-
dersenem. Akce, kdy děti  po celé ČR spí v knihovnách. 
Také  v naší knihovně budou mít děti od 6 do 12 let mož-
nost prožít pohádkové dobrodružství. 

Pro ně máme  připraveny nejrozmanitější soutěže, hry, 
čtení a povídání. Rovněž se chystáme zasadit strom „Po-
hádkovník“. Po setmění se při večerní procházce městem se-
tkáme s dětmi, které budou nocovat v rožnovské knihovně. 
Večerní program bude věnován volbě Miss Pyžámko a Mi-
ssák Pyžámko.

Už na konci února proběhne v  Klubu Zubří na ma-
lém sále vyhodnocení  soutěže  „O poklad strýca Jurá-
ša“. Pro oceněné děti, jejich rodiče, přátelé a známé máme 
připraven malý program. V Zuberských novinách budu po-
stupně zveřejňovat práce těch nejlepších.  Držme všem pal-
ce do dalších kol.

A na jakých knižních pochoutkách si můžete u nás 
smlsnout?

Trygve Gulbranssen – Věčně zpívají lesy, Vane vítr z 
hor a Není jiné cesty.

Tento úspěšný třídílný román, který byl dokonce nomino-
ván v anketě  Kniha mého srdce, líčí příběh nespoutané váš-
ně a divoké přírody. 

Román o lidské hrdosti a divoké norské přírodě byl od svého 
prvního vydání v roce 1933 přeložen do více než třiceti jazyků.

Lenka Cabáková, knihovnice

Zprávy z knihovny

Pátek 12. března v 18.00 hodin
TENOR NA ROZTRHÁNÍ
Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Režie Robert Bellan
Vážení milovníci divadla,
druhou hrou letošního divadelního předplatného, kterou bys-
te si rozhodně neměli nechat ujít, je bláznivá situační ko-
medie, o níž diváci Slováckého divadla v Uherském Hradišti 
jednoznačně rozhodli, že je nejlepší inscenací roku 2009. Te-
nor na roztrhání patří k jedné ze dvou nejlepších komedií na 
světě napsanou žijícími autory, která obletěla celý svět. 
Dva z hlavních představitelů Pavlína Vašková a Martin Vrtá-
ček získali za své výkony v této inscenaci Slovácké Oskary. 
Doprodej vstupenek bude od pondělí 22. února v kanceláři 
Klubu Zubří, vstupné 250 Kč. 

Pátek 19. března v 18.00 hodin
Padesátou sezonu oslaví SPIRITUÁL 
KVINTET také v Zubří
Spirituál kvintet, jedna z prvních českých folkových skupin, 
slaví v letošním roce padesátou sezonu svého účinkování. 
Byla založena v roce 1960. Stála na pódiích spolu s Pete Ser-
verem, prezidenty Václavem Havlem  a Georgem Bushem 
seniorem, hrála pro Billa Clintona a první dámy mnoha států 
a 19. března zahraje poprvé zuberskému publiku.
V kapele se za půl století vystřídalo mnoho členů. Současné 
obsazení kapely je: Jiří Tichota, Jiří Cerha, Zdenka Tichoto-
vá, Irena Budweiserová, Dušan Vančura a Jiří Holoubek.
Na koncertě zazní vedle starších skladeb také písně z nej-
novějšího alba „Zatím dobrý“, které vyšlo v srpnu 2009.
Předprodej vstupenek bude od pondělí 1. března v kanceláři 
Klubu Zubří, vstupné 220 Kč.

Výstava v Muzeu na Petrohradě
OČIMA VALAŠSKÝCH MALÍŘŮ
Jubilejní rok 2010 se významným způsobem promítne také 
do činnosti Muzejní rady a Muzea Zubří jako takového. V 
průběhu letošního roku bude v Muzeu na Petrohradě při-
praveno 7 výstav. První z nich - Očima valašských malířů 
- bude v pravdě reprezentativní. Pan Vladimír Urban jako 
kurátor výstavy vybral díla umělců, kteří měli nebo mají ně-
jaký vztah k Zubří. Každý malíř (až na jednu výjimku) je za-
stoupen dvěma obrazy. Díla mají rozdílnou techniku, ale také 
jsou charakteristická různým obdobím vzniku tak, aby cha-
rakterizovala rozličné stránky tvorby. Vybrané obrazy jsou 
málo známé, vystavovány buď vůbec nebyly nebo jen jed-
nou či dvakrát. Záměrně neuvádíme konkrétní jména, jen 
to, že 39 vybraných děl přinese bezesporu krásný umě-
lecký zážitek každému z návštěvníků této výstavy, jejíž 
vernisáž se uskuteční ve čtvrtek  25. března 2010 v 16.00 
hodin v Muzeu na  Petrohradě. Úvodní slovo k výstavě 
pronese PhDr. Karel Bogár.                             ZH-OK

Čtvrtek 18. března v 17. 30 hodin – Klub Zubří
AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Trénování paměti
 „Něco mi řekni a já to zapomenu. Něco mi ukaž a já si to 
budu chvíli pamatovat. Dovol mi to prožít a já to budu vní-
mat a prožívat celý život.“ J.A.Komenský
Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jo-
gging (ČSTPMJ) vyhlásila Národní týden trénování pa-
měti od 15. - 21. 3. 2010. Na mnoha místech České i Slo-
venské republiky se veřejnost má možnost srozumitelnou 
cestou dozvědět o nových výsledcích ve výzkumu mozku. 
Trénování paměti je nejen efektivní nástroj proti mentální 
deterioraci, ale i cesta ke zvýšení sebevědomí. Seznam všech 

akcí a přednášek najdete na www.trenovanipameti.cz.
Dobrá paměť neslouží jen k tomu, aby si člověk lépe pa-
matoval, ale aby se naučil vnímat život i v jiných rozměrech 
a dimenzích. 
Srdečně zveme všechny, kteří si myslí, že si už nic nepamatují 
a že se s tím už nedá nic dělat. A také ty, kteří chtějí svou pa-
měť zdokonalit. Přesvědčíte se, že si docela slušně pamatu-
jete, když budete vědět, jak na to.
Pořádá Odbor kultury MÚ Zubří ve spolupráci s Iskérka 
– o.s., organizací na podporu duševního zdraví
Kontaktní osoba: p. Zdeňka Hrachovcová, tel. 724 118 256
hrachovcova@mesto-zubri.cz

Akademie 3. věku – 8. dubna v 17.30 hodin
Jiří Mára – cestopisné povídání
EKVÁDOR A GALAPÁGY

Pátek 23. dubna v 18.00 hod.
Divadelní předplatné   UVĚŘME SNU

Kulturní pozvánky

Připravujeme na duben
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Kino Klub Zubří, Hamerská 10

Středa 3. března v 17.30 hodin !!!
ARTHUR A MALTAZARDOVA POMSTA
PODÍVANÁ PRO MALÉ I VELKÉ

Po úspěšném filmu Arthur 
a Minimojové  přichází  
Luc Besson s pokračová-
ním příběhu o malém hr-
dinovi…
Arthur je nadšený, protože 
dnes večer se naposledy 

může vrátit do říše Minimojů a setkat se tak s princeznou Se-
lénií. Minimojové na jeho počest chystají obrovskou hostinu 
a princezna se chystá obléknout do šatů z růžových okvětních 
plátků.
Arthur ale nečekaně najde zrnko rýže, kde je napsáno SOS. 
Není pochyb o tom, že princezna Selénia je v nebezpečí! 
Arthur se dvakrát nerozmýšlí a vydává se ji zachránit. Až na 
místě ale zjistí, že Minimojové ho o pomoc nevolali. Kdo na 
mladého hrdinu nastražil tuto léčku? 
V českém znění se můžeme těšit na Zlatu Adamovskou (ba-
bička), Zuzanu Norisovou (Selénie), Matyáše Valentu (Ar-
thur), Sámera Issu (Teplat) Miroslava Táborského (tatínek), 
Tomáše Juřičku (Max) a další.
Animovaný/rodinný film, český dabing, mládeži přístup-
ný, délka filmu 93 min. Režie: Luc Besson
Hrají: Arthur - Freddie Highmore, babička - Mia Farrow a dal-
ší. Více informací na: www.bioscop.cz. Vstupné: 59,- Kč.

Středa 17. března v 17.30 hodin !!! 
AVATAR
Vítejte v novém světě za hranicí vaší fantazie

Největší filmová událost roku! Os-
carový režisér James Cameron (Ti-
tanic, Vetřelec,…) začal pracovat na 
tomto unikátním projektu před mno-
ha lety, kdy většinu jeho vizí ještě ne-
bylo možno díky nedostatečně vyvi-
nuté digitální animaci vytvořit. Cesta 
do fantastického světa planety Pan-
dora čekala na svou filmovou pre-
miéru téměř 10 let! 
Avatar před námi otevírá neuvěřitelný 
svět za hranicemi naší fantazie, svět 

střetu dvou naprosto odlišných civilizací. Nově objevená 
vzdálená planeta Pandora je mírumilovné místo s  obyvatel-
stvem - Na’vi, žijícím v souladu s divukrásnou vegetací pla-
nety. Posádka vyslaná ze Země na své průzkumné misi ob-
jeví na  Pandoře velmi cenný minerál, který by měl na Zemi 
nevyčíslitelnou hodnotu. Pobyt na Pandoře je ovšem pro 
člověka možný teprve po vytvoření jeho genetického dvoj-
níka, hybrida Avataru, který může být ovládán psychikou od-
dělenou od lidského těla a fyzicky odpovídá původnímu oby-
vatelstvu Pandory, které má fluorescentní  modrou kůži a do-
sahuje 3m výšky. Na tuto náročnou misi je vybrán mezi ji-
nými také Jake Sully (Sam Worthington), bývalý námořník, 
který byl při jedné ze svých předešlých misí paralyzován od 

pasu dolů. A právě šance opět chodit  přiměla Jakea, aby se 
do programu Avatar přihlásil. 
Průzkumná mise je vyslána a po přistání na Pandoře je zce-
la ohromena úžasnou rozmanitostí místní vegetace. Stromy 
dosahují výšky mrakodrapů a světélkující prales je plný nád-
herných tvorů, které jste nikdy neviděli, ale také hrozných 
prehistorických predátorů. To je jen zrnko překvapení, kte-
ré posádku čeká. I když se zdá, že po počáteční nedůvěře 
lidí Na’vi se posádce podařilo adaptovat a také získat pro-
stor pro diplomatickou misi, pandořané se rozhodně nehod-
lají nechat kolonizovat a dojde ke tvrdému střetu. Jake, kte-
rý se postupně sblížil s místním obyvatelstvem, a především 
s místní princeznou Neytiri, stojí před rozhodnutím, za koho 
bojovat ve finální bitvě, která má rozhodnout o osudu a vý-
voji celého světa.
„Chtěl jsem dostat na filmové plátno svět, který bych v dět-
ství miloval“, říká Cameron. „Místo, které je na jiné planetě, 
místo plné imaginace a vzrušujících tvorů …“. Cameron sli-
buje také hodně akčních válečných scén, které se odehrávají 
na Pandoře nad vrcholky vysokých stromů, v pralese…„fi-
nální bitva se nedá srovnat s ničím, co jsem dosud vytvořil, 
působí téměř jako film ve filmu. 
Avatar je film, který přepisuje filmovou historii!
Žánr: dobrodružný, sci-fi, thriller, drama
přístupný, délka filmu 162 minut, český dabing
Režie: James Cameron. Hrají: Sam Worthington, Zoe Sal-
dana, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez, Giovanni Ri-
bisi, Joel Moore, Wes Studi, Laz Alonso, CCH Pounder, 
Stephen Lang, Dileep Rao, James Pitt, Amy Clover, Peter 
Mensah, Matt Gerald. http://www.csfd.cz/film/228329-avatar. 
Vstupné 59,- Kč.

Úterý 16. března v 9.30 hodin
KINO PRO NEJMENŠÍ
RÁNO MEZI ZVÍŘÁTKY a pásmo pohádek o zvířátkách
Roztomilá zvířátka, která zachytili filmaři při ranním vstá-
vání. Oblíbené pohádky o zvířátkách. Těšíme se na Vás!
Vstupné 12,- Kč.

Z.K. OK

Plesy, bály, ...


