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VALAŠI NA ZAČÁTKU ROKU 
OPĚT ŠTĚDŘEJŠÍ!  
O víkendu po svátku Tří králů již tra-
dičně vyrazily kolednické skupinky 
do ulic všech měst a obcí. Pro Charitu 
Valašské Meziříčí koledovalo letos 333 
skupinek. Počasí letos přálo a finanční 
výsledek se ukázal být velmi příznivý. 
V pátek a v sobotu 8. a 9. ledna 2016 
probíhala v našem děkanátu každoroč-
ní Tříkrálová sbírka. Tato akce by nikdy 
nemohla být úspěšná, pokud by se do ní 
nezapojily spousty dobrovolníků, kterým 
nevadí obětovat čas a napnout síly, aby 
pomohli těm, kteří pomáhají. Po celé 
republice se do koledování zapojují desetitisíce koledníků. Tříkrálová sku-
pinka čítá jednoho vedoucího a tři koledníky, většinou děti, a to různého věku 
– od nejmenších až po mládežníky. Letos se v celé oblasti působnosti Charity 
zapojilo celkem 333 skupinek, což čítá odhadem 1 300 koledníků.  
foto: Pavel Czinege   (více na str. 10)

Hlasování pro nejlepšího sportovce města 
Zubří roku 2015 jde do finiše!

Anketní lístek v příloze Zuberských novin!
Hlasovat můžete do 7. března 2016! (čtěte na str. 12)

Žáci ZŠ Zubří srdečně zvou 
rodiče, přátele a další 

příznivce 
na 

 
 
 
 

 

 
 

23. března 2016  
od 17.30 hod. 
v Klubu Zubří 

 
Přijďte se pobavit a pomoci 
nám přispět na dobrou věc. 

 

DIVADLO V BŘEZNU  
Po menším divadelním únorovém odpočinku se v březnu můžeme v Klubu 
Zubří těšit na další velké divadelní okamžiky. Nejenže se zuberskému publiku 
představí paní Iva Janžurová ve své možná životní roli, ale také se k nám vrátí 
oblíbení herci z Uherského Hradiště s hrou, kterou nám doporučil sám „Mi-
rek Dušín“.  Vedle těchto „profíků“ však svou letošní novinku představí právě 
v březnu i místní divadelní SPONA.

(více na str. 7)



Albína Majerová 
Jiří Polášek
Drahomíra Juříčková

Františka Mikulenková
Ludmila Adámková

Úmrtí

Vzpomínáme
Láska smrtí nekončí, 
navždy Vás budeme mít v srdci, 
naši drazí rodiče.

V měsíci lednu a únoru jsme vzpo-
mněli 10. smutné výročí úmrtí našich 
drahých rodičů 

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

Narození
Zbyněk Koleček
Olga Čejková

Martin Petřek

Přejeme jubilantům do dalších let pevné zdraví, 
hodně štěstí, spokojenosti a krásných chvil pohody.
Josef Valchař 80 let
Gabriela Pavlicová 80 let
Marie Dořičáková 96 let
Ladislav Janošek 80 let

Anna Balhárková 80 let
František Petřek 80 let
Ladislav Melichařík 80 let
Marie Gazdová 80 let

Z 32. zasedání rady města dne 27. 1. 2016
RM schválila podmínky pro podávání žádostí pro přijetí dětí do předškolního 
vzdělávání pro školní rok 2016-2017 MŠ Sídliště a MŠ Duha. 
RM schválila uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické 
energie s ČEZ Prodej, s. r. o. 
RM schválila Knihovní řád na rok 2016.
RM souhlasila s užitím názvu MUZEUM ZUBŘÍ pro muzejní prostory situo-
vané na Hlavní ulici č. p. 824 a s ustanovením těchto prostor jako sídla Muzea 
Zubří.
RM schválila Ceník Místní knihovny Zubří.
RM jmenovala pracovní skupinu pro vyhodnocení žádostí a zpracování ná-
vrhů doporučení na přidělení a výši dotace z Programu podpory z rozpočtu 
města pro rok 2016 ve složení: 
Ing. Lubomír Vaculín, starosta
Mgr. Stanislav Petružela, místostarosta
Robert Jurajda, člen rady města
Josef  Majer, člen zastupitelstva 
Ing. Milan Palacký, vedoucí EO
Ing.Vítězslav Staňo
Bc. Šárka Dořičáková

a pověřila starostu vedením této pracovní skupiny.
RM schválila podání žádosti na pořízení změny č. 1 Územního plánu Zubří 
na Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování.

Z 33. zasedání rady města dne 4. 2. 2016
RM rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby „Projektová dokumentace stavby Multifunkční areál Zubří 
– vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provozem bufetu 

DIAMANTOVÁ SVATBA

František a Anna Zemanovi

PLATINOVÁ SVATBA
Josef a Marie Švecovi

Jen vzpomínky nám zůstaly 
na chvíle kdysi šťastné, 
jsou v našich srdcích ukryté, 
jsou hluboko a krásné.

Dne 11. února 2016 by se dožil 90 let náš tatínek, 
dědeček a pradědeček, pan

Karel Mužík. 
S láskou a úctou vzpomínají synové Karel, Jarek, Jirka a Luba s rodinami.

Vzpomínka na Tebe je stále živá,
kdo v srdci žije, ten neumírá.

Dne 2. března 2016 si připomeneme 21. výročí od úmr-
tí našeho milého tatínka, dědečka a pradědečka, pana 

Josefa Valy 
ze Zubří. S láskou a úctou vzpomíná syn s rodinou. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají,
kdo lásku a dobro rozséval,
ten žije v našich srdcích dál.

Dne 4. března 2015 uplynou 4 roky, co nás navždy 
opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček a pradě-
deček, pan 

Bohuslav Pavlíček. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcery a synové s rodinami a ostatní 
příbuzenstvo.

Očím ses ztratil, 
ale v srdcích zůstaneš navždycky.

Dne 9. března 2016 uplyne 22 let od smrti našeho 
tatínka, manžela, dědečka, pana 

Štěpána Mizery.
S láskou a úctou vzpomínají manželka a dcery  
s rodinami. 
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MěÚ Zubří informuje



s dětským koutkem a kuželnou, venkovní nerezové bazény se zázemím“, kte-
rou podal uchazeč CENTROPROJEKT GROUP, a. s., se sídlem Štefánikova 
167, 760 01 Zlín, IČ: 01643541, dle předloženého návrhu, a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy o dílo na realizaci služeb „Projektová dokumentace stavby 
Multifunkční areál Zubří - vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem well-
ness a provozem bufetu s dětským koutkem a kuželnou, venkovní nerezové 
bazény se zázemím“. 

Z 34. zasedání rady města dne 10. 2. 2016
RM schválila uzavření smlouvy o nájmu části nebytových prostor sloužících 
k podnikání (bufet ve vestibulu) v objektu Sportovní haly Zubří s vítězem výbě-
rového řízení panem Danielem Saszem. 
RM schválila Smlouvu o dodání svítidel a dohodu o zápočtu pohledávek 
s Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost.
RM schválila zprávu Ústřední inventarizační komise a odměny členům 
Ústřední inventerizační komise a dílčích inventarizačních komisí.
RM schválila uzavření Dodatku č. 9 ke smlouvě o nakládání s komunálním 
odpadem na území města Zubří týkajícího se změny cen a účtování služeb.

Radka Dvořáková, členka rady města

Kompletní znění usnesení Rady města a Zastupitelstva města Zubří na-
jdete na vývěsce u MěÚ Zubří a na webových stránkách města Zubří.

Informace o hospodaření města v roce 2015
Hospodaření obcí podléhá silným kontrolním mechanismům, když kromě 
schvalování tradičního „závěrečného účtu“ se druhým rokem schvaluje i účet-
ní závěrka. Proces příprav na tato schvalování zajišťují úředníci obecního 
úřadu a další osoby, vesměs finanční odborníci. Schvalování proběhne pak 
na půdě zastupitelstva, a to až někdy v červnu. Pomineme-li připomínku zby-
tečnosti schvalovat dva podobné dokumenty, pak stejně chybí transparentnost 
a aktuální informovanost občanů o tom, jak se hospodaří. Toto se pokusíme 
napravit, a to nejen jednou za rok, ale častěji.
Protože uzávěrka lednového vydání ZN byla stanovena příliš brzy po skonče-
ní sledovaného roku 2015 a navíc jsme začátkem roku řešili složitou situaci 
s dodavatelem elektřiny, pokusíme se základní čísla minulého roku občanům 
podat nyní.
Podle schváleného rozpočtu měly příjmy města Zubří v roce 2015 činit 86,5 
mil. Kč, výdaje pak 104,2 mil. Kč. Nevyrovnanost rozpočtu byl v rozpočtu ře-
šen použitím finančního zůstatku za rok 2014, který činil 21,9 mil. Kč.
V tomto rozpočtu se mj. počítalo s příjmy ze sdílených daní, tj. těch, které vybe-
re stát a dle rozpočtového určení posílá obcím, ve výši 55,8 mil. Kč. Skutečně 
bylo inkasováno 56,6 mil. Kč. Další významnou položkou byly příjmy z vlastní 
činnosti – prodej dřevní hmoty, pronájmy, ostatní služby.  Zde rozpočet počí-
tal s 13 mil. Kč, skutečnost se zastavila na 17,2 mil. Kč. A konečně poslední 
významnou částkou jsou vlastní daňové příjmy (místní poplatky, loterie), dle 
rozpočtu 5,9 mil. Kč, ve skutečnosti bylo přijato 7,5 mil. Kč. Při této příleži-
tosti bychom chtěli občanům poděkovat za velmi dobrou platební kázeň při 
placení zejména popelnic a poplatků ze psů, poprosit o to, aby v tomto setrvali. 
Celkově činily příjmy města Zubří za rok 2015 částku 87,2 mil. Kč, tj. 100,8 % 
rozpočtu.
Z hlediska výdajů sledujeme zejména 2 kategorie – tzv. běžné výdaje a výdaje 
kapitálové – investice. Běžné výdaje byly rozpočtovány ve výši 67,8 mil. Kč, 
výsledek 60,1 mil. Kč, úspory jsou evidentní napříč celým rozpočtem. Proin-
vestovat jsme hodlali 36,4 mil. Kč, nakonec to bylo jen 16,7 mil. Kč. Zde se 
očekává vysvětlení. 
Průměrná výše roční investice za období, kdy je Zubří městem, je 23,4 mil. 
Kč. V roce 2015 jsme tedy zůstali dosti hluboko pod průměrem. Důvodem je 
jednak fakt, že v předchozích dvou letech, tj. 2013 a 2014, se proinvestovalo 
cca 38 mil. Kč ročně. Takové tempo nelze držet neustále. V těch letech konči-

lo programové období poskytování dotací z EU, proto investice mohlo město 
lépe prodotovat, což v roce 2015 již neplatilo, a to je dalším důvodem poklesu. 
V neposlední řadě město čekají náročné investice letos a zejména v dalších le-
tech, takže i to bylo nutno vzít do úvahy.
Z významných rozpočtovaných investic 2015 tak zůstala nerealizována, rsp. 
jen částečně realizována parkoviště na Sídlišti (zde na přání občanů), chodník 
Horní konec, alej (celkem neprostavěno cca 6 mil. Kč), rekonstrukce muzea 
(7 mil. Kč – přesunuto na rok 2016 s polovičním finančním rozsahem) a vy-
hotovení projektové dokumentace na rekonstrukci Klubu (1 mil. Kč). Úspory 
oproti předpokladu bylo dosaženo zejména u investice vodovod Čertoryje – 
Pod Obecníkem (cca 1 mil. Kč), dalších drobných úspor výběrovými řízeními 
na jiné, menší investice.
Ano, cca 19,5 mil. Kč město v roce 2015 neproinvestovalo, ovšem žádný pro-
jekt nespadl do koše. Jeví se rozumnější projekt pozastavit, lépe promyslet, 
reagovat na vzniklou situaci, než bezhlavě utratit. Výsledek pak tomuto trendu 
odpovídá. Celkové výdaje města za rok 2015 činily jen 76,8 mil. Kč, tj. namísto 
schodku 17,7 mil. Kč bylo dosaženo přebytku ve výši 10,4 mil. Kč. Stav financí 
na konci roku 2015 na městských účtech tedy činil 32,3 mil. Kč.    
Zajímavé pro čtenáře bude určitě i čerpání platů úředníků a mezd ostatních 
zaměstnanců úřadu. Oproti rozpočtu bylo ušetřeno 5,3 %, zvýšení ve vztahu 
k roku 2014 pak činilo 3,2 %. Faktem je, že zvýšení způsobilo zejména to, že 
v roce 2015 přibylo jedno funkční místo na odboru kultury a sportu. Jsme pře-
svědčeni, že se to také projevilo na množství a kvalitě produkce tohoto odboru.
Závěrem bychom se chtěli vrátit ke kauze s dodavateli elektřiny. Společnost 
Energie pod kontrolou, o. p. s.  (EPK), se kterou jsme v roce 2013 uzavřeli 
smlouvu o energetickém poradenství a správě odběrných míst a zařízení, se 
dostala v průběhu roku 2015 do velkých obtíží, o jejichž příčině a původu ne-
chceme spekulovat. Každopádně situaci řešila velmi nejasně a právně složitě 
a neobratně, čímž se desítky odběratelů, vesměs obcí a měst, dostaly na začát-
ku roku 2016 do nepříjemné situace „černých“ odběratelů. 
Ve zkratce chceme ujistit, že se městu Zubří podařilo situaci vyřešit, nedošlo 
ani k přerušení kontinuity smluvního stavu s distributorem, natož k přeruše-
ní dodávek elektřiny. V tomto směru je možno obyvatele uklidnit, v současné 
době se korektně jedná s EPK o vyrovnání v souvislosti s vyúčtováním roku 
2015 a pro rok 2016 již má město jiného dodavatele.     

Ekonomický odbor MěÚ Zubří

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ ZA ROK 2015
Ve spolupráci s Finančním úřadem pro Zlínský kraj je zajištěna možnost

ODEVZDÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ
ZA ROK 2015 v prostorách MěÚ ZUBŘÍ

ve středu 23. 3. 2016
v době 8 - 11 a 12 - 16 hod.

Pracovníci úřadu budou daňová přiznání nejen přijímat, ale v případě
potřeby konzultovat dotazy poplatníků k dané problematice.

Divadelní SPONA se představuje 
Dalším z členů Divadelní SPONY je Kateřina Gazdová ml., s níž vám nyní při-
nášíme rozhovor o jejím vztahu k divadlu a nově připravované hře Vzpomeň 
si na zítra.
Jak dlouho jsi členkou Divadelní SPONY?
Členkou SPONY jsem od jejího založení, tedy od nějakého června 2011, 
kdy přišel nápad ze strany Anety Kovářové a Pepy Maliny založit divadlo. 
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Představujeme



Prvními členy byli bývalí žáci ZŠ Zubří, 
kteří spolu hráli v dramaťáku a po skon-
čení základky měli chuť zase spolu hrát 
divadlo. A já jsem byla jednou z nich.
Co tě vlastně přivedlo k hraní?
Záludná otázka. Divadelní herectví mám 
tak nějak v genech od své babičky a dědy, 
kteří byli operními a operetními pěvci. 
Odmala mě bavilo předvádět se, hlavně 
na sebe hastrošit všelijaké kostýmy a hrát 
si příběhy jiných. Když jsem byla ve škol-
ce, mamka začala dělat školní akademie, 
tehdy ještě ve Valašském Meziříčí na ZŠ 
Křižná. Hrozně mě bavilo chodit se dívat 

na jejich zkoušky, tak jsem nakonec dostala taky svou první roli - malé holčič-
ky, co spí v posteli a táta jí čte pohádku (fakt to byl můj taťka). Po zbytek let 
na ZŠ jsem hrála v dramatickém kroužku, který už i tady v Zubří vedla mamka 
a dříve i p. uč. Janušová. Když jsem se na konci devítky rozhodovala, co dál, 
chtěla jsem zkusit konzervatoř. Strach byl ale silnější, a tak jsem ani na talen-
tové zkoušky nedošla. Přesto jsem stále chtěla hrát divadlo. Tak jsem si našla 
Střední školu umělecko-manažerskou v Brně, kde jsem nakonec studovala 
divadelní herectví s ekonomikou. Během střední školy už jsem byla členkou 
SPONY. Divadlo tak nějak patří k mému životu, baví mě utéct od svého života 
a najednou hrát příběh jiného člověka, přemýšlet, jak se ta osoba asi cítí, co si 
ve svém životě prožívá, a předvést to lidem.
V jakých rolích jsme tě už mohli vidět? Která z nich se ti hrála nejlépe  
a naopak?
Vidět jste mě mohli v první hře Poslední výkřik, kde jsem hrála novinářku Bea-
trix Hillovou, ve druhé hře Víc než osud jsem si zahrála jedno z dvojčat Aničku 
Moravcovou. V Lásce na horách jste mě mohli vidět v roli Květušky, která si 
na Valašsko přišla pro svého ženicha z Brna.
Všechny mé role se mi hrály krásně, ale nejvíce mi k srdci přirostla malá copatá 
Anička Moravcová s prakem v ruce a se svou hláškou: „Kecy v kleci.“ Musím 
však zmínit i mou letošní roli Andrey Vernerové, která je mi svým způsobem 
velmi blízká, hodně jsem si ji oblíbila a také se mi skvěle hraje. A to i díky mému 
divadelnímu parťákovi Michalu Hubovi, vedle něhož hraji už od základní ško-
ly, ale až letos poprvé tvoříme pár a stojí to za to. Náš příběh vám prozrazovat 
nebudu, ale určitě se přijďte podívat, co tihle dva i dalších deset postav spolu 
zažijí.
Máš nějakou vysněnou roli a kterou by sis naopak nikdy netroufla hrát?
Teď jste mě dostali. Vysněných rolí mám nespočet! Především těch muziká-
lových, na které ovšem nemám hlas. Jinak všechno se dá zvládnout, s každou 
rolí se dá pracovat a poprat se s ní. U divadla musíte umět být drzí a právě si 
troufnout na to, o čem jste si mysleli, že na to nemáte. Překonávat sami sebe.
Jakou funkci zastáváš ve spolku Divadelní SPONA?
Od letošní sezóny mám funkci produkční, která zařizuje především termíny 
představení, kdy a kde budeme hru reprízovat a vše potřebné kolem toho.
Po poslední hře SPONY Láska na horách se mezi lidmi hovořilo o tom, 
že SPONA definitivně ukončila svou činnost, ale je zpět! Jak to tedy bylo 
doopravdy?
Složitá otázka na delší vysvětlování. V kostce šlo o to, že jsme spolu hráli tři 
roky v kuse, docela už toho na všechny bylo hodně, některým nejmenovaným 
stoupla „zuberská sláva“ do hlavy a ztratili tak jakousi míru slušného vycho-
vání, úcty a pokory, které jsou pro divadelní herectví a týmovou práci nepo-
stradatelné. Verdikt, že Spona končí, nepadl z naší strany. My jsme si pouze 
dali „delší prázdniny“, jakousi stopku, než se uklidní řeky. Vzduch se pročistil 
a zase jsme chtěli spolu hrát divadlo. Obměnil se kolektiv, ale silné jádro zůsta-
lo, někteří z první sezóny se vrátili a přidali se k nám dva nováčci. A tak spolu 
jedeme dál.
V předchozím vydání Zuberskych novin nám Pepa Malina prozradil, že 
nové představení se bude jmenovat VZPOMEŇ SI NA ZÍTRA. O čem hra 
bude a na kdy je plánovaná její premiéra?

Vzpomeň si na zítra má jakési poselství: „Přemýšlej nad tím, co děláš dnes 
a jaké následky to zítra může mít.“ Jedná se o autorskou hudební komedii 
o vztazích a o tom, co se stane, když se ze života vytratí práce i sex-appeal. Jestli 
vadí, nebo nevadí zažít krachy. 
Premiéru chystáme na pátek 18. března 2016 v 18 hodin v Klubu Zubří. A moc 
se na vás všechny těšíme!
Má SPONA v plánu uskutečnit ještě další reprízy této nové hry?
Ano, a že jich není zrovna málo.
První repríza bude v sobotu 19. března v 18 hodin v Klubu Zubří.
Druhá, třetí a čtvrtá repríza bude taktéž v Klubu Zubří – v sobotu 2. dubna, 
v pátek 15. dubna a v pátek 6. května – vše opět v 18 hodin.
Pátá repríza proběhne ve středu 11. května v 19 hodin v S-Klubu ve Valašském 
Meziříčí (na zámku).
Šestá repríza (a prozatím do začátku prázdnin poslední) bude v pátek 20. květ-
na na Horní Bečvě, čas upřesníme.
Poté bychom rádi zahráli tuto hru i na podzim 2016, vše je ale prozatím v řeše-
ní. Určitě vám dáme včas vědět.
Co bys vzkázala fanouškům Divadelní SPONY?
Ať se přijdou podívat! Třeba zrovna ve svém životě prožívají takové situace, 
které jsou v našem ději. Mým přáním je, aby se lidé v této hře našli a pochopili, 
že láska a porozumění je to nejdůležitější v partnerském životě. 
Slibuji vám smích i slzy v očích, možná i údiv na tím, co všechno jsme schopni 
ze sebe vydolovat.
Milí fanoušci SPONY, hlavně se mějte rádi a buďte vděční za každé nové ráno 
po boku toho, koho milujete. 

Aneta Kovářová, foto: zdroj www.divadelnispona.cz
Facebook: Zuberská Divadelní SPONA

Plavecký výcvik
Jako každý rok, tak i letos navštěvovaly děti z MŠ Duha v Rožnově pod Rad-
hoštěm plavecký výcvik, který se skládal z 10 lekcí. Kvůli hojné účasti byly děti 
rozděleny na dvě skupiny, a to dopolední a odpolední plavání. Na začátku se 
děti teprve seznamovaly s vodou a na konci se již uměly potápět, splývat, ba 
dokonce plavat kraula. Všechny děti byly moc šikovné a učily se velice rychle. 
Na poslední 10. lekci dostaly vysvědčení a obrovskou pochvalu od svých tre-
nérek, kterým patří obrovský dík za snahu a trpělivost. Všichni se už těšíme 
na další rok a další lekce plavání v Rožnově pod Radhoštěm.

Za MŠ Duha vypracovala: Kateřina Pernicová

Konečně je zima tak, jak má být
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Konečně se děti mohou radovat ze sněhu a zimních radovánek. Konečně mů-
žete vidět ty rozzářené úsměvy na dětských tvářičkách. A jako jeden z rodičů 
to vnímám jako přidanou hodnotu ke všednímu životu. Dokonce jsme měli to 
štěstí, že naše dítko mělo možnost zúčastnit se lyžařského kurzu v rámci Ma-
teřské školy Duha v Zubří. Kurz zajišťuje agentura Sun Outdoor se vším všu-
dy - autobus každé ráno čeká na děti v blízkosti školky, převeze je do střediska 
u hotelu Horal ve Velkých Karlovicích a zase je před obědem navrací bezpečně 
zpět ke školce, kde se děti naobědvají a odpočinou si. 
A co se děje ve středisku? Po tři dny, kdy jsem jezdila pomáhat s dětmi, jsem 
měla možnost to sledovat. Děti radostně vyskáčou z autobusu do sněhu mezi 
čekající instruktory. Ti si je okamžitě rozeberou podle připravených skupinek 
a začíná hecování a úsměvy. Dětičky se postupně přezují za vydatné pomoci 
dospěláků v krásné vyhřáté boudičce pod svahem a už obuté a v helmičkách 
nastupují s lyžemi v rukách na pochod pod krásně upravený kopec a k lyžař-
ské školce s jezdícím pásem. Tam si je instruktoři postupně znovu vyzkoušejí, 
rozřadí podle skutečného ovládání lyží a ti zdatnější putují už na velký lyžařský 
vlek. Dětičky, které si neuměly ani stoupnout na lyže, dokáží po 3 dnech sjet 
kopeček, zastavit a vystoupat znovu k jezdícímu pásu, aby mohly zkoušet své 
umění znovu. A že všechno provázejí jejich rozzářené oči, nadšené tvářičky 
a úsměvy, to snad ani nemusím psát. 
A proč to vlastně všechno píšu? Protože jsem chtěla za všechny rodiče a děti, 
které měly možnost se kurzu zúčastnit, poděkovat především paním učitel-
kám, které kurz zařídily, zaopatřily a jezdily děti každý den podporovat svými 
úsměvy i svojí pomocí při oblékání a obouvání…. 
Takže velké DÍKY patří Markétě Trojákové a Štěpánce Mičkalové a vlastně 
i celé Mateřské škole Duha, která kurz umožnila uspořádat, a rovněž agentuře 
Sun Outdoor, která takové kurzy pro děti připravuje!!!!

Za všechny rodiče Alice Korbová

LYŽOVÁNÍ S RAZULÁKEM 
Po loňském úspěšném zavedení lyžařského kursu pro děti z MŠ Duha jsme 
letos ve Velkých Karlovicích, pod hotelem Horal, v termínu 18. - 22. 1. 2016 
absolvovali jeho II. ročník. Po velkých obavách, zda bude či nebude na čem jez-
dit, zda se karlovické svahy zahalí sněhovou peřinou, jsme prožili nádherný tý-
den jak v pohádce paní Zimy. Hnacím motorem všeho byla nespoutaná dětská 
radost ze sněhu. Moci s ním dovádět a na něm se učit jezdit na lyžích zahřívalo 
nejen na duši.  Děti byly skvělé! Chválili i profi instruktoři jednotlivých týmů. 
Den ze dne byly vidět veliké pokroky. Ze slabších skupin se nám děti posuno-
valy výš a výš. Dobrá polovina již v úterý procvičovala lyžařské dovednosti na 
veřejné sjezdovce. Děti v parku lyžařské školičky zvládaly od prvních krůčků na 
lyžích vyšlapat malý svah, vstát, když spadnou, používat lyžařský koberec, sjet 
ze svahu, projet brankou a zastavit do pluhu. Ti zdatnější pak vyjet kopec za 
pomocí lanového vleku a při sjezdu zatáčet mezi překážkami. Kdyby byl kurs 
o den delší, tak by i tyto děti mohly opustit školičku a zkoušet, co se naučily, na 
„opravdovém“ svahu s ostatními.     

Slunečně mrazivý pátek přivítal v Karlovicích i rodiče našich lyžařů, a to v roli 
diváků velkého závodního dne. Ze zimního spánku se probudil i maskot lyžař-
ské školičky skřítek Razulák. První skupina zahájila závod světově – exhibiční 
jízdou s padáky a pomyslnou olympijskou pochodní. Každý ukázal, co se nau-
čil, a věřím, že i rodiče byli spokojeni minimálně tak, jak jejich malí-velcí lyžaři. 
S úsměvy, medailemi na krku a spoustou krásných zážitků jsme lyžařský kurs 
pro letošek ukončili. 
Více fotografií z kursu k vidění na:
http://msduhazubri.rajce.idnes.cz/
Děkujeme instruktorům společnosti SUN Outdoor - Lyžujeme se sluníčkem 
za profesionální přístup a skvělou atmosféru. A v neposlední řadě paním ku-
chařkám z MŠ Duha a třem maminkám, které se staly členy našeho „servisní-
ho týmu“ starozuberských mini lyžařů. 

Za servisní tým paní učitelky Markét a Štěpánka

Těšíme se do školy

V pondělí 25. ledna navštívily předškolní děti z MŠ Duha 1. třídu ZŠ. Měly 
možnost pozorovat své kamarády při počítání, čtení i psaní. Prohlédly si jejich 
učebnice, sešity a nakonec usedly i do lavic, aby si vyzkoušely, jaké je to být 
školákem. Paní učitelka si pro ně připravila i jednoduché úkoly, které splnily na 
jedničku. Všichni se už do sluníčkové školy moc těší a my jim k tomu přejeme 
hodně úspěchů.

P. uč. z MŠ Duha
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AKCE SLUNÍČEK – LEDEN

Návštěva zuberského kostela. 
Děkujeme panu Krupovi za hezké povídání o betlému. 

Turistická vycházka ke krmelci - ,,STARÁME SE O ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ“.

Návštěva kamarádů v základní škole. 
Děkujeme paní učitelce Krupové a paní učitelce Zedníčkové za ukázkovou ho-
dinu pro předškoláky. 
 

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

Přijímání žádosti o přijetí do MŠ
Oznamujeme, že termín přijímání žádosti o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání do naší mateřské školy je 
od 29. 2. do 4. 3. 2016 v době od 6.30 do 15.30 

v kanceláři ředitelky mateřské školy. 
Přijďte s potvrzenou přihláškou od lékaře a s dítětem. 

Upozorňuji, že přihláška musí být podepsána 
od obou dvou rodičů.

Velký úspěch našeho žáka
Stalo se již tradicí, že se naše škola účastní 
prověřování znalostí žáků 9. tříd v testování 
Stonožka, které celorepublikově připravuje 
společnost Scio.  
S radostí oznamujeme, že žák 9. B Martin 
Procházka dosáhl v matematice mimořád-
ného úspěchu! Se 100% úspěšností zvítězil 
ve Zlínském kraji! 
Gratulujeme a přejeme další úspěchy nejen 
v matematice! 

Mgr. Kateřina Gazdová, tř. uč. 

Na obchodce létaly drony (i z rukou Zubřanů)
Ve středu 20. ledna se na Obchodní akademii Valašské Meziříčí uskutečnilo 
jedno ze setkání z cyklu „Odpolední hrátky s PC“. Cílem těchto setkání bylo 
probudit zájem u žáků základních škol o obor informační technologie. Téma-
tem zatím posledního setkání bylo pořízení videa pomocí dronu a jeho ná-
sledné zpracování v počítači. Setkání se zúčastnilo celkem 16 žáků z několika 
základních škol. Bohužel počasí nám moc nepřálo, a bylo tedy nutné využít 
prostory školní tělocvičny.

Na úvod byl vyučujícím představen dron a vysvětleny některé technické de-
taily. Neopomenuli jsme samozřejmě připomenout pravidla bezpečnosti při 
létání. Následovala krátká ukázka ovládání a letu dronu. Poté přišli na řadu 
samotní žáci, kteří tak měli možnost si drony sami vyzkoušet. Dopředu jsme 
věděli, že se na toto setkání přihlásilo víc žáků. Zajistili jsme tedy víc techniky, 
aby si mohli všichni ovládání dronu vyzkoušet. Měli jsme k dispozici celkem 3 
drony, další dron byl jednoho z účastníků setkání. 
Součástí tohoto odpoledne mělo být i zpracování videa. K tomu ale zatím nebyl 
prostor. Domluvili jsme se ovšem na dalším setkání, kde budeme videa poříze-
ná dronem zpracovávat. Termín dalšího setkání je na začátku března.
Zájem ze strany žáků základních škol o létání byl opravdu velký, a proto jsme 
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se domluvili, že tuto akci ještě jednou zopakujeme. Další odpoledne s drony 
bude na programu koncem března. To už bude snad i lepší počasí a můžeme 
natáčet videa i v okolí školy.
Bližší informace o termínech se dozvíte na našich webových stránkách školy.

Ing. Josef Krůpa 
Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí

V Zubří byla zahájena nová divadelní sezóna
Plný sál Klubu Zubří letos přivítal první divadelní soubor. Jako každý rok 
v Zubří zahájili i tuto sezónu ochotníci z Valašské Bystřice - divadlo Chaos. 
V pátek 29. 1. 2016 a v sobotu 30. 1. 2016 rozesmála jejich komedie „Nikdo 
není dokonalý aneb polib tetičku“ takřka 570 diváků ze Zubří i blízkého okolí. 
Zatímco v pátek patřilo hlediště z naprosté většiny předplatitelům, v sobotu 
se poměr sil mezi předplatiteli a nadšenými příznivci valašskobystřičských 
ochotníků vyrovnal tak půl na půl. V obou případech však plné hlediště sdílelo 
stejné nadšení a výborně se bavilo.
Bláznivé, popletené komedie, plné zápletek, nedorozumění a převleků - to 
je parketa, která této partě z nedaleké Valašské Bystřice prostě vždycky slu-
šela. Tentokrát jsme se ve hře Simona Williamse přenesli do Londýna, kde 
nesmělý, trochu nudný Leonard žije po rozvodu se svojí pubertální dcerou 
a veselým otcem. Bravurní mimika, hrátky s hlasem i pohyby v podání obou 

mužských představite-
lů, jakož i udivené vý-
razy či všeříkající gesta 
obou dam nás pomalu 
dostanou do hry, v níž 
se z nudného Leonarda 
stane záhadná tetička 
píšící romantickou kni-
hu a všichni ostatní se 
pomalu, ale jistě stávají 
součástí kolotoče neče-
kaných událostí. Vlast-
ně se znovu ocitáme 

tam, kde už jsme spolu s těmito ochotníky byli několikrát - v mixáži anglického 
humoru s valašskou opravdovostí a schopností umět si udělat srandu sám ze 
sebe. Co je ale hlavní, tahle jednoduchá směska stále funguje, baví a vyvolává 
salvy smíchu. Když to v Zubří vše podtrhne aktivní účast místního Pepy Štur-
my na jevišti (zvláště když pro tentokrát vypadá skoro jako Jaroslav Uhlíř), 
nemůže to prostě dopadnout špatně.
V sobotu pak bylo, jako již tradičně, zvláště v poslední děkovačce poznat, že je 
tady Pepa doma. Vzduchem létaly desítky balónků, které podtrhly pohodovou 
a rozpustilou atmosféru celého večera. 

Lenka Přečková

DIVADLO V BŘEZNU
(pokračování z titulní strany)

Pátek 4. 3. 2016 od 18.00 hodin               
Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Fraška à la krab  (Krabaret)
sobotní divadelní předplatné
Pátek 25. 3. 2016 od 18.00 hodin
Divadlo Kalich, Praha 
Božská Sarah
páteční divadelní předplatné

Božská Sarah
Herci Národního divadla (tentokráte pod hlavičkou Divadla Kalich) Iva Janžu-
rová a Igor Orozovič přijíždějí do Zubří s hrou v režii Alice Nellis. Hrát se bude 
o životě legendy francouzského divadla, herečky Sáry Bernhardtové. V Zub-
ří se tedy s mírnou nadsázkou pomalu můžeme dotknout divadelního nebe. 
Stane se tak na sklonku března, v pátek 25. 3., od 18 hodin v rámci programu 
páteční předplatitelského cyklu. Od 15. 2. je pak v Klubu Zubří k dispozici 
omezený počet vstupenek v doprodeji.

Divadlo Kalich na svých 
stránkách uvádí, že: 
„Silnou a působivou 
hrou Božská Sarah si 
herecká legenda Iva 
Janžurová plní dlouho-
letý profesní sen, dvacet 
let si četla tento výjimeč-
ný text a zvažovala své 
síly, kdy se do něj pustit. 
Příběh posledního léta 
světově proslulé hereč-
ky a vyhlášené skanda-
listky Sarah Bernhard-
tové režíruje Alice Nellis 

jen krátký čas poté, co s velkým úspěchem společně s Ivou Janžurovou insce-
novala ve Stavovském divadle Audienci u královny…
Budete se bavit, budete se spolu se Sarah cítit spalováni sluncem v její rezi-
denci na ostrově u bretaňského pobřeží, cestovat s ní jejím vlastním vlakem 
pětkrát křížem krážem Severní i Jižní Amerikou a sledovat statečnou cestu 
ženy ověnčené světovou slávou, ale i ženy sčítající nezdary a rány, které takový 
velký osud přináší….“
Hereckého partnera Ivy Janžurové si v Zubří „vystřihne“ Igor Orozovič. 
Ve srovnání s Kryštofem Hádkem, s kterým se v roli Pitoua (asistenta, sekre-
táře, sluhy a „kdovíčehoještě“ v jedné osobě) střídá, jde možná o méně zná-
mé jméno, ale ani Igor není žádné „ořezávátko“. Jeho angažmá v Národním 
divadle i nominace na Thálii dávají tušit velký talent a herecký um. A právě 
na vztahu mezi jeho „sluhou“ a slavnou herečkou se rodí zdroj komediálnosti 
celého představení.
Nadšené ohlasy pražského publika, neustále vyprodaná představení a kritiky, 
které pějí chvalozpěvy zejména na výkony obou protagonistů, dávají tušit záži-
tek, který v Zubří jen tak neuvidíte! 

FRAŠKA À LA KRAB (KRABARET)
Páteční předplatitelé se 
v březnu dočkají svého 
pražského vrcholu, za-
tímco ti sobotní si užijí 
skvělou zábavu s herci, 
kteří už jsou u nás v Klu-
bu pomalu jako doma. 
Po své poslední návště-
vě v Zubří hradišťští 
na svůj facebookový 
profil napsali, že Zubří 
je jejich nejoblíbeněj-
ší zájezdové místo. Je 

pravda, že podstatný podíl tohoto úspěchu jde na vrub fantastickým vdolkům 
paní Bařákové, ale ať už je to, jak chce, pro nás je každá návštěva herců ze 
„Slováckého“ takový malý svátek a zpravidla předzvěst fantastické a neotřelé 
zábavy.
Už nějaký čas pokukujeme po hře se záhadným názvem KRABARET. Trochu 
fraška, trochu kabaret, piáno na jevišti a spousta korýšů. Zábava tak trochu 
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V brzkých dnech otevřeme veřejnosti nový muzejní prostor. Ten je situován 
na ulici Hlavní, č. 824.  Půjde o obdobu depozitáře tak, jak jsme jej znali ze 
školky, ale současně půjde o prostor, který by měl postupem času vyzrát 
ve stálou expozici muzea a ožít pravidelným kulturním životem, jenž nabídne 
návštěvníkům obce i místním exkurz k tomu nejzajímavějšímu, co zuberská 
minulost i současnost nabízí. 
Přijměte naše první pozvání do těchto nových prostor!
Kromě expozice národopisné, archeologické, historické, mineralogické 
či paleontologické sbírky se můžete těšit na doprovodný kulturní pro-
gram, který naplno propukne ve čtvrtek 10. 3. od 16.00 hodin.

Lenka Přečková

Zahrajte si s knihovnou!
Místní knihovna Zubří 
od 1. 2. začala půjčovat 
společenské hry. K je-
jich zapůjčení je třeba 
být registrovaným uži-
vatelem a složit vratnou 
zálohu ve výši 200 Kč. 
V současné době je 
v nabídce populární hra 

Osadníci z Katanu, pro milovníky logických her QUIXO, pro děti zábavně na-
učná hra Umí prase létat? a rodinná hra Pirátské kostky. Nabídka her bude 
postupně rozšiřována a v knihovně určitě od vás rádi přivítáme tipy na hry, 
kterými bychom vám udělali radost. 

Noc s Andersenem
Zveme všechny malé čtenáře do knihovny 
na Noc s Andersenem, která se bude konat 
1. dubna - a není to vůbec žádný apríl! Tématem 
je Malá mořská víla a s ní související mořský svět. 
Za připomenutí jistě stojí, že letos je poslední 
šance užít si nocování a doprovodný program 
ve „staré“ knihovně. Akce je vhodná pro děti 
do deseti let. Přihlášky jsou dostupné v knihov-
ně a počet účastníků je omezen, takže neváhejte! 

UPOZORŇUJEME ČTENÁŘE, ŽE OD 1. 2. 2016 JE PLATNÝ NOVÝ 
KNIHOVNÍ ŘÁD A CENÍK. K PŘEČTENÍ JSOU K DISPOZICI 
V KNIHOVNĚ I NA WEBU.

podobná tomu, co kdysi dělal Jiří Suchý, někteří Krabaret přirovnávají trochu 
k „Cimrmanům“. Zatím byl každý rok Krabaret alespoň v našem výběru pře-
válcován nějakou jinou hrou. Když za ní ale začal u nás v kanceláři „lobovat“ 
sám „Mirek Dušín“ – respektive jeho představitel David Vacke, už jsme ne-
mohly déle otálet a tuto ojedinělou divadelní věc vám chceme dopřát i na na-
šich prknech, co znamenají svět.

Lenka Přečková

Další reprízy hry Vzpomeň si na zítra budou v Klubu Zubří 
2. 4., 15. 4. a 6. 5. 2016.

NOVINKY Z MUZEA ANEB OTEVÍRÁME 
BRÁNU DO MINULOSTI ZUBŘÍ
Přijměte naše srdečné pozvání do dob dávno minulých nebo do dob, které ne-
jsou tak vzdálené, a přitom se na ně zapomíná. Pojďte s námi otevřít bránu 
do minulosti Zubří, bránu do doby, kdy vyšívačky trávily dlouhé dny a noci 
s jehlou v ruce a jejich kouzelné výšivky byly jediným zdrojem obživy celých 
rodin. Projděte dveřmi do středověku na Rožnovský hrad. Vy odvážnější se 
můžete spolu s legionáři vrátit i do války. A pro ty největší cestovatele v čase 
nabízíme i malou exkurzi do dob, kdy naši planetu začaly osídlovat první orga-
nismy. Ale nebojte se, i když vás lákáme na cestu časem, ve své podstatě vašim 
očím, uším i fantazii otevřeme dveře k našim sbírkám. Ke sbírkám, které už 
druhé desetiletí sbírá či vykupuje kulturní komise, Muzejní rada i Město Zub-
ří, ke sbírkám, které ukazují nemalé a netušené bohatství, jež po celá staletí 
vytvářela příroda i lidé.
Muzeum Zubří, to je pro většinu lidí synonymum pro budovu zvanou Petro-
hrad. Kouzelné, historií opředené místo, v jehož prvním patře se v útulných 
prostorách konají jednorázové výstavy umělců či řemeslníků a prezentace 
významných historických událostí, osobností i spolkové činnosti. Několik let 
byl také depozitář muzea situován v mateřské školce. Ten sloužil k uložení 
sbírkových předmětů a k jejich prezentaci návštěvám či školním výpravám.  

Poděkování sboru dobrovolných hasičů
ze Starého Zubří
Chtěli bychom touto cestou poděkovat celému sboru dobrovolných hasičů ze 
Starého Zubří za to, že na hasičském plese v loňském roce zrealizovali dražbu 
kalendáře dobrovolných hasiček z Dolní Bečvy pro rok 2015, jehož výtěžek 
z dražby věnovali našemu synu Davidu Luksovi.
Výtěžek bude využit na jeho každodenní zdravotnickou péči. Především 
na zdravotnický materiál, který bohužel zdravotní pojišťovny neproplácí, a dále 
bude příspěvek využit na občasnou péči mobilního hospice z Nového Jičína. 
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Mnohokrát děkujeme. 

Davídek Luks s maminkou

Tradiční hasičský ples

Dne 16. 1. 2016 se v restauraci Pod Lipůvkou uskutečnil tradiční hasičský 
ples. K poslechu a tanci hrála skupina Orchestra party z Třince. Účastníci ple-
su se mohli těšit také z bohaté tomboly a z mnoha cen, které se losovaly ze za-
koupených vstupenek. Organizátoři plesu by chtěli upřímně poděkovat všem, 
kteří si v předprodeji zakoupili vstupenky a podpořili tak další činnost sboru. 
Poděkování patří také těm, co přispěli na ples při roznášení pozvánek, a přesto 
se plesu třeba ani nezúčastnili. Dále také SDH Zubří mnohokrát děkuje všem 
sponzorům, kteří do tomboly přispěli hodnotnými cenami a udělali tak radost 
mnoha ,,plesujícím“. V neposlední řadě pak patří dík těm, co se plesu zúčast-
nili a prožili tak s námi krásný večer plný pohody a zábavy. 

Aneta Kovářová

PĚSTOVÁNÍ  HRUŠNÍ

V neděli 24. ledna 2015 mohli nejen zuberští zahrádkáři vyslechnout velmi 
zajímavou přednášku Jiřího Martiše: Pěstování hrušní v malých zahrádkách. 
Přednáška se konala v restauraci Javis a byla určena všem zahrádkářům naše-
ho okresu, protože ji zorganizovalo ÚS ČZS Vsetín. Volba Zubří nebyla náhod-
ná, neboť naše ZO zajišťovala v minulých letech řadu okresních přednášek.
Pana Jiřího Martiše taky nebylo třeba zvlášť představovat – jde o jednoho 
z předních zahrádkářů okresu, který se prezentuje svými výpěstky na celostát-
ních výstavách, kde pravidelně získává medailová umístění a čestná uznání. 
Ocenění získal i na mezinárodní výstavě v Rakousku. A v neposlední řadě 
obohatil svou expozicí sloupových jablek i zuberskou Výstavu ovoce a zeleniny 
v loňském listopadu.
V přednášce nám prezentoval pěstování hrušní na své zahradě ve Vsetíně – Ja-
nišově. Ačkoliv se jedná o pozemek ve vyšší nadmořské výšce (460 m n. m.), 
správnou péčí o rostliny od výsadby stromků až po sklizeň plodů dosahuje ka-
ždoročně úžasných výsledků. U hrušní se již přes dvacet let věnuje pěstování 
na tzv. štíhlých vřetenech, kdy výška stromků je jen asi 2,5 m. Takové tvary mají 
řadu výhod: dostupná péče o rostliny během vegetace i sklizně, brzká plodnost, 
stromek nezabere tolik místa (vzdálenost stromků 1,2 m), a tak se může pěsto-
vat na jedné zahrádce řada odrůd. Pan Martiš tak pěstuje mnoho odrůd hrušek 
od ranných – letních až po pozdní – zimní. Pochopitelně předpoklad dobré 
úrody je vykoupen poctivou celoroční prací na zahradě: od přípravy kvalitní 
půdy pro výsadbu stromků (které si sám roubuje většinou na podnože kdoulo-
ní), ošetřování rostlin během vegetace (postřiky proti chorobám a škůdcům), 

probírka plodů a tvarování korunky 
až po sklizeň ve správném termínu. 
Byli jsme seznámeni s celou řa-
dou odrůd, které lze pěstovat u nás 
na Valašsku. Ačkoliv jsme žádnou 
z „fotodokumentovaných“ hrušek 
neochutnali, sliny se nám sbíhaly při 
pohledu na překrásné barevné plody 
někdy o váze až 0,5 kg!
Na své přednášce představil i odrů-
du hrušně Dekora, která se dá pěsto-
vat jako tzv. sloupcová. Tato odrůda 
má obdobný typ růstu, který známe 
pouze u sloupových jabloní, kde 
stromky mají pouze hlavní kmen 
s krátkými plodonoši (viz obrázek).

Přednáška byla velice zajímavá a téměř 3 hodiny prezentace uběhly jak voda. 
Samozřejmě pan Martiš podrobně zodpověděl i všechny dotazy k tématu 
a bylo vidět, že mnozí se chystají k pro nás novému způsobu pěstování hrušní 
na štíhlých vřetenech. Opět se potvrdilo, že „zapálit může jen ten, co hoří“. 
A pan Martiš „hoří“ zahrádkařením pořádně. Děkujeme.

Růžena Janošková
Foto Zbyněk Pavelka

Otužilec mezi motýly
(Některé druhy hmyzu na území 
města Zubří, 2. část)
Běžně se vyskytující žluťásek řešetlá-
kový (Gonepteryx rhamni) je pří-
buzný mezi zahrádkáři neoblíbených 
bělásků. Jednobarevná křídla žluťásků 
řešetlákových jsou bez kresby, pouze 
s drobnými hnědými skvrnkami upro-
střed a s vrcholy protaženými do špiček.  
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Zubří 165 798 Kč 180 630 Kč 193 193 Kč

Vidče 62 265 Kč 70 448 Kč 76 448 Kč

Střítež 20 179 Kč 20 287 Kč 22 842 Kč

Zašová 99 057 Kč 115 933 Kč 118 476 Kč

1 119 058 Kč 1 213 756 Kč 1 270 506 Kč

VŠEM DÁRCŮM DĚKUJEME ZA VELKOU ŠTĚDROST A PŘÍZEŇ, 
KTERÉ SI VELICE VÁŽÍME!

Už jste slyšeli o pěstounské péči a adopci zvířat?
(Nejen) touto aktivitou se zabývá
MORAVSKOSLEZSKÝ SPOLEK   
NA OCHRANU ZVÍŘAT
Zajímavé informace o činnosti spolku 
se můžete dočíst na jejich stránkách 
http://pomahamezviratum.cz/

Pár informací z obsahu:
 PĚSTOUNSKÁ  PÉČE
Pokud byste se chtěli do péče o zvířata zapojit aktivně, můžete fungovat jako 
dočasní pěstouni nebo dobrovolníci. Žádosti o pomoc v konkrétních přípa-
dech budeme uveřejňovat v sekcích Aktuálně a SOS, sledujte tedy pozorně 
naše internetové stránky. Prostřednictvím různých dobrovolnických akcí 
a pěstounské péče se můžete realizovat, ale hlavně máte možnost se tímto způ-
sobem podílet na zlepšení životních podmínek zvířat. V případě, že vás tato 
forma angažovanosti oslovila, neváhejte nám napsat na náš e-mail. Předem 
děkujeme všem, kteří mají chuť aktivně pomáhat.
Zájemci o pěstounskou péči, napište nám na: docasnapece@seznam.cz
 ADOPCE
Rozhodli jste se pomoci? Právě teď je ta nejlepší chvíle. Nejen v útulcích, ale 
také u našich pěstounů a dalších čeká řada zvířat na nový, laskavější domov. 
Před Vánoci i v dalších ročních obdobích se stává, že je zvíře dárkem. Několik 
měsíců poté však končí jako bezdomovec. Také proto si náš spolek na ochranu 
zvířat dal za cíl těmto zvířatům pomáhat. Organizujeme vzdělávací akce, za-
chraňujeme životy v případech týrání a také – a to především – razíme heslo: 
Nekupujte, ADOPTUJTE!

Ivana Boráková

Poděkování
V Lidové galerii U dvou koček  se dne 12. 2. v 18:00 hod. uskutečnila úžasná 
přednáška manželů Jitky a Radka Pernicových ze Zubří. Oba se věnují bojovému  

Samci bývají až sírově žlutí, samičky bělavé či lehce nazelenalé. Zajímavé je, že 
sedávají převážně s křídly složenými.
Zimu žluťásek řešetlákový přečkává často v dutinách nebo na půdách vedle ba-
boček. Bylo však pozorováno, jak přezimuje v suchém listí nebo dokonce zcela 
nechráněný zavěšen na borůvčí. Vůči nízkým teplotám je jeho tělo chráněno 
specifickým složením tělních tekutin. 
Za mírnějších zim se žluťásek řešetlákový probouzí již koncem února. A zane-
dlouho potom začnou také zásnubní lety. Samice létají před samečkem a vzdá-
lenost mezi nimi je stále stejná. Samičky po spáření kladou vajíčka jednotlivě 
nebo v malých skupinkách na listy řešetláku nebo krušiny. Vylíhlé housenky ze-
lené barvy s matným bílým pruhem se těmito listy živí. Asi po čtyřech týdnech se 
housenka promění v hranatou zelenou kuklu se dvěma bílými pruhy na bocích. 
Po čtrnáctidenním období kukly se líhnou imaga - dospělí motýli. 
Ti se většinou potulují - někdy ještě i v říjnu  - v břehových porostech, v řídkých 
světlých lesích a doplňují energii sáním nektaru. Délkou života okolo jedenácti 
měsíců patří žluťásci řešetlákoví do skupiny nejdéle žijících dospělců našich mo-
týlů. K přežití tak dlouhého období je nutné šetřit energií. Létají proto jen krátce, 
často odpočívají a ukládají se i k letnímu spánku. 

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť 

VALAŠI NA ZAČÁTKU ROKU OPĚT ŠTĚDŘEJŠÍ! 
(pokračování z titulní strany)
V loňském roce se podařilo posbírat finanční prostředky v celkové výši 
1 927 315 Kč. Jelikož štědrost na Valašsku je rok od roku vyšší, panovalo bě-
hem počítání výtěžku napětí, zda se podaří překonat částku 2 miliony korun. 
Už ve čtvrtek 14. ledna dopoledne bylo jasné, že se toto očekávání naplní. Po-
dařilo se vybrat částku 2 036 380 Kč. 
„V předvečer Tříkrálové sbírky se rozšířila fáma, že velká část výtěžku poputuje 
na pomoc uprchlíkům. To ale dle pravidel rozdělování výtěžku není možné. 
Jako každý rok se 58 % výtěžku vrátí místní Charitě,“ řekl ředitel Charity Jiří 
Gavenda a doplnil, že v případě Charity Valašské Meziříčí půjde o částku okolo 
1 200 000 Kč. Tato suma bude využita na pomoc potřebným v regionu působ-
nosti Charity Val. Meziříčí. V plánu je zakoupení kompenzačních pomůcek pro 
střediska v Rožnově p. R. a Kelči. Část výtěžku bude opět vyčleněna na pomoc 
lidem v akutní nouzi, kteří potřebují přímou pomoc. „Pro zlepšení dostupnosti 
našich služeb je třeba též doplnit vozový park. Sehnat peníze na automobily je 
velice obtížné, a tak nám nezbývá jiná možnost než pořídit je právě z výtěžku 
Tříkrálové sbírky,“ vysvětlil ředitel.
„Těší nás, že ze strany dětí i dospělých je o koledování stále větší zájem. Oproti 
roku 2015 přibylo 35 skupinek. Koledování by se ale neobešlo bez koordiná-
tora, který působí v každé obci, a bez dalších pomocníků, kteří koledníkům 
zajistí potřebné zázemí, např. připraví pro ně svačinu, teplý čaj. Všem těmto 
lidem patří velký dík, byť i za každou malou pomoc, která přispěje ke zdárné-
mu průběhu celého koledování. Této pomoci si velmi vážíme. Děkujeme též 
všem štědrým dárcům,“ shrnul Jan Lušovský, koordinátor Tříkrálové sbírky 
v Charitě Val. Meziříčí.

POROVNÁNÍ  VÝSLEDKŮ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2014 – 2016

 rok 2014 rok 2015 rok 2016

Horní Bečva 48 836 Kč 48 108 Kč 54 402 Kč

Prost. Bečva 74 852 Kč 76 737 Kč 72 889 Kč

Dolní Bečva 87 979 Kč 95 623 Kč 97 203 Kč

Hutisko 90 500 Kč 101 200 Kč 99 670 Kč

Vigantice 44 718 Kč 50 788 Kč 47 402 Kč

Rožnov p. R. 297 008 Kč 321 839 Kč 351 540 Kč

Val. Bystřice 111 640 Kč 114 847 Kč 116 587 Kč

Velká Lhota 16 226 Kč 17 316 Kč 19 584 Kč
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umění  - bujinkan, o kterém  jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací, 
navíc jsme mohli zhlédnout  širokou škálu bojových pomůcek a zbraní. K vidě-
ní bylo i samurajské brnění, které návštěvníky  přednášky natolik fascinovalo,  
že se s ním i fotili.
Přednáška bude mít pokračování v letních měsících, kdy na zahradě Lidové 
galerie budete moci sledovat i různé  ukázky  bojových technik. Na přesný ter-
mín vás včas upozorníme. Oběma manželům moc  děkujeme a budeme se těšit 
na další setkání.

Divínovi

Pokud si pořídíte věc či službu, s níž 
po nákupu nejste spokojeni, nabízí čes-
ké zákony řadu možností, jak si s nepo-
vedeným nákupem poradit. Přesto o nich 
mnoho spotřebitelů neví nebo je neumí 
správně využívat. Jak reklamovat zboží či 
službu, jak vracet zboží a nepřijít o pení-

ze či jak postupovat při změně obchodních podmínek, to se 
dozví účastníci besed, které pořádá poslankyně Evropského 
parlamentu MUDr. Olga Sehnalová, MBA (ČSSD, S&D). 

„Kdo z nás někdy nelomil rukama nad nákupem, který se nám 
nepovedl, a nepřemýšlel, co dělat? Mávnout rukou a smířit se 
s tím, že zboží je zmetek a služba má daleko od toho, co bylo 
v reklamě slibováno? Nebo se sebevědomě domáhat svých 
práv, pokud tedy víme, jaká jsou? Jsem pro druhou možnost, 
protože jsem si sama vyzkoušela, že pokud se nám něco ne-
líbí, je lepší se ozvat. A o tom, JAK se ozvat, jsou naše bese-
dy, které budu opět pořádat pro veřejnost v různých městech 
Zlínského a Olomouckého kraje,“ vysvětlila europoslankyně 
Sehnalová.

Besedy s názvem „Nepovedený nákup. Co teď?“ povede 
vrchní rada České obchodní inspekce Zdeněk Krul. Další 
z nich se uskuteční již 4. března od 9:30 v Zubří, v pohos-
tinství Pod Lipůvkou 202. Účast  je zdarma, vítán je každý, 
kdo se chce o dané problematice dozvědět více. 

Zájemci se naučí nejen rozpoznat možná rizika při nákupu 
i po něm, ale i to, jak nepovedený nákup vyřešit. Besedy po-
kryjí i nejrizikovější oblasti, jako je nakupování na internetu či 
po telefonu. 

Celkem se od února do března uskuteční čtyři tato setkání – 
v Němčicích nad Hanou, Hranicích, Zubří a Šumperku. Navá-
žou na tradici vzdělávacích seminářů o nekalých obchodních 
praktikách, které Olga Sehnalová úspěšně pořádala v před-
chozích letech. 
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Inzerce

ELEKTROPROJEKTANT
Popis práce:

• zpracování kompletní projektové elektro-dokumentace pro dřevoobráběcí stroje  
   a zařízení
• vytváření analytické dokumentace SW a HW aplikací
• vývoj, vytipování, návrhy nových řešení, ladění a koordinace HW i SW
• zajišťování úprav programů na strojích a zařízení
• tvorba kompletní dokumentace k výrobě strojů
• správa IT (reinstalace PC, řešení HW a SW)
• technická podpora při realizaci zakázek i při servisu

Požadujeme:

• VŠ – elektrotechnika, SW elektroinženýrství, případně SŠ s praxí v oboru min. 3 roky
• znalosti tvorby elektrotechnické dokumentace
• znalost MS Office
• znalost problematiky PLC automatů a elektrických pohonů výhodou
• schopnost samostatného rozhodování i týmové spolupráce
• technické myšlení, zodpovědnost, spolehlivost, cílevědomost, pečlivost, preciznost
• zapálení pro práci, chuť podílet se na významných projektech a učit se novým věcem
• znalost NJ nebo AJ výhodou
• platné osvědčení dle vyhl. 50/78 Sb. §10

MECHANIK specialista pro montáž strojů a zařízení
Popis práce:

• montážní práce na dřevoobráběcích strojích a zařízení
• montáž pneumatických prvků na strojích a zařízení

Požadujeme:

• SŠ strojní zaměření nebo vyučen v oboru + 3 roky praxe v oboru
• výborná orientace ve výkresové dokumentaci
• znalost práce s pneumatickými prvky
• technické myšlení
• pečlivost, preciznost, manuální zručnost

ELEKTROMECHANIK specialista pro montáž strojů a zařízení  
Popis práce:

• montážní práce na dřevoobráběcích strojích a zařízení
• testování, oživování a přebírka strojů
• montáž rozvaděčů
• po zaučení možnost servisní činnosti

Požadujeme:

• SŠ elektrotechnické zaměření nebo vyučen v oboru + 2 roky praxe v oboru
• výborná orientace ve výkresové dokumentaci a elektrických schématech
• technické myšlení
• pečlivost, preciznost, manuální zručnost
• platné osvědčení dle vyhl. 50/78 Sb.

Nabízíme:

• zajímavou práci u stabilní a perspektivní česko-švýcarské firmy s 20letou    
   tradicí
• dlouhodobou perspektivní práci
• motivační platové podmínky (prémie/13. plat)
• bonusy (spoření/pojištění/příspěvky na stravování)
• přátelský pracovní kolektiv
• kvalitní sociální zázemí

V případě Vašeho zájmu zašlete svůj životopis 
na e-mail: m.frnkova@stoerimantel.cz
Info o nás najdete na adrese: www.stoerimantel.cz
 

Jsme česko-švýcarská výrobní společnost Störi Mantel, s. r. o., úspěšně působíme 
na českém i zahraničním trhu již 20 let v oboru výroby a prodeje dřevoobrábě-
cích strojů. Náš výrobní závod sídlí v Rožnově pod Radhoštěm. Vyhlašujeme tímto  
konkurz na pozice:



Hlasování pro nejlepšího sportovce města Zubří 
roku 2015 jde do finiše!
(pokračování z titulní strany)
Město Zubří vyhlásilo na konci minulého roku třetí ročník ankety O nejlepší-
ho sportovce města Zubří roku 2015. Nominováno do ní bylo 35 jednotlivců, 
dvojic a kolektivů. Z nejvíce sportovců si můžete vybírat v prestižní kategorii 
„Jednotlivci dospělí“, kde se sešlo šestnáct nominací. V kategorii „Trenér“ byli 
nominováni čtyři zástupci, kolektivů sedm a v kategorii „Jednotlivci mládež“ 
osm zuberských nadějí. Oproti minulým rokům máme i zástupce „nových“ 
sportů – závodníky rallye, běžkyně, tenistku či boxera. O tom, jak dopadne 
anketa a kdo vystoupí na pomyslný vrchol, rozhodnete právě vy, sportovní fa-
noušci, svým hlasováním. Ke dnešnímu dni (11. 2.) již hlasovalo více jak šest 
set z vás, což svědčí o popularitě a prestiži této ankety.
 Jak můžete hlasovat? Máte možnost hlasovat dvěma způsoby:
1) Internet – sport.mesto-zubri.cz (hlasování bylo spuštěno 1. února)
Na internetových stránkách má každý možnost hlasovat pouze jednou. Z dů-
vodu regulérnosti ankety je třeba pro hlasování zadat e-mail, na který bude 
odeslán odkaz. Hlas se připočte až po potvrzení odkazu. V opačném případě 
nebude hlas do ankety započítán!
2) Anketní lístek - Zuberské noviny (přílohou tohoto čísla)
Tento vyplněný formulář ze Zuberských novin budeme přijímat do 7. 3. 2016 
na podatelně MěÚ Zubří, v kanceláři Klubu Zubří, v knihovně a v kanceláři 
Sportovní haly. Na těchto místech si lze vyzvednout další samostatné hlaso-
vací lístky k vyplnění.
V každé kategorii máte oprávnění udělit pouze jeden hlas!
Stejně jako v případě internetového hlasování lze hlasovat pouze jednou!
Hlasování bude ukončeno 7. března 2016.
Všechny anketní lístky budou slosovány a tři z vás obdrží zajímavé ceny!

POZVÁNKA NA GALAVEČER!
Sportovní galavečer s vyhlášením nejlepších sportovců města Zubří 
proběhne v sobotu 9. dubna v Klubu Zubří od 17 hodin. Vedle pozva-
ných hostů z řad osobností a samotných nominovaných sportovců 
budou v sále vyčleněna také místa pro veřejnost. Zarezervovat místo 
si budete moci v rezervačním systému města Zubří http://rezervace.
mesto-zubri.cz/ od pondělí 28. března. Pro více informací sledujte 
stránky www.mesto-zubri.cz či http://sport.mesto-zubri.cz.

 
Pepa Randus 

Po desátém kole jsem věděl, že tohle už nepustím
Tomáš Štverák, zuberský dálkový 
běžec a účastník extrémních závo-
dů, se společně se svým doprovod-
ným týmem zúčastnil o víkendu 
vytrvalostního závodu Adidas 24 ho-
din na Lysé hoře, který je vyhlášen 
jako Zimní MČR v horském mara-
tonu jednotlivců. Podal neuvěřitelný 
výkon a závod dokončil na třetím 
místě celkově, ve své kategorii do 30 
let dokonce zvítězil!! My jsme ho ne-
chali chvilku odpočinout a položili 
mu pár otázek:

Tome, nejprve velká gratulace k dosaženému, zřejmě životnímu, výsledku. 
Je den po závodě – jak jsi na tom? Odpočíváš? Užíváš si už tohoto úspěchu 
nebo ti to dojde později?

Jako první bych chtěl strašně moc poděkovat všem, co mi fandili, a hlavně 
mému podpůrnému týmu, bez kterého bych to rozhodně nezvládl. Jinak od-
počívám, jsem vcelku unavený, vše mě bolí, ale s takovým úspěchem se vše 
vstřebává poněkud snadněji.
Ty jsi byl opravdu 24 hodin na nohách. Měl jsi nějakou krizi? Kdy ses cítil 
nejhůř?
Krize přišla v 9. kole, kde mi do kopce začalo být strašné horko, ale vzápětí na to 
na mě přišla strašná zimnice a pokles energie. Hned jsem si říkal, že je po všem, 
ale dal jsem si svou oblíbenou přesnídávku a všechno bylo zase v pohodě. 
O tom, jak si průběžně vedeš, jsi měl určitě zprávy. Vnímal jsi soupeře před 
i za sebou? Věděl jsi, jak musíš běžet?
Po podpůrném týmu jsem požadoval, aby mi žádné informace neposkytovali, 
abych si mohl běžet svůj vlastní závod a soustředit se jen na svůj výkon. Potom 
se mi během závodu od ostatních závodníku na trati doneslo, že se pohybuju 
někde kolem pátého, šestého místa, a jak jsem se někdy po desátém kole zeptal 
týmu, kolikátý jsem, a dozvěděl jsem se, že jsem třetí, tak jsem věděl, že tohle 
už nepustím.
Během 24 hodin jsi na Lysou horu vystoupal dvanáctkrát. S jakým cílem 
jsi šel do závodu?
Cíl byl 11 až 12 kol. Ale těch 12 kol byl opravdu sen.
Ty ses nezúčastnil tohoto závodu poprvé. Jaké byly předcházející výsledky?
Poprvé před dvěma lety jsem šel závod jenom zkusit ve dvojici, a to jsme s tať-
kou zvládli 12 okruhů. Rok na to jsem to zkusil sám a udělal jsem jich devět, 
což se mi moc nelíbilo, a tak jsem to letos musel jít napravit. 
Můžeš nám ve zkratce říct, jak se musí člověk na tento závod připravovat? 
Jak vypadají tvoje tréninky?
Konkrétně na tenhle závod jsem se připravoval tak, že jsem trénoval přímo 
na trase, a to každý týden skoro 2 měsíce. Potom samozřejmě i nějaké delší 
závody, které jsem bral jako dobrý trénink právě na LH24.
Kterého dalšího závodu se nejdříve zúčastníš?
Ted právě budou ty menší, které budou spíše v rámci přípravy.
Jaké další závody máš letos v plánu? Víme, že tě snad čeká i závodění  
v Andoře…
Ano, je tomu tak. V půlce července se jedu poprat se závodem do Andorry.
Každá sranda něco stojí. Podařilo se ti sehnat nějaké sponzory, kteří tě 
podporují? Po tomto závodě by se měl snad zájem o tebe zvednout….
No, někdy před třemi měsíci mně v tomhle ohledu začal pomáhat strejda a ně-
jaké peníze sehnal. Asi týden před LH24 mě oslovila značka Montura, která mě 
na závod oblékla. A zrovna dnes po závodě mně přišla nabídka od Adidasu, tak 
uvidíme, jak to všechno dopadne.
Tome, díky, že sis našel chviličku odpovědět na otázky. Teď relaxuj a v dal-
ších závodech ať se Ti daří minimálně tak, jako na LH 24!!
Díky!!!

PR

Zuberská liga spěje do finále
Jedenácté kolo přineslo vyrovnané zápasy, ve většině z nich se rozhodovalo 
o bodech až v závěrečných soubojích. Nejlepší výkon v tomto předvedl Lukáš 
Holiš z týmu Lutomidaji, když shodil 252 kolků. Výsledky 11. kola:
Lutomidaji – Dvě+jeden   4:4 (602:597) 
Tip Café – TPV                6:2 (646:537)
Marodi – Skittles crew     6:2 (715:691)
Oktopus – Paneláci         8:0 (708:582)
Gumotíci – KO-SA           4:4 (660:658)

Dvanácté kolo bylo odehráno ve třech dnech kvůli pracovnímu vytížení někte-
rých hráčů.  I v tomto kole nebylo o drama nouze. Marodi nadále vévodí tabul-
ce, i když již potřetí po sobě ztratili jeden z duelů. Výkonem kola bylo 276 kolků 
Roberta Jurajdy z týmu Tip Café.
Tip Café – Dvě+jeden   8:0 (726:624)
Marodi – Gumotíci              6:2 (710:684)
Oktopus – KO-SA      6:2 (718:707)
Lutomidaji – Skittles crew  4:4 (622:675)
TPV – Paneláci                    2:6 (545:587)        
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Kolo třinácté se neslo ve stylu kol předcházejících a opět jsme byli svědky napí-
navých soubojů. Kuželkáři opět předváděli hezké výkony a nejlepší z nich byl 
stejně jako v minulém kole Robert Jurajda z Tip Café výkonem 264 kolků.
Paneláci – Dvě+jeden      2:6 (577:613)
TPV – KO-SA                   0:8 (578:658)
Marodi – Lutomidaji          8:0 (764:567)
Oktopus – Gumotíci          6:2 (701:667)
Tip Café – Skittles crew    6:2 (714:676) 
Čtrnácté kolo se neodehrálo kompletní, zápas Tip Café – Lutomidaji byl o týden 
posunut. V ostatních utkáních jsme ale viděli parádní výkony, zvláště vynikli Ma-
rodi (797) a tým Skittles crew (732). Nejlepší výkon kola předvedl Luba Krupa 
(Marodi), když shodil 273 kuželek. Do konce ligy zbývají poslední čtyři kola.
Dvě+jeden – KO-SA         2:6  (594:658)   
TPV – Gumotíci               0:8  (537:651)
Paneláci – Skittles crew     0:8  (607:732)
Marodi – Oktopus              8:0  (797:668)                        
Další podrobnosti, aktuální výsledky, tabulku, statistiky jednotlivců a fotogale-
rii najdete na sport.mesto-zubri.cz a na FB stránkách Sportoviště města Zubří.

Z V R P sk. pr. body
1. Marodi 14 14 0 0 104:8 753,1 28
2. Tip Café 13 8 3 2 70:34 696,4 19
3. Oktopus 14 9 1 4 70:42 683,5 19
4. Skittles crew 14 7 3 4 68:44 664,0 17
5. KO-SA 14 7 3 4 66:46 663,4 17
6. Gumotíci 14 5 2 7 52:60 648,2 12
7. Lutomidaji 13 5 2 6 46:58 615,1 12
8. Dvě+jeden 14 4 1 9 36:76 605,9 9
9. Paneláci 14 2 0 12 22:90 583,4 4
10. TPV 14 0 1 13 18:94 571,6 1

Pepa Randus

Starší žačky Lesany Zubří obhájily vítězství 
v turnaji
V neděli 31. ledna jsme v zuberské hale pořádali 4. ročník turnaje Nastrojárna 
Pečky Cup v kategorii starších žaček. Letos se ho zúčastnila družstva TJ Lesa-
na Zubří, HC Hlučín, HC Zlín 2002 a TJ Nový Jičín.
Je to náš standardně pořádaný turnaj, který je součástí zimní přípravy na jarní 
část sezóny ve Zlínské lize starších žaček.
V prvním utkání jsme zvítězili nad Novým Jičínem, ve druhém utkání jsme remi-
zovali s celkem Zlína a v posledním utkání jsme zvítězili nad družstvem Hlučína.
O našem vítězství rozhodovalo celkové skóre, které mělo naše družstvo lepší 
než Zlín. Podařilo se nám tak zopakovat loňské vítězství v tomto turnaji.
Nejlepší brankářkou turnaje se stala zuberská Anita Poláčková, hráčkou Karo-
lína Bumbálová ze Zlína a střelkyní opět naše Denisa Dukátová.

Konečná tabulka Nástrojárna Pečky Cup 2016
1.  TJ Lesana Zubří 5 b.
2.  HC Zlín 2002 5 b.
3.  HC Hlučín 2 b.
4.  TJ Nový Jičín 0 b.

Sestava a branky Lesany: Markéta Křenková G, Anita Poláčková G, Denisa 
Dukátová 30, Alžběta Krůpová 20, Tereza Kamencová 9, Tereza Palátová 9, 
Barbora Hrušková 8, Leona Jurajdová 6, Eliška Benová 1, Jasmína Remešová, 
Katka Fusková.

TJ Lesana Zubří

Stolní tenis Zubří
Sezóna ve stolním tenise se přehoupla do své závěrečné třetiny, a tak přinášíme 
krátkou informaci o jejím průběhu.
V uplynulém období se hráči sportovního spolku zúčastnili 4 regionálních 
mládežnických turnajů, 6 krajských turnajů a odehráli 10 kol regionálního 
přeboru mužů.
Nejčastěji se soutěží účastnili - Lukáš Koleček, Tobiáš Krupa, Milan Pupík, 
Marek Kantor, Stanislav Večeřa, Daniel Macháček, Jan Pokuta, David Pšenica 
a Milan Pupík st.
Zatímco v regionálním přeboru mužů mladí kluci jenom sbírali zkušenosti 
a nezaznamenali výraznější úspěch (s výjimkou Lukáše Kolečka), ve svých 
mládežnických kategoriích se pomalu posouvají k čelním příčkám a ti nejlepší 
se většinou umísťují v první polovině startovního pole.
Přehled nejlepších výsledků jednotlivých hráčů:
Lukáš Koleček – 2:0 - vítězná bilance v utkání regionálního přeboru mužů 
s Horní Bečvou „C“
Tobiáš Krupa – 9. místo na regionálním bodovacím turnaji mládeže v kategorii 
starších žáků (27 soutěžících)
Milan Pupík – 4. místo na krajském bodovacím turnaji v Nivnici v kategorii 
mladších žáků (64 soutěžících)
Marek Kantor - 12. místo na regionálním bodovacím turnaji mládeže v katego-
rii dorostu (30 soutěžících)
Stanislav Večeřa - 7. místo na regionálním bodovacím turnaji mládeže v kate-
gorii mladších žáků (16 soutěžících)
Daniel Macháček - 11. místo na regionálním bodovacím turnaji mládeže v ka-
tegorii mladších žáků (13 soutěžících)
Jan Pokuta – 3:1 vítězná bilance v utkání regionálního přeboru mužů s Horní 
Bečvou „C“
David Pšenica - 3:1 vítězná bilance v utkání regionálního přeboru mužů s Hor-
ní Bečvou „C“
Milan Pupík st. - 4:0, 4:0, 4:0 - regionální přebor mužů - plný bodový zisk v zá-
pasech s Oznicí a Horní Bečvou „B“, „C“

Za stolní tenis – Milan Pupík

PROGRAM  na  BŘEZEN

 Klub
Čtvrtek 3. března od 17:30 hodin
RAKOUSKO & FRANCIE
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA JIŘÍHO MÁRY
Jiří Mára je autorem devíti cestopisných knih a dokumentárních filmů z různých koutů 
světa. O jeho „cestování s handicapem“ už jste v Zubří slyšeli mnoho – tentokrát se po 
všech exotických cestách vracíme zpět do Evropy.
Vstupné: 40 Kč nebo v rámci permanentky na Přednáškový cyklus ZDARMA.
Pátek 4. 3. 2016 od 18:00 hodin
SLOVÁCKÉ DIVADLO UHERSKÉ HRADIŠTĚ 
FRAŠKA À LA KRAB (KRABARET)
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Prodejní místa ZN: Coop Sídliště 6. května, trafika p. Mikulenka, Hobby Elektro pí Janošcová u Tesca, Coop Horní konec, Coop střed, Coop Staré Zubří, Tip Café, trafika u pošty.
Schránky na vaše příspěvky najdete na těchto místech: Klub Zubří, Hamerská 10, Horní škola Horní konec, Klub Staré Zubří.

Vstupné: 70 Kč.
Žánr: dobrodružný, životopisný, drama.
Přístupnost: neomezeně. 
Délka filmu: 123 min.
Úterý 15. 3. 2016 od 09:30 hodin
PŘÍRODOPIS V CYLINDRU
Pásmo pohádek pro děti z MŠ, ale i děti předškolního věku v doprovodu rodičů.
Vstupné: 12 Kč. 
Délka filmu:  60 minut.
 Seznam akcí na sportovištích města Zubří v březnu 2016
 Sportovní hala
Sobota 5. 3.
  9.00 hod. Florbalový turnaj – utkání 12. kola zlínského přeboru mužů
18.00 hod. HC Zubří – Tatran Litovel – utkání 20. kola extraligy mužů v házené
Neděle 6. 3.
  8.00 hod. Turnaj minižactva – turnaj nejmenších v házené
13.00 hod. HC Zubří – HK Baník Most – utkání 14. kola 1. ligy mladších dorostenců
15.00 hod. HC Zubří – Sokol Ostrava – utkání 14. kola 1. ligy starších dorostenců
17.00 hod. HC Zubří B – TJ Šumperk – utkání 14. kola 2. ligy mužů SM
Sobota 12. 3.
  7.30 hod. Futsal – utkání 21. a 22. kola okresního přeboru mužů
18.00 hod. HC Zubří – HC Zlín – utkání 21. kola extraligy mužů v házené
Neděle13. 3.
  7.30 hod. Futsal – utkání 21. a 22. kola okresní soutěže mužů 
17.00 hod. TJ Lesana Zubří – Sokol Krmelín – utkání 15. kola 2. ligy mužů SM
Sobota 19. 3.
  8.30 hod. Fotbal – turnaj žáků ve fotbale
15.00 hod. Turnaj minižactva – turnaj nejmenších v házené
Neděle 20. 3.
11.00 hod. HC Zubří – Talent M.A.T. Plzeň – utkání 22. kola extraligy mužů v házené
14.00 hod. HC Zubří – HC Dukla Praha – utkání 16. kola 1. ligy mladších dorostenců
16.00 hod. HC Zubří – HC Dukla Praha – utkání 16. kola 1. ligy starších dorostenců
18.00 hod. HC Zubří B – TJ Cement Hranice B – utkání 16. kola 2. ligy mužů SM
 Kuželna
Středa 2. 3.
16.00 hod. Zuberská amatérská liga – utkání 16. kola ligy v kuželkách
Čtvrtek 3. 3.
16.00 hod. Zuberská amatérská liga – utkání 16. kola ligy v kuželkách
Sobota 5. 3.
9.30 hod. TJ Gumárny Zubří – KC Zlín B – utkání 18. kola KP mužů
Středa 9. 3.
16.00 hod. Zuberská amatérská liga – utkání 17. kola ligy v kuželkách
Čtvrtek 10. 3.
16.00 hod. Zuberská amatérská liga – utkání 17. kola ligy v kuželkách
Sobota 12. 3.
9.30 hod. TJ Gumárny Zubří – TJ Bojkovice Krons A – utkání 19. kola KP mužů
Středa 16. 3.
16.00 hod. Zuberská amatérská liga - utkání 18. kola ligy v kuželkách
Čtvrtek 17. 3.
16.00 hod. Zuberská amatérská liga - utkání 18. kola ligy v kuželkách
Sobota 26. 3.
14.00 hod. Turnaj TOP 12 – závěrečný exhibiční turnaj Zuberské amatérské ligy  
v kuželkách
 Sokolovna
Sobota 5. 3.
7.00 hod. Slovensko-moravský pohár – závod RC automobilů
Neděle 13. 3.
9.00 hod. Gumárny Zubří – Valašská Bystřice – utkání 9. kola zlínské krajské soutěže 
v šachu
9.00 hod. Stolní tenis Zubří – TJ DDM Valašské Meziříčí D – utkání 14. kola regionál-
ního přeboru družstev mužů
 Připravujeme
Sobota 9. 4. – Klub Zubří
17.00 hod. – Sportovní galavečer – vyhlášení ankety Sportovec města Zubří roku 2015

Představení v rámci Sobotního divadelního předplatného. Pozor – PÁTEK!
Novodobá fraška, původní „krabaret“, o bláznivém milostném trojúhelníku. Vztah lo-
gopedky Zuzany a nohejbalisty Jáchyma už delší dobu neklape. Když si však ze společné 
dovolené omylem přivezou kraba, nabírá jejich soužití dosud netušené obrátky. Netrvá 
dlouho a krab poprvé promluví…
V první řadě půjde o čirou radost ze hry – slovní, pohybovou i hudební!
Vstupné v doprodeji: 300 Kč.
Rezervace: od 15. 2. 2016. 
Pátek 18. a sobota 19. března 2016 od 18:00 hodin
Divadelní SPONA Zubří
Ochotnický divadelní soubor nadšenců ze Zubří
VZPOMEŇ SI NA ZÍTRA
Autorská hudební komedie o tom, co se stane, když se ze vztahu najednou vytratí práce 
i sex-appeal. Do 15 let nevhodné!
Vstupné dobrovolné.
Rezervaci vstupenek zajišťuje SPONA. Info: http://www.divadelnispona.cz/
Středa 23. 3. 2016 od 17.30 hod.
BENEFICE PRO STONOŽKU
Pátek 25. 3. 2016 od 18:00 hodin
DIVADLO KALICH (PRAHA)
BOŽSKÁ SARAH
Představení v rámci pátečního Divadelního předplatného.
Obsazení: Iva Janžurová, Igor Orozovič
Komorní komediálně laděná hra o několika dnech na sklonku života herečky Sáry Bern-
hardtové, legendy francouzského divadla, ve společnosti jediného muže - oddaného 
tajemníka Georgea Pitoua. Groteskní i jímavé rozhovory již nemohoucí a nemocné he-
rečky s tajemníkem, který trpělivě snáší její rozmary i hašteřivost, otevírají nejen poutavý 
pohled na svět přelomu 19. a 20. století, ale především do osamělé duše velké osobnosti 
světového divadla...
Vstupné v doprodeji: 400 Kč.
Rezervace: od 15. 2. 2016. 
Kino Zubří, Hamerská 10
Muzeum Zubří, Hlavní 824
Čtvrtek 10. 3. 2016 od 16:00 hodin
BRÁNA DO MINULOSTI,
aneb slavnostní otevření depozitáře Muzea Zubří
Přijďte s námi společně otevřít brány nové expozice Muzea Zubří, seznámit se s prostory 
depozitáře a pohlédnout na krásu a jemnost zuberské výšivky, ale také na přírodní i lid-
ské artefakty přibližující zajímavosti z historie i současnosti našeho regionu. 
Muzeum – Výstavní galerie PETROHRAD
Čtvrtek 17. 3. 2016 – neděle 3. 4. 2016
ÓDA NA JARO
Prodejní výstava jarních a velikonočních dekorací a dekorací do interiérů. 
Výstavu pro vás připravuje Jana Hrstková a tým floristek  z  Lucidy.
Vernisáž výstavy: ve čtvrtek 17. 3. 2016 od 17 hodin.
Vstupné: dobrovolné.
Otevírací doba: út, čt, pá, so, ne: 14 – 17 hodin. 
 Kino
Středa 9. 3. 2016 od 18:00 hodin
MUŽ NA LANĚ

Philippe Petit (Joseph Gordon-Levitt) 
pod vedením svého skutečného učitele 
Papa Rudyho (Ben Kingsley) se rozho-
dl splnit si svůj sen a překonat na laně 
prázdnotu mezi dvěma věžemi Světového 
obchodního centra.
Film Muž na laně dokáže působivým pří-
během uchvátit diváky od 8 do 80 let.
„Nepodobá se žádnému jinému filmu, 
který byl dosud natočen – jedná se o vy-

znání lásky Paříži a New Yorku sedmdesátých let, ale především dvěma věžím Světového 
obchodního centra.“
Hrají: Joseph Gordon-Levitt, Ben Kinglsey, James Badge Dale, Ben Schwartz, Char-
lotte Le Bon, Clément Sibony a César Domboy.
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