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SPORTOVNÍ GALAVEČER V ZUBŘÍ 2016 
VE ZNAMENÍ BRAZILSKÉ SAMBY

Absolutního vítěze ankety o nejlepšího zuberského spor-
tovce ultramaratonce Tomáše Štveráka obdaroval v závěru 
večera japonský umělec Hidehito Takeuchi vlastnoručně vy-
robenou zuberskou výšivkou, to vše v kulisách brazilského 
Ria De Janeira. Zdá se to až k nevíře, ale letošní sportovní 
galavečer byl jednoduše postavený na globálních základech 
olympijské myšlenky, jež bourá všechny hranice. Sportov-
ní úsilí, dřina, odhodlání, překonávání překážek, prohry, ale 
také radost z vítězství, sláva a hrdinství vytváří dohromady 
sportovní jazyk, jemuž rozumí celý svět. A my jsme šťastni, 
že v Zubří tomuto jazyku umíte skvěle naslouchat!

(více na str. 8)

METLÁŘSKÝ JARMARK 
a tradiční 

kácení máje

Sobota 
21. května 2016 
od 9.00 hodin

Slavnostní otevření „ Duhové zahrady pro motýlky, brouč-
ky a světlušky“ se uskutečnilo v úterý 12. dubna odpoledne. 
Krásně zrekonstruovaná zahrada s novými herními prvky, 
tabulemi, přírodní učebnou, záhonky, broukovištěm a písko-
vištěm byla vybudována na podzim loňského roku.                                    

(více na str. 4)

Do Zubří zavítá Marek Eben i se svou kapelou
Stane se tak v pátek 27. května 2016. Bratři Ebenové po-

ctí svou návštěvou zuberský Klub a od 19 hod. zde odehrají 
více než dvouhodinový kon-
cert věnovaný písním z po-
sledního alba Čas holin, za 
které v roce 2014 obdrželi 
platinovou desku i žánro-
vou cenu Anděl v kategorii 
folk&country. Kromě těchto 
písniček bratři Ebenové při-
pomenou i zásadní skladby 
z předchozích alb (Já na tom 

dělám), ale „opráší“ i několik kousků z raného folkového 
období.                                                                 (více na str. 11) Foto: P. Czinege



Narození
Dorota Vavřínová                          Rozálie Vavřínová

      Eliška Míčková

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

Helena Ulrychová 75 let Adolf Fabián 85 let
Jaroslav Dvořák 75 let Jiří Koleček 75 let

Úmrtí
Zdeněk Vahalík   Emilie Petřeková 
Pavla Nováková         Františka Opálková
Josef Tomaštík

Vzpomínáme

Dne 5. dubna 2016 by se svých 70. na-
rozenin dožila naše milovaná maminka, 

paní Jiřina Dořičáková.  
Děkujeme, že jsi nám vždy byla oporou. 
Manžel Tomáš a děti Tomáš a Radka  
s rodinami.

Dne 9. dubna 2016 jsme vzpomněli  
10. výročí, co nás opustila naše milovaná 
maminka, babička a prababička, 

paní Anna Hrstková, 
a 7. června 2016 vzpomeneme 5. výro-
čí, co nás opustil náš tatínek, dědeček  
a pradědeček, 

pan Josef Hrstka.
S láskou vzpomíná syn Jan s rodinou.

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

Dne 25. dubna 2016 uplynuly dva smutné 
roky od úmrtí 

paní Marie Fabiánové.  
Na svoji drahou manželku, milou ma-
minku a babičku s láskou vzpomínají manžel Rudolf Fabián 
a děti s rodinami.

Dne 3. května 2016 uplyne rok od úmrtí 
našeho tatínka, manžela, dědečka, 

pana Ladislava Juříčka.  
S láskou a úctou vzpomínají manželka  
a dcery s rodinami.

Čas plyne,
vzpomínky zůstávají...

RM rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřej-
né zakázky malého rozsahu na služby „Projektová dokumen-
tace na stavbu Lékařský dům a Komunitní dům pro seniory“ 
a pověřila starostu města podpisem příslušné smlouvy o dílo 
s firmou Centroprojekt Group, a. s., Zlín.
RM schválila výsledek výběrového řízení veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy Muzea 
Zubří“ a schválila uzavření smlouvy o dílo s  vítězem VŘ, 
firmou Heryán Reconstructions, s r. o., Valašská Bystřice.
RM schválila smlouvu o poskytnutí příspěvku z prostředků 
Česko – německého fondu budoucnosti, nadačního fondu.

Z 37. zasedání rady města ze dne 6. 4. 2016

Kompletní znění usnesení Rady města a Zastupitelstva 
města Zubří najdete na vývěsce u MěÚ Zubří a na webo-
vých stránkách města Zubří.

Čas plyne, 
vzpomínky zůstávají.

Dne 13. dubna 2016 jsme vzpomněli  
25. smutné výročí úmrtí manžela, tatínka 
a dědečka, 

pana Ladislava Pavelky. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka Jarmila, dcery Sylva 
a Marcela s rodinami a ostatní příbuzní. Kdo jste ho znali  
a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Odešel tak náhle, nikdo to nečekal,
osud to chtěl, jen to moc uspěchal.
Čas prý rány hojí, to je jen pouhé zdání.
Stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.

„Denně na nás čekávala, 
jak jsme přicházeli. 
Přicházíme... všude ticho,
práh je osamělý...“

Dne 5. května 2016 vzpomeneme již 20. 
smutné výročí, kdy nás navždy opustila 

paní Anna Posoldová. 
S láskou a úctou vzpomíná rodina.

Nic z toho dobrého a krásného, cos  
učinila, se neztratí. Všechno zůstane.
(A. France)

RM schválila Návštěvní řád Muzea Zubří.
RM schválila uzavření smlouvy o vystoupení s agenturou 
100PROmotion, Praha, zastupující Bratry Ebenovy.
RM schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Rea-
lizace stavby Knihovna Zubří“, týkající se snížení ceny díla, 
s firmou Mézl a Janíček, s. r. o., Zašová.
RM souhlasí s návrhem ředitelek MŠ Duha a MŠ Sídliš-
tě na provoz mateřských škol v období hlavních prázdnin,  
v měsících červenci a srpnu.

Radka Dvořáková, členka rady města

Z 38. zasedání rady města ze dne 13. 4. 2016

Blahopřání

Společenská kronika občanů Zubří

MěÚ Zubří informuje
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18. března Divadelní SPONA 
slavila úspěšnou premiéru své 
již čtvrté divadelní hry, tentokrát 
s názvem Vzpomeň si na zítra. 
Kromě hereckých, pěveckých  
a tanečních výkonů jste si 
mohli také všimnout precizně 
provedených kulis a celkové 
výtvarné scény, jejíž autor-
kou je naše Vendulu Smoč-
ková, s níž vám přinášíme 
rozhovor.

Vendy, ptám se tě stejně, jako jsem se ptala předchozích 
členů. Jaká byla tvoje cesta k divadlu a jak dlouho jsi člen-
kou Divadelní SPONY?

Má cesta k divadlu... No, asi úplně odlišná než u většiny 
z vás, kteří jste v podobném obsazení začali již na Základní 
škole Zubří. K divadlu a zvláště pak ke Sponě mě přivedlo 
až první představení SPONY Poslední výkřik, na které jsem 
se byla podívat a které mě nadchlo natolik, že jsem se chtěla 
stát její součástí. A díky mým milým Spoňákům se to poved-
lo. A tedy k druhé otázce, členkou Divadelní Spony jsem od 
nacvičování druhé hry, tedy někdy od léta 2012.

V jakých hrách a rolích jsme tě již mohli vidět?
Přestože jsem původně měla být ve Sponě pouze jako 

tvůrce kulis, hned v mé první absolvované hře Víc než osud 
jste mě mohli vidět v roli vypravěče “Ďábla”. O rok později 
jsem měla tu čest ztvárnit selku Ohradovou ve hře Láska na 
horách a v letošní hře Vzpomeň si na zítra jsem dostala roli 
barmanky Elis.

Jak se ti hrály role, ve kterých jsi účinkovala? Kterou by sis 
klidně znovu zopakovala? A je nějaká, která se ti hrála špatně?

Každá role měla své, u každé by se nejspíše dalo najít plus 
i mínus, ale každá z nich se mi hrála dobře. Občas to sice 
trvá, než se do role dostanete, ale když už si na ni zvyknete, 
je prostě vaší neodmyslitelnou součástí. A pro zopakování 
bych si klidně dala každou z nich, protože stále je na nich 
spousta nedokončené práce a vždy je co zlepšovat.

Jak se ti hraje současná role Elis a máte něco společného?
Role Elis je skvělá, tedy až na její povolání barmanky, pro-

tože rozlévání panáků mi dělá neskutečný problém. A společ-
ného... Asi obě potřebujeme nejdříve sáhnout na dno svých 
sil a až pak následuje vnitřní síla a odhodlání k novým cílům.

Ve SPONĚ máš funkci výtvarníka scény. Co tato funkce 
obnáší?

Funkce výtvarníka scény obnáší hlavně vytvoření prvot-

Divadelní SPONA se představuje 

Oznamujeme občanům, že trávu (listí), větve a pařezy je 
možno ukládat do speciálních kontejnerů umístěných ve 
dvou lokalitách našeho města. 
Jedná se o tyto lokality:
• Betonová plocha u firmy Stavebniny Mitáš, ul. Starozu-
berská – areál bývalého ZD (tráva/listí, větve, pařezy)
Otevírací doba:
 po – pá  7.00 – 17.00 hod.
 so          7.00 – 12.00 hod.
 ne          zavřeno 
Pokud by občané měli větší množství větví, je možné  
k domu přistavit kontejner. Tato služba je však zpoplatněná. 
Samotné zlikvidování větví je zdarma. Přistavení kontejneru 
na bioodpad zajišťuje firma Mitáš CZ – tel. 602 575 758.
• Před první branou skládky Březovec (tráva/listí, větve)
Kontejnery jsou trvale přístupné, viditelně označené názvem 
komodity, pro kterou jsou určeny.
Žádáme všechny občany, aby u těchto kontejnerů udržovali 
pořádek a nevhazovali do nich jiný odpad, než pro který 
jsou určeny! 

Změna v likvidaci bioodpadů

Objemný odpad (starý nábytek, lednice…), stavební suť, 
pneumatiky lze bezplatně odkládat ve sběrném dvoře na uli-
ci Nádražní.
Otevírací doba ve sběrném dvoře:
 po   zavřeno 
 út   8.00 – 11.00   14.00 – 17.00 hod.
 st   zavřeno
 čt   8.00 – 11.00   14.00 – 17.00 hod.
 pá   zavřeno
 so   8.00 – 11.00 hod.
Pokud by občané měli větší množství objemného odpadu, 
stavební sutě…, je možné k domu přistavit kontejner. Tato 
služba je taktéž zpoplatněná. Samotné zlikvidování odpadu 
je rovněž zdarma. Přistavení kontejneru na tento odpad zajiš-
ťuje firma Petr Těhan – tel. 603 226 192.
Eternit a lepenku lze nadále odkládat do kontejnerů v Bře-
zovci po dohodě na OV MěÚ Zubří.
Na závěr žádáme občany, aby v našem městě udržovali čis-
totu a pořádek a nevyhazovali odpad mimo určené nádoby. 

Likvidace ostatních odpadů

Oznamujeme občanům, že již nemusí třídit plasty a kartony 
do dvou rozdílných pytlů. Firma AVE.CZ nově začala tyto 
komodity třídit na své třídící lince. Sběr těchto komodit bude 
prováděn v pravidelných měsíčních svozech dle již dříve in-
zerovaných termínů. 

Tříděný odpad – pytlový sběr

Třídění odpadů se stalo nedílnou součástí našeho živo-
ta. Město Zubří má vybudovanou rozsáhlou síť kontejnerů 
na tříděný odpad. Přesto se v určitých lokalitách setkáváme  
s absolutní ignorací principu třídění odpadu. V kontejnerech na 
komunální odpad nacházíme stavební suť, lepenky, eternit… 
a v kontejnerech na bioodpad peřiny, pytle s objemným odpadem. 

Tato situace začíná být neúnosná, proto jsme ve vytipova-
ných lokalitách rozmístili fotopasti, které nám brzy odhalí 
pachatele těchto nehorázností.

Opětovně žádáme občany, aby u těchto kontejnerů udržo-
vali čistotu a pořádek a nevhazovali do nich jiný odpad, než 
pro který jsou určeny! 

Eva Gazdíková, odbor výstavby

Třídění odpadů v Zubří

Termíny svozů plastů a kartonů v roce 2016 – pytlový sběr
 4. 3.  1. 4.  13. 5.         10. 6.
 2. 9.  14. 10.  11. 11.         9. 12.
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„líto“ – čerstvou větvičku nazdobenou barevným krepovým 
papírem. Dětem se připomenutí tohoto zvyku velice líbilo. 

Za MŠ DUHA Štěpánka Koňaříková

Velikonoční zvyky

ního návrhu všech scén, které divadlo bude mít, a pak také 
i vytvoření všeho, co je v mých silách. Nebo přesněji všeho, 
co je reálné, aby vzniklo u nás doma. Ať už s obrovskou 
pomocí taťky přes technické požadavky na scénu, nebo s po-
mocí mamky při nákupu nejrůznějších materiálů. Také je pro 
mě důležité její očko k posouzení výtvoru nebo pomoc při 
samotném malování, kde pro změnu nejčastěji zaměstnávám 
ségru. Takže jakmile dojde na kulisy, z pokoje, obýváku, 
chodby nebo garáže u nás doma se stává tvořivá dílna. Tím 
tedy domů posílám velké díky za všechnu pomoc a hlavně 
za to, že jsem se mohla v těchto odvětvích vzdělávat. Kdo ví, 
jak by ty kulisy jinak vypadaly.

Jak dlouho trvalo vyrobit kulisy pro představení Vzpo-
meň si na zítra? 

Poměrně dlouho, ale ne až tak moc, jako když jsem ma-
lovala kulisy pro hru Láska na horách. Kdybych pracovala 
na kulisách v jednom kuse, do týdne by bylo hotovo, ale to 
bohužel není vždy úplně reálné.

Tvé výtvarné práce jsou opravdu úžasné, kam chodíš na 
nápady?

Děkuji. Ony asi nápady chodí za mnou, jinak si to nedokážu 
vysvětlit. Jakmile dojde na kulisy nebo na jakékoliv jiné malo-
vání, leží mi to v hlavě. Když mám konkrétní úkol, tak vyhle-
dávám třeba již vytvořené nápady na internetu a pak to nějak 
všechno spojím ku obrazu svému. Následuje spousta nocí, kdy 
se mi o tom zdá, jak bych chtěla, aby to vypadalo, no a pak už 
to buď vyjde, nebo nevyjde. A když už si to nějak vysním, tak 
to prostě musím dotáhnout do konce, ať se děje, co se děje.

Vendy, máš hodně koníčků… Kde tě  ještě kromě Diva-
delní SPONY můžeme vidět?

Kromě Divadelní Spony jsem k vidění už jen v Cimbálové 
muzice Beskyd, se kterou už hraji... možná raději ani nepo-
čítat, jak dlouho. A téměř stejnou dobu také sedím za cim-
bálem v Cimbálové muzice Kotula, která funguje pod ZUŠ 
Rožnov a kde mám možnost se mimo folklóru také dostat ke 
klasice, ať už na každoročním adventním koncertu, nebo le-
tos také poprvé chystáme koncert houslistů absolventů, který 
celá muzika doprovodí. 

Samozřejmě všechny akce jak muziky, tak divadla se vzá-
jemně mísí a je jich spousta, ale na jednu vás všechny musím 
pozvat, protože ta vážně stojí za to a neměli byste si ji nechat 
ujít. No a bylo by tedy asi  hříšné, kdybych vám neřekla, ať 
přijdete na nějakou z dalších repríz naší hry Vzpomeň si na 
zítra!!! Těšíme se na vás.

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

Vždy se všichni těšíme na velikonoční svátky, a abychom 
se o nich dozvěděli něco více, zavítali jsme na vzdělávací 
program do zámku Lešná za Valašským Meziříčím. Tam na 
nás už čekala princezna, která nás provedla zámkem a po-
vyprávěla nám, jak se Velikonoce slaví, a ukázala nám, jak se 
barví vejce, co jaká barva znamená, když si jich hoch přine-
se největší množství domů. Jak se liší Velikonoce na zámku  
a u poddaných a co určitě nesmí chybět na velikonočním stole. 

Za MŠ DUHA Štěpánka Koňaříková

Vynášení Moreny
Vynášení Moreny – jinak též Morana, Marzana, Mařena, 

Smrt, Smrtka, je dávný lidový zvyk. Je to slaměná figura 
oblečená v ženských šatech bílé barvy, na krku má korá-
le z vyfouklých vajec a představuje vynášení zimy a smrti  
a zároveň vítání jara. My jsme si s dětmi letos tento zvyk 
také připomněli a vynesli Morenu za naši vesnici a přinesli si 

Slavnostní otevření zahrady mateřské školy 
DUHA

(pokračování z titulní strany)
Nejprve všechny přivítala paní ředitelka Bc. Vladimíra Ja-

nošková. Popřála dětem, aby pro ně zahrada byla místem, kde 
si budou rády hrát, sportovat, tvořit a objevovat krásy přírody.

Dalšími  hosty byli zástupci města v čele s panem staros-
tou Ing. Vaculínem, který se připojil k přání paní ředitelky  
a symbolicky zasadil první sazenici do nového záhonku.

O skvělou zábavu se postaral klaun Pepíno prcek. Svým 
programem plným veselých soutěží, her, písniček a překva-
pení si získal nejen děti, ale i dospělé. Poté si děti vyzkouše-
ly nové průlezky, skluzavky, houpačky. Zasadily do záhon-
ků bylinky a zeleninu. Připravily z přírodnin domeček pro 
broučky a zahrály si fotbal.

A když dostaly hlad, měly pro ně paní kuchařky něco dob-
rého k zakousnutí.

Všichni bychom si přáli, aby byly děti v naší duhové za-
hradě šťastné a spokojené. Velmi děkujeme Městskému úřa-
du Zubří a všem, kteří se zasloužili o její vybudování.

Kolektiv MŠ  DUHA
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balónky a různé jiné podivuhodnosti. Dokonce i ptačí hnízdo 
s vajíčky se objevilo. Dopoledne se ke vší spokojenosti ode-
hrávalo v jiných hladinách. V tělocviku hřeben honil vlasy,  
v hudebce zněla Marnivá sestřenice a melodické prosby za 
růst srsti, v matice se počítalo, jak rychle vlasy rostou, češti-
na byla poetická a výtvarníci navrhovali účesy neobyčejné. 
Inu, střapáčci si to užívali a ještě v jídelně se dožadovali mi-
nimálně střapaček se zelím...

     Střapatka Bludná

P. S.: Nikoho nenapadlo si hlavu oholit úplně, ale zato se 
objevily i kníry...a očekává se, že děti budou díky mantrám 
za chvíli vousaté ☺.

V den bláznů a pomatenců si všichni ze staré školy přiv-
stali. Byl vyhlášen zákaz vstupu do budovy „v běžných 
vlasech“. Proto se malí i velcí česali, barvili, tupírovali, za-
plétali, gelovali, vmotávali si špulky, hadříky, uchošťouchy, 

Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm, vý-
chovně vzdělávací program - VELIKONOCE NA VALAŠSKU 

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

AKCE SLUNÍČEK - BŘEZEN 

Návštěva dětského lékaře MUDr. Pospíšila - povídání  
o dětských nemocech, prohlídka ordinace a čekárny. 

Děkujeme MUDr. Pospíšilovi a sestřičce paní Vičanové za 
poučné povídání o nemocech. 

Zámek Lešná u Valašského Meziříčí, výchovně vzdělávací 
program - VELIKONOCE

Den roztodivných účesů
aneb I vrabčí hnízdo může vzbudit obdiv

Slétli se všichni, kdo procitali v těch březnových dnech 
s chutí do trylkování. Prozpívali se do školního kola a tam 
pěli, jako by šlo o záchranu samotného jara.

V kategorii sólistů našli zlato v hrdle třpytící se tak intenzivně:                                                                         
1. Federica Ferrová, 1. B; Sára Holišová, 2. B; Tadeáš 

Petřek, 3. A; Adéla Mitášová, 5. B                                         
2. Tereza Piskořová, 1. C; Emily Turner, 2. C; Šimon 

Poláček, 3. A; Nikol Pavlištíková, 4. B
3. Antonín Křenek, 1. C; Viktorie Mizerová, 2. A; Jir-

ka Šuba, 3. B;  Filip Dimitriadis, 3. C; Barbora Ondře-
jová, 5. B, a Josef Mach, 4. A

Mezi skupinkami se blýskli tito zpěváčci:                                                                                                            
1. Beata Mičolová a Monika Mitášová, 1. B;  Máša Ma-

Skřivánek 2016
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V pondělí 21. 3. 2016 se třídy II. A a II. B sešly v 17 h ve 
škole s úmyslem prožít neobvyklou noc. 

V podvečer jsme navštívili Muzeum města Zubří. Paní 
Erika Ondřejová nás seznámila s historií naší obce a předsta-
vila nám expozici Muzea.

Po návratu do školy nás čekalo nadstandartní občerstve-
ní. Maminky nám připravily řízkovou párty a přidaly chutné 
dezerty. Maminky, moc děkujeme, jste jedničky. Na veli-
konočním tvoření jsme si vyrobili přání s krásným drátěným 
zápichem. Tajemnou atmosféru nám zajistila děvčata z IX. A – 
Sára Bambuchová, Lenka Fryšová, Katka Holčáková, Sabča 
Jurajdová, Ester Konkoľová, Bětka Krůpová, Gabča Kaňá-
ková a Pája Pšenicová. Jejich stezka odvahy byla strašidelná 
a plná zajímavých úkolů.  Holky, jste super! 

Večerní usínání v pyžamkách a s pohádkou proběhlo v po-
hodové náladě. Děti se vyspaly do růžova a ranní spokojené 
obličeje druháčků byly odměnou všem, kteří se na akci podíleli.

Mgr. Šárka Ulrychová

Veliké velikonoční spaní

jerová a Viktorka Mizerová, 2. A;  
Vojta Hasalík, Šimon Poláček, 
Vojta Prstek a Matěj Polehňák, 
3. A; Klára Mikulenková, Dali-
bor Novák a Barbora Kachtíko-
vá, 5. A

2. Petra Pernicová a Lucie Fialo-
vá; 1. B; Rozárka Machová a Pavel 
Tomášek, 2. B; Vojta Hasalík, Ši-
mon Poláček, Vojta Prstek a Matěj 
Polehňák, 3. A; Markéta Křivová, 
Adéla Fiedlerová, Adéla Skýpalová 
a Kateřina Lajgotová, 4. A

3. Tereza Smetanová a Viktorie 

Krupová, 1. A; Filip Lukašík a Martin Volný, 2. C; Mar-
kéta Vrátná, Berenika Fabiánová a Dominika Cabáko-
vá, 3. B; Dominik Kretek, Petr Číp a Kristýna Papežo-
vá, 4. B

Gratulujeme a děkujeme za melodické dopoledne. 
S.B.

Ohlédnutí za beneficí pro Stonožku
23. března se konala již 9. benefice pro Stonožku, jíž se zú-

častnilo kolem 190 vystupujících a „pomocného personálu“. 
Ranní vystoupení navštívili paní Běla Jensen a rtm. Bed-

nář, účastník pěti misí do Kosova a Afghánistánu. Oba byli 
vyzpovídáni moderátorkami, které rtm. Bednáře rozesmály 
otázkou, co si dovezl z dovolené v Thajsku. Jeho odpověď 
ale všechny překvapila – byla to manželka!

Během večerního programu proběhlo vyhlášení vítězů měst-
ského i okresního kola literární soutěže O poklad strýca Juráša, 
v níž už léta naše škola zaznamenává pravidelné úspěchy.

A co mohli diváci zhlédnout? Jako vždy úžasné gymnast-
ky, ale i „vlastnoručně“ sestavené a nacvičené vystoupení 
děvčat z 5. B, tanec chlapců a děvčat z 5. A, kluky, kluky  
s klukama (a samozřejmě s děvčaty) z 2. C, děti z družiny,  
z 1. B, Mustachild.... První stupeň letos benefici naprosto ovlá-
dl a kromě zmíněných tanečních vystoupení nesmíme zapo-
menout i na krásný zpěv Adélky Mitášové, která za hudební-
ho doprovodu své sestry slavnostně ukončila celou benefici,  
a absolutně neskutečná představení částí Svěrákovy pohádky 
Tři bratři. 4. A zachránila Šípkovou Růženku a krátce před-
stavila i Červenou karkulku, 5. B pojala Dvanáct měsíčků 
jako fantastickou operu!
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Ve čtvrtek 17. 3. 2016 se v rámci slavnostní vernisáže 
otevřela výstava plná svěžích jarních květů, originálních 
nápadů či barevné i materiálové pestrosti s libozvučným 
názvem ÓDA NA JARO.  O náplň výstavy a její zpraco-
vání se postaral tým floristek z květinářství Lucida pod 
vedením Jany Hrstkové. 

V samém úvodu předsedkyně muzejní rady Města Zubří 
paní Marie Krupová přivítala návštěvníky vernisáže. Neopo-
mněla připomenout, že výstavy připravované Janou Hrstko-
vou patří v Zubří vždy k nejnavštěvovanějším a nejoblíbeněj-
ším. Kromě toho připomenula, že po této výstavě čeká budovu 
Petrohradu, kde je vybudovaná jedinečná výstavní galerie, 
delší časová odmlka z důvodu plánované rekonstrukce. 

Poté se dostala ke slovu sama autorka, v jejíchž slovech 
bylo slyšet dojetí z toho, že se její práci podařilo dotáhnout 
do dalšího úspěšného konce, ale také obrovský vděk, který 
cítila vůči všem, kteří s přípravou výstavy pomáhali. Mezi 
autorky se vedle Jany Hrstkové řadí Maruška Krupová, Ver-
ča Štusková, Katka Solanská a Mirka Vojvodíková. Ve vstup-
ním prostoru si každý může přečíst také list spolupracovníků, 
který chtě nechtě vykouzlí úsměv na tváři. Říká, kdo pomáhal 
s drobnými floristickými pracemi, betonováním, vrtáním, půj-
čováním vrtačky a především s hlídáním dětí. 

Chvíle slov a děkování střídala produkce dvou muzikantů  

Óda na jaro v zuberském Muzeu

2. stupeň měl letos co dělat, aby náporu svých mladších 
spolužáků stačil. Zpěvem se o to zasloužili Natka Ondřejová, 
Patrik Vašek a sbor paní učitelky Janušové. Děsuplné zombi-
ce ze 7. A vstaly z hrobu, aby nás potěšily nejen tancem, ale 
i skvělým make-upem, 6. B prozradila, jak to bylo s osmým 

trpaslíkem od Sněhurky,  
a B-Art upoutal dokonalým 
tancem. Jsme moc rádi, že na 
nás nezapomínají naši bývalí 
žáci – Matyáš Juříček všech-
ny pobavil a potěšil svým 
hudebním vystoupením.

9. benefice je minulostí. 
Snad se líbila – usuzujeme tak nejen z potlesku, který prová-
zel všechna čísla, ale i z rekordní sumy, kterou děti získaly 
nejen svými vystoupeními, ale i prodejem svých výrobků – 
28 550 Kč. A tato suma stále roste, protože jsou v prodeji 
DVD z ranního představení. Až budeme mít zcela "jasno", 
odešleme peníze (po odečtení nezbytných nákladů – jako 
každý rok) na konto hnutí Na vlastních nohou a vás budeme 
informovat o konečné sumě.

Závěrem bych chtěla moc poděkovat všem dětem, které se po-
dílely na zdárném průběhu benefice a věnovaly pečlivému ná-
cviku spoustu svého času, jejich učitelkám za ochotu a pomoc 
s nácvikem, paní Juříčkové a jejím dětem za výrobky na prodej  
a všem ostatním, kteří nám pomáhali a drželi palce, a těm, kdo se 
přišli podívat na naši benefici a podpořili tak dobrou věc.

Ještě jednou díky vám všem a příští rok snad na shledanou.
Helena Dufková

V pondělí 21. března 2016 se žáci devátých tříd sešli ráno po 
půl šesté před městským úřadem, aby navštívili původní kon-
centrační tábor Osvětim v Polsku v rámci poznávací exkurze 
ZŠ Zubří. Zhruba po tříhodinové cestě jsme dorazili na místo. 

V muzeu Osvětimi je zakázáno nosit křiklavé barvy oble-
čení, smát se, jíst atd. Po nějaké době čekání si nás rozděli-
li na dvě skupiny a každá skupina dostala svého průvodce. 
Nejprve nás provedli částí Osvětim I., kde nám ukázali ně-
kolik fotografií, také staré boty vězňů, nebo dokonce jejich 
vlasy. Tento tábor působil jako vyhlazovací, takže se odtud 
nikdo neměl dostat na svobodu. Pak jsme jeli k další části - 
Osvětim II. (Březinka). Tady jsme mohli vidět jednopatrové 

Osvětim – svědomí lidstva

stavby, kde vězni přebývali, dokud žili. Také jsou zde želez-
niční koleje, na nichž přiváželi nové vězně v přeplněných 
vagónech, řadili je zde podle pohlaví, věku a zdravotního 
stavu do dvou skupin, zda půjdou rovnou na smrt do plyno-
vé komory, nebo pracovat a přežívat drsné podmínky tohoto 
místa. V areálu je, až na pár výjimek, povoleno fotit. 

Když jsme byli přímo v tomto táboře, kde zemřelo tolik 
lidí - je to něco jiného, než si jen pustit film nebo si přečíst 
nějaký článek. Celé tohle místo na vás působí svou atmosfé-
rou, vše si uvědomíte a pochopíte, jak to vlastně bylo. Někdo 
si řekne, že to ani tak strašné nebylo, ale až uslyšíte a z části 
i uvidíte pravdu, změníte názor. 

Aneta Plesníková, 9. ročník
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z kapely Elubic. Naše zuberské hudební mládí reprezentované 
silným hlasem Míši Valchařové a kytarovým doprovodem Vaš-
ka Opálky jako by podtrhlo příchod Velikonoc, jara a slunce. 

Jak jsme si již v minulosti opakovaně ověřili, studnice 
nápadů Jany Hrstkové nikdy nevysychá a znovu jsme byli 
překvapeni koncepcí výstavy. Zatímco menší vstupní míst-
nost rezonuje v tradičním velikonočním duchu, místnost 
hlavní sklání poctu jednotlivým materiálům. Samotné ná-
zvy jednotlivých věcných celků a kompozic jsou všeříkají-
cí: Věčnost hlíny, Pocta plechu, Betonová šeď, Vůně dřeva, 
Čistá krása (sklo) a Moderní elegance (plast). To, jakým 
způsobem se dá s jednotlivými materiály floristicky pracovat  
a „vyseknout poklonu“ jaru jako takovému, je malý zázrak, 
který se jen stěží dá popsat. To se musí vidět. 

Lenka Přečková

SPORTOVNÍ GALAVEČER V ZUBŘÍ 2016 
VE ZNAMENÍ BRAZILSKÉ SAMBY

(pokračování z titulní strany)
Na počátku všeho stál třetí ročník ankety o nejlepšího 

sportovce města Zubří. Do čtyř kategorií jste nominovali 
celkem 35 sportovců nebo kolektivů a posléze v hlasování 
trhli dosavadní rekord v počtu hlasujících. Letos vás on-line 
i vyplněním anketních lístků hlasovalo celkem 948, což od-
povídá takřka každému pátému Zubřanovi. 

 Poté již nastal den „D“. Sobota 9. dubna byla vybrána 
pro odtajnění výsledků a vy-
hlášení těch nejlepších v rámci 
slavnostního sportovního ga-
lavečera. Již samotný vstup do 
vestibulu klubu signalizoval, 
že návštěvníci mohou očeká-
vat nevšední, exotický záži-
tek a že o překvapení nebude 
nouze. U vchodu byli vítáni 
pilotem a krásnými stevardka-
mi, které je usadily do letadla.  
A mohlo se startovat. Za řin-
čení motorů ještě proběh-

la rychlá instruktáž v podání zběsilého stevarda Pepy, 
pozdrav kapitána Huga Vrtule a mohlo se vyrazit přes 
oceán směr Brazílie. Po úvodní dataprojekci se odhali-
la scéna jako vystřižená z Ria - kulisy stadionu Maracaná  
a také dominanta sochy Krista Spasitele, jež k městu pro-
slulému karnevaly a sambou neodmyslitelně patří. Dele-
gát cestovní kanceláře, která tento výlet do Brazílie zpro-
středkovala, Marian Žárský, všechny na stadionu přivítal  
a pozval do karnevalového průvodu. Poprvé se rozezněla 
samba v podání Bubenického ORchechestru Ivo Samiece, 
diváci poprvé spatřili krásné asistentky moderátora, všechny 
bubeníky, Bursase Charalambose a v neposlední řadě také bra-
zilské tanečnice v plné parádě. Karnevalové veselí mohlo začít.

Pro podtržení idey olympijských her, jež tak krásně sym-
bolizují harmonii mezi kulturou těla a ducha, bylo nutné za-
pálit olympijský oheň. S tímto až posvátným obřadem nám 
pomohly přes dataprojekci brazilské děti z Instituto Quero 
Ser (Institut Chci být). A proč právě ony? Věřte nevěřte, 
poselství našich dětí poslané po balóncích k nebi prostřed-
nictvím Imricha Bugára v rámci dětského sportovního dne  
13. 6. 2015 objevili dva chlapci až v daleké Brazílii v měs-
tečku jménem Cangueira. To je od Ria vzdálené asi 1 100 km. 
Děti s námi prostřednictvím svých učitelů a dobrovolníků 
začaly komunikovat. Tak vznikla myšlenka na spolupráci 
v rámci příprav letošního galavečera – děti malovaly mo-
tivy pro letošní diplomy všem nominovaným sportovcům, 
natáčely řadu záběrů ze své činnosti, aby nám tak přiblížily 
pravý brazilský sport i kulturu, a v neposlední řadě vytvoři-
ly krásnou štafetu s ohněm, v rámci které nám posílaly svá 

sportovní i mírová poselství. Štafetu od nich převzal a náš 
olympijský oheň v sále zapálil valašský hlavičkový ekvilibris-
ta, v jehož žilách však koluje nefalšovaná řecká krev – Bursas 
Charalambos. Ten se brzy nato stal prvním z hrdinů dnešního 
večera.

Vítěze ankety sportovec roku dekorovali opravdoví  
hrdinové sportu

Vedle oceněných sportovců jsme se v rámci letošního spor-
tovního galavečera rozhodli vzdát poctu sportovním osob-
nostem, které si podle nás za své činy, skutky, odhodlání, 
vytrvalost a vlastnost nikdy se nevzdávat zaslouží obrovskou 

úctu nás všech. Tito naši 
„hrdinové“ nám současně 
pomohli s oceňováním na-
šich nejlepších sportovců. 
Charalambos Bursas, dr-
žitel 21 světových a zhru-
ba 300 českých rekordů  
v žonglování s míčem, 
tak po svém vystoupení 
dekoroval novopečenou 
trenérku roku Simonu Pa-
látovou, která jako jediná 
v dosavadní historii ankety 

své vítězství obhájila, a to jako trenérka žaček - házenkářek 
TJ Lesany Zubří. 

Jedním z nejdojem-
nějších okamžiků večera 
bezesporu bylo předsta-
vení bronzové medailist-
ky z Mistrovství světa 
juniorů v hodu kuželkou, 
hendikepované třinác-
tileté atletky – Adélky 
Sekyrové. Moderátor ve-
čera Marian Žárský nám 
po akci napsal mimo 
jiné: „Na pódiu už jsem 
stál s kdekým, ale mít 
příležitost být u toho 
například s Adélkou Se-

kyrovou je velký dar...takový, který je nad všechny honoráře. 
Myslím, že se opět povedlo něco naprosto výjimečného, díky 
vám všem.“ Adélka pak poctila svou gratulací a předáním cen 
nejlepší mezi nominovanými jednotlivci z řad mládeže. Vítěz-
kou se stala členka mládežnického reprezentačního výbě-
ru České republiky do 16 let v házené z TJ Lesana Zubří 
Michaela Polášková. 

Vítěze nejlepšího kolektivu nám pomohl odtajnit již tradiční 
zuberský Duch sportu a slavnostně jej dekoroval další hrdina – 
Pavel Děcký. Ten zůstal po těžkém úrazu při motokrosových 
závodech připoután na invalidní vozík. Své sportovní karié-
ry se však odmítl vzdát. Nejdříve jako sportovní střelec, nyní 
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jako závodník na handbiku sklízí vavříny na vrcholových ak-
cích v České republice i mimo ni. 8 hodin denně tráví v prá-
ci a další 2-3 hodiny tréninkem. Myslím, že takovou energii 
a odhodlání mu mohou závidět i členové všech nominovaných 
týmů, mezi nimiž letos zvítězily starší žačky TJ Lesany. 

V tu chvíli zbývalo odtajnit poslední vyhlášenou kategorii, 
a sice tu nejnabitější, kategorii jednotlivců mezi dospělými. 
Velmi stylově nám právě s touto kategorií pomohl Zbyněk 
Cypra, který nám zprávu o vítězství Tomáše Štveráka při-
nesl ve stylu bájného řeckého běžce jménem Feidippidés. 
Oba borce pojí záliba v ultramaratonech. Zbyněk Cypra, 
jako matador a ikona tohoto sportu u nás, vzdal Tomášovi 
hold a pochválil jeho přístup k tréninku i závodům. 

Cena starosty města
Večer plný živočišné samby, krásných brazilských žen  

v pestrobarevných kostýmech i mrštných capoeristů a ryt-
mů, o něž se neúnavně staralo 12 bubeníků orchestru Ivo 
Samiece, se pomalu chýlil ke svému vyvrcholení. Také letos 
vyhlásil svou cenu starosta města Zubří Lubomír Vaculín. 
Hovořil o tom, jak těžké je ve městě plném zasloužilých či-
novníků sportu, trenérů či sportovců vybrat jednoho jediného, 
ale jeho letošní volba byla ovlivněná také životním jubileem 
vybrané Jany Mikulenkové. Asi v Zubří neexistuje nikdo, kdo 
by neznal její usměvavou tvář a vitální přístup ke sportu i živo-
tu. Vizitku její dlouholeté činnosti na poli sportu najdete níže. 

Jana Mikulenková
Po absolvování pedagogic-

ké fakulty v roce 1969 založila  
v Zubří oddíl moderní gym-
nastiky a 30 let v něm aktivně 
pracovala jako trenérka II. třídy, 
rozhodčí I. třídy, předsedkyně 
oddílu, předsedkyně komise roz-
hodčích, lektorka a autorka mno-
ha pohybových vystoupení.

Nejúspěšnějšími závodnice-
mi první generace gymnastek 
byly Hana Mikulenková (Šírová)  
a Zdenka Trčková (Solanská), obě 
zařazené do družstva Nadějí ČSR. 

Obě získaly titul Přeborníka ČSR v soutěži družstev, 2. 
a 3. místa v přeborech ČSR jednotlivkyň a mnohá vítězství  
v oblastních přeborech s postupem na přebory ČR. 

Od roku 1972 učila na ZŠ v Zubří tělesnou výchovu, rus-
ký a německý jazyk. Podílela se na zakládání sportovních tříd 
házenkářů a gymnastek. V hodinách TV vedla žákyně k vše-
strannosti, úspěchy se dostavily i v atletice, volejbale, košíko-
vé a sportovní gymnastice. Pěkným zážitkem bylo 6. místo  
v republikovém finále „O nejlepší pohybovou skladbu“ v Praze.

Od roku 1999 se až dosud věnuje dospělým. Je předsedky-
ní odboru Sportu pro všechny, vede cvičení jógy, jako cviči-
telka seniorů zajišťuje pohybovou činnost a zdravé stárnutí 
této věkové kategorie.

Mimo Zubří je členkou reprezentační skupiny České aso-
ciace sportu pro všechny, která se účastní i mezinárodních 
gymnastických festivalů, např:
2013 - Blume Grand Canaria v sekci určené pro cvičence „50+“,
2014 - Golden Age  /Zlatý věk/ - Francie- Toulouse,
2015 - 15. světová gymnaestráda – Helsinky,
2016  - v říjnu  Golden Age v Postoroži ve Slovinsku.

Absolutního vítěze odtajnil japonský nápis
Zbývalo jediné. Poznat jméno toho, kdo získal v abso-

lutním součtu nejvíce hlasů ze všech. V rámci Sportovního 
galavečera si s námi pohrála dataprojekce, která nám jmé-
no vítěze odtajnila v japonských znacích. Zaplať pánbůh,  
v hledišti seděl Hidehito Takeuchi, japonský klavírní virtu-
os a velký obdivovatel zuberské výšivky. Ten nám laskavě, 
mile a s velkou pokorou přečetl jméno absolutního vítěze 

ankety – jméno Tomáše Štveráka. Tak se na jevišti setkali 
dva „malí velcí“ 
muži, kteří pro 
propagaci Zubří 
dělají velké věci. 
Hidehito Tomáše 
obdaroval unikát-
ním dárkem. To-
máš Štverák se tak 
stal jedním z mála 
šťastlivců, kteří 
mají doma zuber-
skou výšivku vy-
šitou japonským 
klavíristou. 

Tomáš Štverák
Asi by bylo zajímavé spočítat, kolik toho Tomáš v posled-

ním roce naběhal, nastoupal a naklesal – kolik hodin v roce 
běhal a kolik třeba spal? Učitelé matematiky, prosím vás, 
zadejte to žákům jako úkol za prémiovou odměnu od města 
Zubří! Určitě se dočkáme čísel, nad kterými se nedá nežas-
nout. Již v loňském roce Tomáš zaznamenal skvělé výsledky 
a dokazoval gradující formu. A my víme, že v roce 2016 jdou 
jeho výkony ještě více nahoru. Fanděme mu, ať se mu i na-
dále takto daří, ať ho zdraví a forma neopouští, protože má 
našlápnuto k fantastickým výsledkům.

Výsledky 2015
• 24 hodin na Lysé hoře MČR v horském maratonu 
     jednotlivců
– 4. místo v kategorii mužů do 20 let,
• Valašský hrb (55 km) – 3. místo v kategorii mužů do 19 let,
• Valašské kilo (111 km) – 3. místo celkově, 1. místo  
    v mužských dvojicích,
• Beskydská sedmička MČR v horském maratonu dvojic
  (96 km)
– 10. místo celkově, 4. místo v kategorii,
• Výstup na Mount Everest (60 km, 8400 nastoupaných
   metrů) – 1. místo,
• Horská výzva 24 hodin (naběháno 160 km a 10 000 m+) 
  – 3. místo.

Letošní anketa neměla vítězů ani poražených. Za po-
myslnými stupni vítězů zůstali mistři světa i reprezentan-
ti České republiky. Tato anketa, jak již nám její kratičká 
historie ukázala, není jen o dosažených sportovních vý-
sledcích. My jí vzdáváme hold vám všem, kteří se sportu 
věnujete s podobným odhodláním jako naši hrdinové. 
Fandíme každému, kdo nesedí doma a svůj volný čas 
topí v potu a někdy možná také v slzách, aby si jednou 
vyplnil sen, pro který žije. Pro nás jste vítězové všichni 
a my tajně doufáme, že jednou bude alespoň jeden z vás 
reprezentovat naše malé městečko pod českou vlajkou na 
opravdové olympiádě. 

Lenka Přečková, foto Ivan Dostál

Výsledky ankety – SPORTOVEC MĚSTA ZUBŘÍ 2016
Kategorie trenér
1. místo  Palátová Simona  
   házená, TJ Lesana Zubří, žačky
2. místo  Titkov Andrej
   házená, Handball KP Brno, HC Zubří, muži
3. místo  Mazáč Josef
   házená, HC Zubří, starší žáci,  
   výběr házenkářských nadějí Zlínského kraje
Kategorie kolektiv
1. místo  Starší žačky TJ Lesana
   házená, TJ Lesana Zubří
2. místo  Muži HC Zubří
   házená, HC Zubří
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3. místo  Mladší dorost HC 
   házená, HC Zubří
Kategorie Jednotlivci mládež
1. místo  Polášková Michaela
   házená, TJ Lesana Zubří, Zora Olomouc
2. místo  Mičolová Nela
   tenis, TK DEZA Valašské Meziříčí
3. místo  Jurčíčková Taťána
   bojové sporty, Asia-gym-sport, Rožnov p. R.
Kategorie Jednotlivci dospělí
1. místo  Štverák Tomáš
   běžec, účastník ultramaratonů,   
   Montura Czech team
2. místo  Holiš Lukáš
   házená, TJ Rožnov pod Radhoštěm
3. místo  Solanský Antonín
   jezdectví, JK Zubří pod hlavičkou ČJF
Absolutní vítěz
Štverák Tomáš běžec, účastník ultramaratonů, 
   Montura Czech team
Cena starosty
Mikulenková Jana  předsedkyně odboru Sportu pro všechny,
     cvičitelka jógy a seniorů

Poděkování do Brazílie 
Za úžasnou spolupráci na přípravách galavečera – natáče-

ní videí, malování diplomů a milou komunikaci, děkujeme 
do brazilského Sao Roque a Cangueiry Zuzaně Settani, všem 
dětem a Marianě  z Instituto Quero Ser (Institut Chci být)  
a Zuzaniným studentům z Base Campu – Danielovi, Giulii, 
Luise a Livii, kteří pomáhali s natáčením videí. 

Patří jim obrovský dík za to, že se nám znovu podařilo 
zbourat hranice mezi kulturami, rasami a lidmi z celého světa. 
Sport tyto hranice nezná!

Lenka Přečková

Snad žádná jiná akce v roce nevyžaduje součinnost tolika 
mezičlánků jako právě Sportovní galavečer. Za poslední tři 
roky bychom mohli napsat knížku plnou absurdních zážitků 
o tom, jak napěchovat stovky lidí, videí, fotek, informací, 
účinkujících, hostů, světel, zvuků a dalších maličkostí do 
programu, který netrvá ani dvě a půl hodiny. Je to jako hodin-
ky, jedno kolečko vypadne a nefunguje nic. Uprostřed všeho 
stojí moderátor odkázaný jenom na scénář a na okolnosti, 
které takřka nemůže ovlivnit. Kolem běhají človíčci jako 
mravenečci, ze sálu fungují zvukaři, z jedné kabiny osvětlo-
vači a z další se pouští dataprojekce. Rozchodit takové „ho-
dinky“ není žádná legrace. Při generálce zpravidla všichni 
šílíme a nic se nám nedaří tak, jak bychom chtěli. Poté ale 
přijde ostrá akce a já vím, že za mikrofonem stojí pohotový 
Marian Žárský, ze sálu si to koordinuje spolehlivý sporťák 
Pepa Randus, v kinokabině sedí kliďas Tomáš Indrák s Ale-
šem Měrkou, u světel Mirek Adámek s Danou Pekarovou, 
u zvuku jsou profíci Radek s Kubou a mezi tím vším kmitá 
obětavá muzejnice Erika a spousta úžasných dobrovolníků. 
Je skvělé vědět, že se na tuhle partu lidí můžu spolehnout  

a že - i když ne vždy - všechno klapne na 100%, nikdy se ta 
ozubená kolečka nerozpojí, zoubky do sebe zase znovu pěk-
ně zapadnou a akce může „tikat“ třeba v rytmu samby dál….

Dále už se pokusím být stručná a vypsat všechny, kteří 
nám s letošním galavečerem jakkoliv pomohli, protože i na 
jejich bedra padají slova chvály, která se k nám v posledních 
dnech dostávají:

„Výborná myšlenka olympijského Ria, která byla ještě 
lépe zrealizována a vtáhla všechny přítomné na stadiónu 
do skvělé sportovně společenské atmosféry. Klobouček dolů 
všem pořadatelům a gratulace všem oceněným.“

Dita Dvořáková, místopředseda 
házenkářského oddílu TJ Rožnov pod Radhoštěm

 
Ještě jednou celému týmu svých spolupracovníků z celého 

srdce děkuji za jejich obětavou pomoc a nasazení. Stejně tak 
vzdávám hold všem dobrovolníkům, kteří nám pravidelně 
chodí s akcemi pomáhat a bez nichž už bychom si to ani 
nedovedli představit. Děkuji všem sponzorům i vedení měs-
ta, které nám umožňuje tuto akci připravovat. Ale především 
děkuji vám, sportovcům, za to, že jste, že sportujete a svými 
výkony prezentujete naše město po celé republice i v zahra-
ničí. Pro vás je radost galavečer připravovat. 

Lenka Přečková
Velké poděkování patří samozřejmě naší šéfové, Lence 

Přečkové. To ona se největší měrou zasloužila o scénář ce-
lého večera, o kontakt a komunikaci s brazilským Institutem 
Quero Ser, o zajištění tanečnic, capoeiristů, bubeníků a o to, 
že se celý Galavečer líbil.

Za tým spolupracovníků Pepa Randus

Organizační příprava celého programu a podíl na 
tvorbě scénáře galavečera

Pepa Randus, Tomáš Indrák, Dana Pekarová, Erika Ondře-
jová, Veronika Janů, Marian Žárský a Lenka Přečková

Anketa sportovec roku – vyhlášení, koordinace, sčítání 
hlasů,… - Pepa Randus

Grafika, tvorba všech dataprojekcí - Tomáš Indrák – to 
je ten, který na plátno vykouzlí i tu nejabsurdnější myšlenku, 
která nás napadne.

Výzdoba sálu a předsálí - Děti ZŠ Zubří – malovaní mo-
týlci, Jana Hrstková (květinová výzdoba), Erika Ondřejová, 
Vendula Smočková (a její úžasný Ježíš Spasitel  z Ria), Petr 
Maňák a Lenka Přečková 

Další přípravné 
práce - Alena Ma-
chalová – příprava 
rekvizit pro odtaj-
nění vítězů • Aleš 
Měrka, Radomír 
Dořičák – zvuková 
nahrávka z letadla 
• Rychlá rota MěÚ 
Zubří"žirafičky"

dobrovolníci
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Poděkování

Do Zubří zavítá Marek Eben i se svou kapelouPrůběh galavečera 
Moderátor - Marian Žárský 
„Žirafičky a žirafák“ – Natálie Maléřová, Lucie Běhalová, 
Petr Nerád
Dataprojekce - Tomáš Indrák, Aleš Měrka
Koordinace večera – Pepa Randus, Erika Ondřejová a Lenka 
Přečková
Zvuk - Radek Majer, Kuba
Světla - Mirek Adámek, Dana Pekarová 
Odbavovací hala – letušky a pilot: Veronika Janů, Lůča Jan-
ků, Pepa Číp
Sportovní duch, „letušák“ – Pepa Malina
Účinkující: BRASIL SHOW – tanečnice, capoeiristi, Bube-
nický ORchechestr Ivo Samiece
Pohoštění, šatna  – Milada Vlková, Jiřina Janoutová, Naďa 
Slováková

Vzácní hosté, hrdinové
Charalambos Bursas Adélka Sekyrová
Pavel Děcký  Zbyněk Cypra
Hidehito Takeuchi

Sponzoři a podporovatelé galavečera
Občerstvení: 
Řeznictví Žabčík  Sladká fantazie - zákusky
Eva Bařáková - vdolky a vdolečky Tip Café
Poukázky jako ceny: 
Martin Pšenica - servis výpočetní techniky
Pizza bar Javis
Věcné ceny:
MonturaSHOP  Kancelářské židle.com
Cykloservis Mechl
Finanční podpora
Husqvarna Zubří   Mézl a Janíček
KSK System  Commodum
Regmont  Robert Jurajda - manažérská činnost
Stylo    Elektro Pavlica
Materiál a služby
Radka Krupová - navrhování a šití na zakázku
Květiny Lucida – květiny jako ceny, výzdoba sálu
Ostatní
Zubřan.cz  Ivan Dostál – fotograf
SŠIEŘ Rožnov  - zapůjčení olympijského ohně
Michal Balhárek – zapůjčení kamery

Děkujeme všem příznivcům za nebývalý zájem o naši 
novou hru Vzpomeň si na zítra a oznamujeme další termí-
ny repríz:  středa 11. 5. 2016 v 19 h KZ Valašské Meziříčí                                                                                       
(rezervační web: http://sklub.kzvalmez.cz/ostatni/Vzpomen-
si-na-zitra/#.VwWSkpXVz4g) a pátek 20. 5. v 18 h Horní 
Bečva (předprodej ještě nezahájen). 

Těšíme se na Vás, že nás přijdete podpořit i mimo Zubří!                                                                                   
                                                      Vaše Divadelní SPONA

Pozvánka nejen pro páteční divadelní 
předplatitele

Všem pátečním divadelním předplatitelům připomínáme, 
že vzhledem k nemoci paní Ivy Janžurové došlo ke změnám 
v plánovaném cyklu předplatného. Jednou z nich je přesun 
představení AUTISTA Slováckého divadla na nový termín, 
a sice pátek 3. června 2016. Hru uvedeme v tradičním čase, 
tedy v 18:00 hodin. Zájemci o případný doprodej si mohou 
vstupenku v ceně 280 Kč zakoupit v kanceláři Klubu Zubří od 

2. května.
AUTISTA -  

SLOVÁCKÉ DIVADLO 
UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Autor: Alžběta Michalová, 
Režie: Michal Zetel

Obsazení: Josef Kubáník, 
Alžběta Kynclová, Tereza Hra-
balová, Pavel Majkus

Současná hra o mladém muži, 
který žije s autismem. O jeho ro-

dině a přátelích. O světě, ve kterém žijeme všichni společně...
Často se říká, že autisté žijí ve vlastním světě. Máme za to, 

že je to pitomost – autisté žijí ve světě vedle nás a s námi. Ne-
můžou si pomoct, nemůžou uhnout – a vůbec to pro ně není 
jednoduché. Kašpar je skoro dvacetiletý muž, který má sestru, 
nejbližšího člověka na světě. A právě jeho sestra je tím, kdo  
s ním zažívá jeho dennodenní dobrodružství ve světě, kterému 
on sám nerozumí. Často je to k neunesení náročné a těžké, 
často je to neuvěřitelně legrační, často se tomu směje Kašpar 
i jeho sestra, často se Kašparovi směje celý svět. Společně 
pak můžeme ohledávat hranice toho, co je normální, ptát se 
po tom, kdo a co normálnost určuje, a hledat, jak žít ve světě 
spokojeně. Spokojeně a dohromady, třeba i s autisty.
Doprodej vstupenek od 2. května 2016 – 280 Kč.
Rezervace: 571 659 447, 602 483 785, kultura@mesto-zubri.cz.

Lenka Přečková

(pokračování z titulní strany)
Kromě tria bratří Ebenových – tedy Marka, Kryštofa a Da-

vida, tvoří kapelu rytmika působící mimo jiné v kapele ETC 
Vladimíra Mišíka – Jiří Veselý (basová kytara, akordeon), Jiří 
Zelenka (bicí, perkuse) a Pavel Skála (akustické a elektrické 
kytary). Kapelu dnes již neodlučně doplňuje vynikající jazzo-
vý kontrabasista Jaromír Honzák. Ačkoliv Marka Ebena znáte 
nejspíš především v jeho moderátorské roli, vězte, že na vás 
čeká nezapomenutelný hudební zážitek umocněný kvalitou 
všech hudebníků.

Synům významného hudebního skladatele Petra Ebena se 
dostalo klasického hudebního vzdělání, zároveň však vstře-
bávali vlivy moderní folkové, jazzové a rockové muziky  
a dodnes jsou na české hudební scéně zjevením také díky  výji-
mečným Markovými textům, a svým přístupem jsou zcela oje-
dinělí. Svou schopností čerpat ze všech těchto zdrojů a umě-
ním používat různé neobvyklé hudební nástroje dali vzniknout 
absolutně netradičnímu, na české scéně nenapodobitelnému 
„ebenovskému zvuku“.

Více informací o kapele: www.bratriebenove.cz.
Přijďte si vychutnat večer plný jemné ironie, svižného 

slovníku a neotřelých rýmů, které si získaly publikum na-
příč hudebními žánry. Těšíme se na vás.
Vstupné: 350 Kč.
Předprodej vstupenek od pondělí 25. dubna 2016 v kanceláři 
Klubu Zubří, Hamerská 10.
Rezervace: 571 659 447, 602 483 785, kultura@mesto-zubri.cz.

Lenka Přečková

Kulturní pozvánky
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Na benefici pro Stonožku, která se konala 23. 3., proběhlo 
večer, kromě vystoupení žáků ZŠ Zubří, i vyhlášení místního 
kola literární soutěže O poklad strýca Juráša. Letos téma znělo 
„Jak je to s králem“. Děti si mohly vybrat, zda budou psát pró-
zu, poezii nebo přispějí formou komiksu. Žáci se v místním 
kole umístili následovně:

Próza 6. – 7. tříd:
1. místo – Michaela Janošková, 6. A
2. místo – Martina Majerová, 6. B
3. místo – Marek Pšenica, 6. A
Próza 8. – 9. tříd:
1. místo – Tereza Palátová, 8. A
2. místo – Aneta Plesníková, 9. B
3. místo – Matěj Ulrych, 8. A
Poezie 6. – 7. tříd:
1. místo – Linda Chmelařová, 7. B
2. místo – Jakub Mičkal, 6. B
3. místo – Iva Kruntorádová, 6. B
Komiks:
1. místo – Barbora Petřeková, 7. B
Dětem byly předány pamětní listy, almanach prací letošního 

ročníku a poukaz na nákup knihy dle vlastního výběru. Vítěz-
né práce postupovaly do kola okresního.

Okresní kolo se konalo 17. 3. v Městské knihovně ve Valaš-
ském Meziříčí, zde se úspěšně umístily tyto žákyně:

Poezie 6. – 7. tříd:
1. místo – Linda Chmelařová, 7. B
2. místo – Iva Kruntorádová, 6. B
Komiks 6. – 7. tříd:
3. místo - Barbora Petřeková, 7. B
Vítězům ještě jednou gratulujeme a přejeme hodně úspěchů 

v kole krajském.

Literární soutěž O poklad strýca Juráša

Město Zubří uvádí 

JARO DĚLÁ POKUSY… 
JAK TO BYLO, KARKULKO? 

Přijměte naše pozvání na rozličné notování 

dětí ZUŠ z Rožnova pod Radhoštěm pod vedením 

paní učitelky Kristýny Beránkové,  

ze zuberské Malé Scholy vedené Marií Křenkovou 

a klavíristů ze třídy paní učitelky Pavly Mikeškové

v K Zubří 29. května 2016 v 15 hodin.

Vstupné dobrovolné 

ANEB 

Noc s Andersenem
V pátek 1. 4. 2016 se opět v Místní knihovně Zubří konala 

celorepubliková akce Noc s Andersenem. Začátek programu 
byl ve jménu malé mořské víly. Děti vyráběly rybičky, který-
mi jsme pak společně vyzdobili zeď v počítačové místnosti. 
Po večeři, ke které byly na výběr tousty se šunkou a sýrem 
nebo tousty s marmeládou, jsme se vrhli na hledání pokladu. 

Děti musely rozluštit několik typů šifer. Musely se popaso-
vat se zrcadlovým textem, šifrovací mřížkou a morseovkou. 
Menší zkouškou odvahy a zručnosti pro některé bylo praská-
ní nafouknutých balónků, ve kterých se ukrývaly nápovědy. 
Odměnou pak dětem byly balíčky, ve kterých pak našly i po-
hlednice vydané k příležitosti s Noci s Andersenem, a tak si je 
někteří zájemci rovnou i vyplnili a šli jsme je společně hodit 
do poštovní schránky. Protože po honbě za pokladem bylo po-
třeba načerpat energii, křupaly se křupky a mlsaly bonbony.

Jednoznačným důkazem, že děti mají rády knihy a pohád-
ky, pak bylo, když při tiché poště kolovala zpráva, že nebu-
de pohádka na dobrou noc. Vyděšené výrazy některých dětí 
mluvily za vše.

Na dobrou noc se nakonec tematicky k odeslaným pohled-
nicím četla pohádková knížka Expedice z pohlednice, která 
děti tak bavila, že se čtení neobešlo bez přídavku.

Druhý den ráno, sotva děti otevřely oči, už ze svých spacá-
ků volaly: “Teto, přečteš nám pohádku na dobrou noc?”

Ráno děti dostaly ještě teplé loupáčky z nedaleké pekárny 
a pomalu se začaly připravovat na příchod rodičů. Podle vý-
razů a nadšení dětí si snad můžeme troufnout říci, že se akce 
vyvedla. A už teď se těšíme na nocování v knihovně v příštím 
roce, tentokrát už v novém prostředí, které nám umožní při-
jmout i více malých zájemců.

Dík patří maminkám Michaele Wrobelové a Lence Petřeko-
vé, které přišly pomoci s organizací akce.

Pro snadnější orientaci ve fondu se nyní můžete setkat na 
hřbetu knih se zeleným nebo žlutým kolečkem. Zelené ko-
lečko označuje komiksy a žluté označuje v kategorii knih pro 
dospělé ty, které se věnují společenským problémům nácti-
letých, protože jsme se setkávali s názory některých čtenářů, 
že se u některých knih už necítí být cílovou skupinou. Věří-
me, že nové značení knih si najde své příznivce. 

Novinka ve značení knih   

Klíněnka jírovcová
(Některé druhy hmyzu na území města Zubří, 4. část)
Zhruba od poloviny dubna se začínají objevovat až 4 mm 

velcí motýlci klíněnky jírovcové (Cameraria ohridella). Roz-
pětí jejich křídel v odstínech hnědé a béžové barvy je průměr-
ně 8 mm. Samičky kladou průhledná 0,25 mm velká vajíčka 
na svrchní stranu listu jírovce maďalu. Za svůj dospělý ži-
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Chléb 
Obiloviny jsou již po několik tisíc let základní složkou lid-

ské výživy. V oblasti Středozemního moře, posléze v celé 
Evropě, severní Africe a na Blízkém východě se základní 
potravinářskou obilovinou stala pšenice. Dnes ji konzumu-
je zhruba 30 % veškeré lidské populace. Světová produkce  
i spotřeba pšenice stále vzrůstá a v posledních letech již pře-
konala 700 miliónu tun ročně (2). 

A proč je pšenice tak hojně využívána?
Jednoduše díky své schopnosti vytvořit po vyhnětení těsta 

specifickou gelovou strukturu, která dodá pekárenským vý-
robkům křupavou kůrku s typickou strukturou střídy (3).

Druhy pšenice
Z mnoha druhů pšenice jsou nejčastěji v potravinářství 

využívány dva botanické druhy: Pšenice obecná (Triticum 
aestivum L.) a pšenice tvrdá (Triticum durum Desf.). Pšeni-
ce obecná je měkčí a obsahuje více škrobu, naopak pšenice 
tvrdá obsahuje více lepku a používá se na výrobu těstovin.  
V současné době je velice známá také pšenice špaldy (Tri-
ticum spelta L.). Tento druh pšenice obsahuje více bílkovin 
s bohatým zastoupením esenciálních aminokyselin (leucin, 
methionin, tryptofan a fenylalanin). Dále obsahuje lepek, 
který má horší bobtnavost než běžná pšenice, a tak má těsto 
ze špaldové mouky jinou strukturu. Z pšenice špalda se vyrá-
bí mouka, těstoviny, pražená zrna a vločky (2), (3).

Mezi další běžně využívané obiloviny v pekárenství patří 
žito, ječmen, oves, kukuřice, pohanka, jáhly, čirok a rýže. 

vot, který trvá 
jen několik 
dnů, je jich sa-
mička schop-
ná naklást až 
1200. Vylíhlé 
larvy se asi je-
den měsíc živí 
vnitřním pleti-
vem listů a do-

růstají délky 3 až 4 mm. V místech, kde housenky vykusují 
vnitřní pletivo, se na listech objevují rezavé skvrny. V listech 
se housenky také zakuklí a po dvou týdnech se vylíhnou noví 
motýlci. Klíněnka může mít za rok až čtyři generace. Část 
kukel zůstává přes zimu v opadaném listí. Larvy schované 
v pergamenovém zámotku kukly jsou schopné přečkat i tep-
lotu  −20 °C. Na jaře vylíhnutí motýlci se snaží vylézt po 
kůře stromu nebo doletět do koruny jírovce k mladým listům 
a koloběh líhnutí klíněnky pokračuje. Přerušit ho je možné 
hrabáním listí pod napadenými stromy. Spálení tohoto listí 
se dnes nedoporučuje kvůli zničení i jiných v boji s klíněn-
kou užitečných druhů hmyzu. Šetrnějším způsobem likvida-
ce listí s larvami klíněnky je kompostování.

Podzimní zbarvení listů uprostřed léta pozorujeme v kaš-
tanových alejích naší republiky od poloviny 90. let minulého 
století. Šíření klíněnky v Evropě napomohlo mezi jiným dří-
vější hojné vysazování nepůvodního jírovce maďalu (doma 
je tento strom v horách na Balkáně). 

Listy napadené klíněnkou opadají mnohem dříve, než je 
přirozené. I když napadené stromy ve větším měřítku ne-
hynou, jsou ztrátou listí oslabené a náchylné k chorobám. 
I proto se vědci stále snaží přijít na vhodný způsob, jak se  
s klíněnkou vypořádat.

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť

Dále je možné do pekárenských produktů použít také luště-
niny, olejniny a skořápkové plody.

Dnes je na trhu k dostání široká škála pečiva. Zákazník si 
může vybrat z nepřeberného množství trvanlivého, jemného 
a běžného pečiva. Pečivo je možné zakoupit čerstvé, balené 
nebo ze zmrazeného polotovaru. Dále nás obchodníci zahl-
cují různými pojmy jako je například celozrnný, vícezrnný, 
lámankový atd. I když zmiňované názvy zní „zdravě“, nikdo 
v podstatě netuší, co znamenají. Proto jsem se rozhodla při-
blížit vám tržní druhy chleba.

Chléb je pekařský výrobek kypřený kvasem, popřípadě 
droždím. Chléb může být ve tvaru veky, bochníku nebo for-
movaný, s výjimkou netradičních druhů chleba. Hmotnost 
by měla být nejméně 400 g, s výjimkou krájeného a netradič-
ních druhů chleba (1).

Chléb je pro nás odpradávna nejdůležitějí potravinou.  
V minulosti bylo pečení chleba nejen technologickým proce-
sem, ale hlavně rituálem. Dříve se pekl chléb z kvásku a v dneš-
ní uspěchané době se peče s pomocí kypřidel. 

Co je kvásek?
Tradiční kvásek se vyrábí z žitné mouky a vody. Smí-

cháním obou složek vznikne řídká hmota, která se nechává  
v teplé místnosti spontánně fermentovat. Za fermentací stojí 
mikroorganizmy žijící v mouce, zejména kvasinky (Saccha-
romyces cerevisiae). Kvasinky svojí činností zajistí produk-
ci CO2 a díky tomu je těsto nakypřené. V průběhu kvašení 
vznikají také doprovodné látky, které dodávají kváskovému 
chlebu specifickou chuť (1).

Tržní druhy chleba
V minulých letech jste se mohli setkat s názvy jako kon-

zumní, konzumní s kmínem, nebo Šumava. Tyto názvy pře-
trvávají dodnes, ale receptury se od let minulých odlišují (1).

Současná legislativa uvádí pro čerstvý chléb následující 
označení:

• Chléb pšeničný - obsahuje nejméně 90 % pšeničných 
mlýnských výrobků.

• Chléb žitný – obsahuje nejméně 90 % žitných mlýnských 
výrobků.

• Chléb pšenično-žitný – obsahuje nejméně 50 % pšenič-
ných mlýnských výrobků a více než 10 % žitných mlýn-
ských výrobků.

• Chléb žitno-pšeničný – obsahuje více než 50 % žitných 
mlýnských výrobků a více než 10 % pšeničných mlýnských 
výrobků.

• Chléb celozrnný – obsahuje nejméně 80 % celozrnných 
mouk, nebo jim odpovídající množství upravených obalo-
vých částí z obilky.

• Chléb vícezrnný – obsahuje ještě mlýnské výrobky z ji-
ných obilovin, než jsou pšenice a žito a případně z luštěnin 
nebo olejnin. Celkové množství těchto surovin činí nejméně 
5 % z celkové hmotnosti všech použitých mlýnských obil-
ných výrobků (1).

Označení skupin chleba:
• Chléb staročeský nebo tradiční – je kypřený vitálním žit-

ným kvasem s minimálním obsahem tmavší chlebové mou-
ky 70 %, vztaženo na celkové množství mlýnských výrobků.

• Chléb selský – je velký chléb s hmotností nejméně 2 kg 
a obsahem nejméně 60 % žitné mouky, vztaženo na celkové 
množství mlýnských výrobků.

• Chléb tradiční – chléb s trvanlivostí nejméně 21 dní.
• Chléb kyjevský – by měl obsahovat 80 % žitné mouky, 

přičemž 27 % má tvořit celozrnná mouka.
• Chléb moskevský – by měl obsahovat jen žitnou mouku, 

z toho polovinu celozrnné a polovinu chlebové mouky.
• Chléb Graham – obsahuje 20 % pšeničné mouky světlé 

a 80 % žitné mouky.
• Chléb vyrážkový – obsahuje 50 % pšeničné mouky světlé 

a 50 % žitné vyrážkové s přídavkem droždí. 
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Už za působení národních výborů mě zajímalo, jaké pod-
mínky ke svému rozvoji si obec vytváří. Když se v roce 1986 
projednávala na veřejném plenárním zasedání administrativ-
ní úprava hranic katastrálního území, vybízel jsem tehdejší 
poslance, aby úpravu, která mj. zahrnovala převod 64 ha prů-
myslového území z obce do katastru města Rožnova, odmítli 
schválit. Nestalo se, změna byla schválena a obec Zubří tak 
přišla o značný zdroj příjmů, jak se později potvrdilo z no-
vých daňových a rozpočtových zákonů.

Po listopadu 1989 se stalo prioritou nového zastupitelstva 
vytvoření základních podmínek rozvoje obce, kterými jsou 
územní plán, dobré finanční hospodaření, promyšlená inves-
tiční politika a postupné vytváření dobrých podmínek pro 
spokojený život v obci, jako je zaměstnanost, bydlení, kul-
tura a sport. Že se na těchto základech postupně dařilo všem 
následujícím politickým reprezentacím udržet kontinuitu 
trvalého rozvoje, je možno ověřit ze statistického přehledu 
jednotlivých volebních období. Někdy postačí i občasný 
průzkum spokojenosti či nespokojenosti občanů, například 
formou veřejných interpelací jako v sousedním Rožnově či 
jiná forma tzv. zpětné vazby.

Co především lze kvitovat z těchto zpětných hodnocení, 
je rozumná investiční politika a hospodárná finanční kázeň. 
Můžeme děkovat jednotlivým zástupcům vedení obce, že se 
obec nikdy nezadlužila nad únosnou míru, a přesto udrže-
la dynamický trend rozvoje pro další výhledovou periodu, 
kterou by měl představovat nový územní plán a navazující 
rozvojové programy.

Velmi důležitým nástrojem pro udržení kontinuity trvalé-
ho rozvoje obcí se stává strategické plánování komplexního 
rozvoje s cílovým rokem vzdálenějším než dvě volební ob-
dobí. Jeho součástí je jednak aktuální územní plán, jednak 
dlouhodobý finanční plán, který je reálným vyjádřením ná-
ročnosti jednotlivých navrhovaných aktivit a opatření, podle 
něhož se každoročně aktualizuje tzv. rozpočtový výhled jako 
součást ročních rozpočtů. Obojí má současné zastupitelstvo 
města vypracováno a schváleno, takže se zdá, že z tohoto 
pohledu je vše v nejlepším pořádku. Ďábel je však skryt  
v detailu a tím jsou priority, které zpochybňují opodstatnění 
některých náročných projektů.

Každý ví, že hlavním zdrojem finančních příjmů jsou ty 
daňové, které se rozdělují ze státního rozpočtu podle počtu 
obyvatel, a proto je prioritním zájmem každé obce snaha 
udržet a přilákat co nejvíce mladých rodin v produktivním 
věku, a to vytvářením co nejvhodnějších podmínek pro spo-
kojené bydlení. Jak je ale možné, že pár měsíců po schválení 
územního plánu je na městském úřadě evidováno tolik žá-
dostí s návrhy zařazení dalších stavebních ploch, když jich 
územní plán nabízí dostatek na dlouhou dobu dopředu? Je 
zřejmé, že chybí klíč k systémovému řešení dlouhodobého 
problému, a tím je nedostatek iniciativy na straně města při 
přípravě ploch pro novou výstavbu.

Vymezení ploch k občanské zástavbě územním plánem nic 
neřeší, pokud schází potřebné územní studie obsahující po-
drobné vymezení ploch určených pro dopravní přístupnost  
a pro zasíťování lokality potřebnou infrastrukturou. Sou-
časně musí město, jako hlavní investor, aktivně vstoupit 
do jednání s majiteli těchto pozemků s potřebnou plánovací 
smlouvou o výkupech a případné spoluúčasti, a to dříve, než 
započne živelný a chaotický rozprodej těchto pozemků. Po-
kud to město v samém počátku přípravného procesu zmešká, 
pak si pozdější vyjednávání značně zkomplikuje, případně se 
situace zcela zablokuje na složitých majetkových vztazích.

Proč to všechno rozvádím? Protože tuto oblast bych viděl 

Budoucí rozvoj města na křižovatce

• Chléb formový (toastový) – peče se v hranatých formách a má 
tužší střídu než chleby vyráběné v anglicky mluvících zemích (1).

Současná česká legislativa specifikuje označování chleba 
s tradičním vitálním kvasem jen pro „staročeský chléb“ nebo 
„tradiční chléb“, kdy se vyžaduje kypření výhradně vitálním 
žitným kvasem bez droždí. Označení „kvasový chléb“ není le-
gislativně jednoznačně definováno. Různí výrobci mohou chléb 
kypřit žitným kvasem nebo mléčným kvasem s droždím (1).

Pečivo v našem jídelníčku aneb můj pohled na věc jako 
nutriční specialistky

Spousta hubnoucích osob si myslí, že je pečivo zlo a do 
hubnutí prostě 
nepatří. Často 
se setkávám 
s názorem, že 
k o n z u m a c e 
pečiva může 
za vyšší hmot-
nost a  ten, 
kdo ho nekon-
zumuje, na-
jednou zhubl. 
Víte, samotné 
zhubnutí po 

vynechání pečiva může nastat, ale důvodů je hned několik. 
V prvé řadě už to, že člověk vynechá chléb i ostatní dru-
hy pečiva, s sebou nese snížení příjmu energie, což je pro 
hubnutí v určité míře dobře. Člověk se cítí lépe, nemá pocit 
plného břicha a ručička na váze ukazuje stále menší hodno-
tu. Z tohoto číselného důkazu na váze jsou lidé přesvědčeni  
o škodlivosti pečiva. Ale zkuste si všimnout, jaké druhy pe-
čiva tito lidé konzumovali v minulosti. Většina z nich kon-
zumovala na snídani pět klasických „bílých rohlíků“ nejlépe 
se salámem nebo medem a na svačinu pokračovali koblihou, 
bábovkou nebo croissantem plněným pudinkem. Ze složení 
zmiňovaných druhů pečiva vyplývá, že se jedná o druhy plné 
jednoduchých sacharidů, nasycených mastných kyselin s nu-
lovým obsahem prospěšné vlákniny. Je tedy jasné, že vyřa-
zením sladkého a tučného pečiva dojde ke snížení hmotnosti. 
Další věc, kterou si mnoho lidí neuvědomuje, je schopnost 
sacharidů (cukrů) vázat vodu v těle. Takže vynechání slad-
kého pečiva mimo jiné způsobí snížení hmotnosti z důvodu 
sníženého obsahu vody v těle. 

Dnešní nabídka trhu je široká a správným výběrem peči-
va je možno úspěšně hubnout. Každý si může vybrat a je 
skvělé, že pekaři myslí i na osoby s celiakií. Osoby záměr-
ně vynechávající výrobky z celozrnných mouk se ochuzu-
jí o vlákninu, která je v naší populaci konzumována stále 
v malé míře. Dále o dostatečný příjem vitaminů skupiny B 
a minerálních látek. Nebojte se konzumovat správné druhy 
pečiva nebo si zkuste upéct vlastní domácí chléb obohace-
ný o ořechy a semínka. Mastné kyseliny obsažené v ořeších  
a semenech jsou důležité pro správné fungování srdce, cév 
a mozku. Pamatujte, že strava má být pestrá, a pokud jste 
fyzicky aktivní, nemáte se čeho bát ☺.
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Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2007. ISBN 978-80-
7375-088-6
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Byť jsem zásadním odpůrcem diskuzí prostřednictvím me-
dií, nezbývá mi než reagovat na výše uvedený článek pana 
Jana Ondřeje.

Pan Ondřej, než jistě pečlivě připravovaný článek uvolnil 
ke zveřejnění, navštívil městský úřad a setkal se s panem 
starostou, čehož jsem se také zúčastnil. Podstatnou část své 
návštěvy věnoval problematice územního plánu zejména ve 
vztahu k lokalitě Nad Fojstvím II, k čemuž si dovolím jenom 
krátkou poznámku v tom smyslu, že jsme se shodli na tom, 
že vzhledem k soukromému vlastnictví pozemků je proble-
matika vybudování inženýrských sítí a vůbec stanovení zásad 
financování výstavby velmi složitá, o čemž se koneckonců 
přesvědčujeme na každém zasedání Zastupitelstva města. 
Zkrátka se už nepíše panem Ondřejem zmiňovaný rok 1986…

K mému překvapení jen malou část své návštěvy pan Ond-
řej věnoval problematice, o které hřímá na konci svého člán-
ku. Proto se ani nedivím, a musím uvést věc na pravou míru.

Předně ke zmínce o hotovém a méně náročném projektu 

Reakce na článek pana Ondřeje

jako prioritní, zatímco zastupitelstvem schválený Program 
rozvoje města Zubří na období r. 2016 – 2020 podobné akti-
vity a jejich realizaci vůbec neobsahuje. Naproti tomu, s vy-
sokým stupněm priority, se zahajuje projektová příprava re-
alizace tzv. Multifunkčního areálu, tedy investice s vysokou 
finanční náročností, která město zatíží na mnoho let jednak 
z titulu pořízení, jednak z úhrady ztrát budoucího provozu. 
Nepovažuji to za velikou odvahu, ale hazard, pustit se do tak 
náročných investic bez důkladné ekonomické rozvahy, což 
by neučinil žádný rozumný podnikatel, tím spíše by mělo 
podobné kroky dobře uvážit zastupitelstvo města, odpověd-
né za hospodaření se svěřeným majetkem všech občanů.

Ale abych byl správně pochopen, je docela v pořádku, 
když vítězné volební strany měly ve svém volebním pro-
gramu revitalizaci areálu koupaliště (ani já osobně nejsem 
proti), ale nechápu, proč se k tomu nevyužil již hotový  
a méně náročný projekt z roku 2012, a aniž bylo jeho zma-
ření zdůvodněno, rozhodlo se zastupitelstvo města pro rea-
lizaci megalomanského projektu, který vyžaduje náročnou 
přípravu území spojenou s demolicí všech stávajících ob-
jektů koupaliště, šaten a dokonce kuželny. Obávám se, že 
toto rozhodnutí citelně ohrozí dosavadní harmonický rozvoj 
obce na mnoho let dopředu, a proto cítím potřebu vyjádřit 
svůj názor a vybídnout k veřejné diskusi.

Jan Ondřej
Dovětek:
Původně měl být zveřejněn tento článek v minulém čísle 

ZN, ale v reakci na nabídku pana starosty jsem dal přednost 
osobnímu rozhovoru na dané téma.

Pan starosta spolu s vedoucím ekonomického odboru 
mě na předloženém konceptu finančního toku k zajištění 
akcí programu rozvoje města do roku 2020 ujišťovali, že 
za předpokladu stabilních daňových příjmů a při vylouče-
ní jiných, než v programu obsažených investičních akcí, je 
tento program finančně realizovatelný s přijetím dvou úvěrů  
a s předpokládaným čerpáním dotace na Dům seniorů. Avšak 
skutečnost, že se nepočítá s rizikem nejistých příjmů a že  
v cílovém roce hrozí citelný nedostatek finančních prostřed-
ků pro nové investice, mě nepřesvědčila, a naopak znepoko-
jila. Uvědomil jsem si, že se už asi nedočkám ani zuberského 
náměstí, ani kompostárny, základní škola bude i nadále ve dvou 
budovách, hasiči budou i dál řešit, kam umístit svou techniku,  
o problémech s infrastrukturními sítěmi ani nemluvím.

Jsem si vědom převahy hlasů současné koalice v za-
stupitelstvu města ke schválení jakéhokoliv návrhu, i toho, 
o kterém nejsou zcela přesvědčeni, pokud zapomenou na slib 
daný při svém zvolení a dají přednost stranické disciplíně. Nic 
ale nebrání tomu, aby dokázali svá rozhodnutí vysvětlit co nejšir-
ší veřejnosti, nejenom těm, kteří pro informace přijdou na úřad.

Jan Ondřej

koupaliště z roku 2012. Dobře všichni víme, že projekt z roku 
2011 ve výši 21,2 mil. Kč, na který byla zpracována žádost  
o dotaci v rámci OP ROP NUTS II Střední Morava, nebyl 
realizován kvůli zmeškání termínu podání. Bohužel to byla 
zřejmě poslední možnost získání dotace na takovýto projekt, 
protože dotační priority začaly směřovat jiným směrem. 

Snaha napravit chybu byla zjevná už vzápětí v roce 2012, 
každopádně jednání o koncepci (plastová či nerezová vana 
koupaliště) probíhala pouze na půdě Rady, a jak je možno 
lehce dohledat, na pořad jednání zastupitelstva se tento bod 
nikdy nedostal. Proto od roku 2012 nikde neexistuje zve-
řejněný záměr a ekonomická koncepce koupaliště (ven-
kovního) v hodnotě cca 64 mil. Kč (s předpokládanou roč-
ní ztrátou 3 – 5 mil. Kč), i když na něj stále někdo naráží  
a chválí jej. Přiznám se, že mně se do propočtů rozpočtových 
výhledů, natož rozpočtu, nikdy nedostal.       

Co se týká stávajícího projektu, souhlasím, že se jedná  
o projekt velký a náročný. Ne všem se musí zamlouvat. Jako 
úředník a občan jiného města si ale dovolím poznamenat, že 
vedení zuberské radnice je demokraticky zvoleno, vyhrály 
osobnosti i volební programy. A tyto také vidí, v jakém sta-
vu se nachází lokalita kolem fotbalového stadionu. O areálu 
koupaliště nemluvě - budova kuželny, stará téměř 55 let - 
všechna čest těm, kteří se o její stavbu zasloužili - určitě už 
má své za sebou a nová kuželna bude určitě modernější. Pro-
stor za fotbalovými šatnami také moc radosti nedělá, podob-
ně jako malinké parkoviště u sportovní haly. Její stav také 
potřebuje brzký zásah. Budova zdravotního střediska je jistě 
vzácná, ale ona ani její okolí už nevyhovuje požadavku lé-
kařů a pacientů. A na všem se nyní pracuje. Projekty jsou dle 
mého názoru pečlivě připravovány a vyhodnocovány. Byly 
několikrát představeny veřejně, jsou vyvěšeny na webových 
stránkách města.

 Kdy jindy bychom měli město zvelebit, když máme na 
účtu disponibilních cca 35 mil. Kč (samozřejmě i zásluhou 
bývalého vedení radnice), kdy jsou úvěry nejlevnější v histo-
rii, kdy je ještě cena stavebních prací poměrně nízká? Pokud 
se týká úvěru, pak v propočtu se počítá s úvěrem do 25 mil. 
Kč, který by město splatilo do roku 2020. Samozřejmě se 
počítá i s jinými investičními akcemi, takže služby občanům 
by kvůli „koupališti“ nebyly nijak kráceny.

Nerad bych se velmi pletl, ale pokud se jedná o budovu  
s bazénem a kuželnou a venkovním koupalištěm s nákladem 
90-100 mil. Kč, předpokládanou ztrátou < 3 mil. Kč/rok  
a celoročním provozem, určitě jeden provozní den bude vý-
hodnější a přinese občanům daleko více, než venkovní kou-
paliště za 60-70 mil. Kč s provozní ztrátou 3 mil. Kč/rok, ale 
v provozu pouze 30 – 40 dnů v roce.

Pana Ondřeje si vážím, stejně jako všech bývalých i sou-
časných činitelů a občanů, kteří konají pro blaho města. Vel-
mi by mě mrzelo, kdybych je přesvědčoval o nesmyslech 
a šířil nepravdy, proto vycházím z reálných čísel. Bohužel, 
pokud však někteří mermomocí chtějí slyšet poplašné zprá-
vy, s tím ani argumenty nic nezmohou … 

Milan Palacký, vedoucí ekonomického odboru 

Motto vítěze? Věř, běž, dokážeš!
Tomáš Štverák ovládl anketu Sportovec města Zubří roku 

2016, zvítězil v kategorii Jednotlivci dospělí i v absolutním 
pořadí a my jsme ho ihned po tomto triumfu vyzpovídali.

Tome, v sobotu ti patřil Sportovním galavečer, na kte-
rém se vyhlašovali nejlepší sportovci Zubří minulého roku.  
V konkurenci mnoha českých reprezentantů různých sportů 
jsi zvítězil. Čekal jsi to?

Samozřejmě, že jsem to nečekal. Vždyť tu máme strašně 
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moc výborných sportovců, kteří podávají nadstandardní vý-
kony. Někteří jsou dokonce úspěšní i ve světě, takže jsem to 
opravdu nečekal. 

Tvůj sport není tak populární jako například házená. 
Čemu přisuzuješ své vítězství?

No, to je těžká otázka. Možná právě proto, že můj sport 
není tak populární  a většině lidí to připadá jako slušný ex-
trém. Jinak už mě asi jiné vysvětlení nenapadá.

Kdybys hlasoval ty, komu bys dal v této anketě hlas? Zů-
staňme v tvé kategorii Jednotlivci dospělí.

Já hlasoval, ale upřímně už si nepamatuju pro koho. Je 
strašně těžké vybírat, protože každý nominovaný sportovec 
je něčím výjimečným a reprezentuje zuberský sport na vyso-
ké úrovni.  Takže konkrétní jedno jméno opravdu nepovím.

Jak se ti líbila atmosféra Galavečera? Po krátkém letu 
jsme se ocitli na bouřícím stadiónu Maracaná.

 Atmosféra byla super. Opravdu skvělý nápad, ta komu-
nikace s publikem tomu dodala opravdu skvělou atmosféru. 
Všechna čest těm, kteří to takhle vymysleli.

Když jsme zvali do Klubu Zbyňka Cypru, který ti předával 
cenu, prozradil nám, že nejen on je tvůj vzor, ale i ty jeho. Co 
na to říkáš?

No, na to snad ani nemám co říct. Zbyňa je nejen super 
sportovec, ale i super chlap. Strašně si ho vážím. Ví, za čím 
si jde, a neustále se zlepšuje. I když měl velké zdravotní pro-
blémy, tak se z toho dokázal vyhrabat a vrátit se ještě silnější. 
Tohle strašně moc obdivuju.

Zuberskou výšivku ti za vítězství v absolutním pořadí pře-
dával japonský virtuos a propagátor zuberské výšivky v Ja-
ponsku Hidehito Takeuchi. Říkalo ti tohle jméno něco před 
Galavečerem?

Vůbec jsem nevěděl, o koho jde. Pana Takeuchiho  jsem 
viděl poprvé a musím říct, že je to velký sympaťák s velkou 
pokorou k ostatním lidem. 

Jistě tě i v letošním roce čeká spousta závodů. Prozradíš 
nám nejbližší plány?

O víkendu jedu na Ještěd Skyrace, kde se pokusím o co 
nejlepší výsledek i přesto, že to není zrovna moje distance.  
A týden nato jedu na Slovensko, na Lazovou stovku.

S jakými cíli vstupuješ do letošní sezóny? Existuje závod, 
ve kterém toužíš uspět víc než v ostatních?

Momentálně se cítím dobře, takže do každého závodu 
vstupuju s tím, že chci být co nejvýš. No a samozřejmě bych 
chtěl nejvíce uspět na Ronda del Cims v Andoře. 

Kdo tě nejvíc podporuje v tvém sportování? Zaregistrovali 
už další sponzoři tvé skvělé výsledky?

To snad ani nejde říct, kdo nejvíc. Z hlediska sponzorů je 
to určitě firma Montura a nově i firma CEP, která dělá kom-
presní oblečení. Dále mi strašně pomáhá strýc – Robert Ju-
rajda, který mi toho hodně sežene a vyřídí. No a v neposlední 
řadě celá rodina. 

Máš nějaké motto, které tě žene dopředu, i když nejsi zrov-
na v nejlepším rozpoložení?

Věř, běž, dokážeš!
Závěrem ti chci ještě jednou pogratulovat k vítězství a do dal-

ších závodů přeji hodně síly a hlavně zdraví. A za rok se snad 
opět setkáme při vyhlášení nejlepších zuberských sportovců!!

Díky za rozhovor.                                                         PR

V sobotu 26. března se amatérští kuželkáři naposledy  
v tomto ročníku setkali v kuželně u příležitosti konání ex-
hibičního turnaje TOP 12. Již nejde o body do tabulky, ale  
o společné zhodnocení právě skončeného ročníku, pro nej-
lepší dvanáctku jednotlivců o posledních pár hodů v boji  
o poháry a o slavnostní předání cen nejlepším. Letos se do 
turnaje TOP 12 kvalifikovali čtyři borci z Tip Café, tři Maro-
di, po dvou zástupcích měli KO-SA a Oktopus a za Gumotí-
ky hrál Laďa Adámek.

Finálová dvanáctka byla rozdělena do čtyř skupin, ze 
kterých vždy dva nejúspěšnější postoupili do závěrečného 
play off. Hrálo se na dvakrát deset hodů (pět do plných + pět 
dorážka), hráči se střídali jako na běžícím pásu a již v zá-
kladních skupinách nebylo o vyrovnané souboje nouze, dva 
z nich dokonce skončily remízou. Z prvních míst postoupili 
Jarek Jurka, Jarda Pavlát, Jirka Křenek a Robert Jurajda. Po 
čtvrtfinálových a semifinálových bojích se až do finále dosta-
li Jarek Jurka z týmu KO-SA a Jirka Křenek z celku Maro-
dů. Právě Jirka Křenek obhajoval prvenství z minulého roku  
a jeho obhajoba dopadla na výbornou. Jarka ve finále pře-
hrál nejlepším výkonem dne 101:75 a po roce opět pozvedl 
nad hlavu trofej pro vítěze turnaje TOP 12. V souboji o tře-
tí místo porazil Robert Jurajda z Tip Café Naďu Leškovou  
z Oktopusu 96:81 a zachránil tak čest svého týmu. 

Ihned po ukončení turnaje přišlo na řadu vyhlášení výsled-
ků třetího ročníku zuberské ligy. Pohár za nejlepší průměr 
a dorážku získal Luba Krupa (Marodi), nejlepších hodů do 
plných dosáhl Robert Jurajda. Poté přišlo na řadu vyhlášení 
nejlepších týmů. Jen pro pořádek si připomeňme, že bron-
zový skončil tým Tip Café, stříbrný skončil Oktopus a titul 
obhájili Marodi. Poté skončila oficiální část turnaje a násle-
dovala volná zábava ve formě hry zvané "chalúpky". Při ní 
hráči hodnotili letošní sezónu a spřádali plány na tu budoucí. 

Na závěr mi dovolte poděkování všem týmům i hráčům 
za přístup a fair play hru, kterou předváděli celou sezónu. 
Dále partnerům zuberské ligy - pořadatelům z OKaS města 
Zubří a sponzorům: Gumko.cz - autokoberce, příslušenství 
do auta, Martin Pšenica - servis výpočetní techniky, Dana 
Krůpová - masérské služby, kavárna Tip Café, LB silver - 
velkoobchod se stříbrnými šperky, Robert Jurajda - manažér-
ská činnost a infomační portál Zubřan.cz.

Turnaj TOP 12 uzavřel zuberskou ligu

Až poslední ligové kolo rozhodlo o pořadí na stupních ví-
tězů! Nakonec se ra-
doval tým Oktopusu, 
když při stejném zis-
ku bodů měl lepší po-
měr pomocných bodů 
než bronzový celek 
Tip Café. Suverén-
ním vítězem zuberské 
ligy se stali Marodi, 
kteří prošli celou sou-
těží bez jediné poráž-
ky! Nejlepší výkon 
kola předvedl Milan 
Leška, jenž zdolal vý-
borných 279 kuželek! 

Nelze nevzpomenout, že v tomto kole padl i rekordní počet 
kuželek na tým - průměr 662,9!! 

Lutomidaji – Oktopus   0:8 (572:738) 
KO-SA – Paneláci          6:2
Skittles crew – TPV       8:0 (684:597) 
Dvě+jeden                     8:0 (734:654) 
Gumotíci – Tip Café      2:6 (666:728)

V boji o stříbro nakonec úspěšnější Oktopus
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Pořadí jednotlivců

Konečná tabulka

Pepa Randus

Poslední kolo tak dalo definitivní podobu tabulce i pořadí 
jednotlivců. Kompletní pořadí jednotlivců je rozděleno na 
dvě části. Hráče s devíti a více zápasy, kteří splnili podmín-
ku a mohli se kvalifikovat na závěrečný exhibiční turnaj TOP 
12, a na hráče, kterým se nepodařilo odehrát devět zápasů.

Nová tenisová soutěž je určená všem, kdo mají rádi te-
nis. Soutěž se hraje pyramidovým sys-
témem, cílem je stanout na konci sezóny 
na vrcholu pyramidy a stát se zuberskou 
tenisovou jedničkou! Do soutěže se 
může přihlásit úplně každý, kdo má rád 
tenis, hledá nové výzvy, soupeře a chce 
se aktivně zapojit do zuberského spor-
tovního dění. Soutěž je určena ženám  

i mužům bez rozdílu věku, hrát se bude na antukových kur-
tech u Sokolovny a v areálu Polyfunkčního centra. Cílem 
soutěže je, aby se mohli utkat hráči s různými herními styly, 
a tuhé boje, které je jistě čekají, je posunou opět o něco výš.

Do soutěže je možné přihlásit se pomocí přihlašovacího 
formuláře, který najdete na stránkách soutěže: http://zubri-
cek.mesto-zubri.cz/. Po zaplacení startovného bude zájemce 
zařazen do pyramidy.

Všem zúčastněným přejeme hodně zdaru a pevnou 
ruku při hře!

Pepa Randus

Tenisový Zubříček startuje

Ve dnech 24. - 28. března se Praze konal již 25. ročník 
známého házenkářského turnaje Prague Handball Cup, 
který patří mezi největší akce tohoto druhu na světě.  
To dokládá celkový počet 499 týmů z 28 zemí, které sehrály 
svá utkání v 35 pražských sportovních halách.

I letos, stejně jako v předchozích letech, se tohoto neofici-
álního mistrovství házenkářských klubů zúčastnilo družstvo 
mladších žáků HC Zubří a ziskem třetího místa dalo o sobě  
v házenkářském světě výrazně vědět.  

V naší kategorii MD (ročníky 2003-2004) bylo celkem 64 
týmů, převážně z Evropy, nalosovaných do 10 skupin.

 A jak naše cesta za bronzem vypadala?
1. zápas: HC Zubří – STM Olomouc (16:11): na začátku 

trocha nervozity, která našim hráčům svazovala ruce, nako-
nec jsme zvítězili, avšak hned jsme si uvědomili, že turnaj 
nebude žádné mistrovství „okolo komína“.

2. zápas HC Zubří – Slovan Modra (19:15): tým s dvě-
ma výraznými hráči (střelci), které jsme dokázali eliminovat 
a dovést utkání do vítězného konce.

3. zápas HC Zubří – Sokol Úvaly (18:14):  chtěli jsme 
pošetřit síly a dát šanci klukům z lavičky, avšak družstvo 
Sokola dokázalo, že házenou hrát umí, a až do konečného 
hvizdu nás trápilo.

Zuberský zápis do historie 
Prague Handball Cup
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4. zápas HC Zubří – Nykobing Falster Handball (18:15): 
s tímto dánským špičkovým týmem, který byl považován za 
jednoho z kandidátů na přední umístění, jsme sehráli asi náš 
nejlepší turnajový zápas. Obě družstva se střídala ve vedení, 
aby nakonec naše buldočí urputnost v obraně kombinovaná 
herní nápaditostí v útoku slavila úspěch.

5. zápas HC Zubří – P.E.M.A. Opava (16:11): jasný out-
sider skupiny, díky čemuž si  zahráli i méně vytěžovaní hráči  
a ostatní pošetřili síly do dalších bojů, kam jsme postoupili  
z 1. místa naší skupiny MD 6.

6. + 7. zápas (osmifinálová skupina) HC Zubří  - MHK 
Košice (21:7) a ŠK Sečovce (16:9): oba zápasy proti slo-
venským celkům od začátku v naší režii.

8. zápas (čtvrtfinále) HC Zubří – Lugi Lund HF (24:12): 
švédský tým známý svou házenkářskou školou a vynikající 
prací s mládeží… Výsledek napovídá, že i v daleko menším 
Zubří dokážeme s mládeží dlouhodobě dobře pracovat.

9. zápas (semifinále) HC Zubří – OBG Handbold Sil-
keborg (8:18): naše jediná porážka s budoucím vítězem 
naší kategorie; další vynikající soupeř předvádějící typickou 
dánskou házenou kladoucí důraz na technickou vyspělost  
a fyzickou sílu.

10. zápas (o 3. místo) HC Zubří – Kúpele Bojnice (21:8): 
vidina blízkosti medaile nám dala sílu do závěrečného boje 
s nedávným soupeřem z Dobiáš Cupu, kterému jsme chtěli 
vrátit smolnou porážku o jednu branku v prodloužení … Vý-
sledek mluví za vše!

Po závěrečném hvizdu maďarských rozhodčích vypukly 
napříč celým družstvem veliké oslavy pokračující společnou 
fotografií s medailemi na krku a krásným pohárem, kterýžto 
je velmi ceněnou, až záviděnou házenkářskou trofejí.

Závěrem je nutno vyzdvihnout celkového týmového ducha 
našeho družstva, podpořeného řadou fanoušků, kteří obětovali 
velikonoční čas a neúnavně povzbuzovali naše kluky repre-
zentující zuberskou házenou a celé Zubří. Opět to dokumen-
tuje fakt, že dlouhodobá, cílevědomá a usilovná práce zuber-
ských trenérů napříč všemi kategoriemi přináší velice krásné, 
byť ne vždy ocenitelné úspěchy a v očích široké házenkářské 
veřejnosti celé Evropy nás staví na zasloužené výsluní.

Za kolektiv trenérů a funkcionářů HC Zubří  
Mgr. Tomáš Randýsek     

V měsíci dubnu skončily kuželkářské soutěže. Naše druž-
stvo mužů si vedlo v krajském přeboru Zlínského kraje 
2015/2016 velice dobře. 

Po dobře rozehrané podzimní části a jarním finiši se naši 
kuželkáři umístili na vynikající druhé pozici. Je to vůbec nej-
lepší umístění družstva mužů v 53leté historii našeho oddílu. 

Z postupu do divize se raduje družstvo Zlína "B", které 
získalo v tabulce 32 bodů. Stejného počtu bodů jsme dosáhli 
také my a rovněž celek Slavičína. 

Historický úspěch zuberských kuželkářů

Podrobné statistiky KP Zlín zde: http://www.kksz-kuzelky.cz/. 
Informace o zuberských kuželkách zde: http://kuzelky-

zubri.webnode.cz/.   

Konečná tabulka KP 2015/2016.: 

Starší žačky Lesany Zubří se v Praze neztratily 
Mladé házenkářky Lesany Zubří se o velikonočním víken-

du zúčastnily největšího mládežnického turnaje s názvem 
Praque Handball Cup 2016 a vedly si velice dobře. Letos se 
jednalo o jubilejní 25. ročník. 

Turnaj se hrál ve 30 halách a v 10 kategoriích se jej zú-
častnilo 500 družstev a 8 000 hráčů a hráček z celého světa. 
Naše děvčata na tomto turnaji dosáhla svého historicky nej-
lepšího umístění. V konkurenci 69 družstev starších žaček,  
v drtivé většině z oddílů zvučných jmen, obsadily dělené 12. 
- 22. místo, což je pro náš "provinční oddíl" vynikající vý-
sledek. Tohoto výborného výsledku dosáhly i přesto, že byly 
nalosovány do velmi těžké skupiny (družstva Westlandia  
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a Taarstup, která skončila v naší skupině na nepostupových 
pozicích, se potom dostala v soutěži play off "B" do semifi-
nále a Dánky dokonce tuto "B" soutěž vyhrály). 

Na naší hře bylo pozitivní to, jak holky příkladně bojo-
valy a snažily se. Ve dvou utkáních, ve kterých prohrávaly, 
dokázaly v závěru strhnout vývoj na svoji stranu a zvítězit. 
Dobrou zprávou pro naši jarní mistrovskou sezónu je také 
skutečnost, že proměnily úplně všechny zahrávané sedmi-
metrové hody. Zajímavostí pro zuberskou veřejnost je sku-
tečnost, že naše soupeřky v nástavbové části - ŠKP Bratisla-
va - vedl z lavičky náš bývalý hráč Maťo Spuchlák. 

 
Trenérka Simona Palátová měla na turnaji k dispozici tuto 

sestavu (v závorce počet vstřelených gólů): 
Anita Poláčková G, Markéta Křenková G, Alžběta Krů-

pová 38, Denisa Dukátová 18, Tereza Kamencová 11, Te-
reza Palátová 10, Leona Jurajdová 5, Jasmína Remešová 5, 
Eliška Benová 3, Barbora Hrušková 3, Hana Mikulenková 2, 
Kateřina Fusková. 

 Utkání v základní skupině: 
Lesana Zubří - Taarstup                     13:9 
Lesana Zubří - Vršovice                      14:18 
Lesana Zubří - Lugi HF                        10:13 
Lesana Zubří - Westlandia                 19:18 
Lesana Zubří - Stupava/Malacky       13:6 
 
Utkání v nástavbové skupině: 
Lesana Zubří - ŠKP Bratislava             10:14 
Lesana Zubří - Kobylisy                       16:15 

TJ Lesana Zubří

Pátek 3. června od 18.00 hodin
AUTISTA
SLOVÁCKÉ DIVADLO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Páteční divadelní předplatné!
Obsazení: Josef Kubáník, Alžběta Kynclová, Tereza Hraba-
lová, Pavel Majkus. Současná hra o mladém muži, který žije 
s autismem. O jeho rodině a přátelích. O světě, ve kterém žijeme 
všichni společně... Doprodej vstupenek od 2. května – 280 Kč.
Rezervace: 571 659 447, 602 483 785, kultura@mesto-zubri.cz.

Kino Zubří, Hamerská 10
Úterý 24. května od 09.30 hodin
PŘÍBĚHY CVRČKA A ŠTĚŇÁTKA
Pásmo pohádek pro děti z MŠ, ale i děti předškolního věku  
v doprovodu rodičů. Vstupné: 12 Kč. Délka filmu:  60 minut.

Středa 18. května od 18.00 hodin
HODNÝ DINOSAURUS
Animovaný film. Hodný dinosaurus si pohrává s otázkou: Co 
kdyby asteroid, který jednou provždy změnil život na Zemi, 
naši planetu minul a obří dinosauři nikdy nevyhynuli? Pixar 
Animation Studios vás zvou na dobrodružnou výpravu do svě-
ta dinosaurů, kde se apatosaurus jménem Arlo spřátelí s člo-
věkem. Na cestách drsnou, ale překrásnou divočinou se Arlo 
naučí čelit svému strachu a zjistí, že je schopen velkých činů. 
Vstupné: 70 Kč. Režie: Peter Sohn. Dialogy a režie českého 
znění: Braňo Holiček. Žánr: Animovaný. Přístupnost: Mlá-
deži přístupný. Délka filmu: 101 minut.

Muzeum Zubří, Hlavní 824
Stálá expozice Muzea otevřena každé pondělí a pátek  
v době od 14 do 18 hodin.
Najdete ji na Hlavní ulici, čp. 824, kousek od Tesca, v budo-
vě, kde sídlí mimo jiné i lékárna. Vstup volný.

Připravujeme
Sobota 11. června DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN 
na téma PUTOVÁNÍ ČASEM

Ostatní
Lidová galerie U dvou koček 
Pátek 29. dubna Karel Jura - živá hudba k pátečnímu od-
poledni, na kytaru hraje blues and rock´n´roll.
Pátek 6. května Vernisáž  - výtvarné  výstavy 
Jany Dočkalové - Kobzáňové  a řezbáře Tomá-
še Dujky. 
Pátek 13. května Svatodušní vaječnice
Více na FB Lidová galerie U dvou koček.
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Klub Zubří, Hamerská 10
Pátek 6. května 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 12 let ne-
vhodné! Vstupné dobrovolné.
Rezervace vstupenek on-line: http://rezervace.mesto-zubri.cz, 
tel: 608 925 552.

Čtvrtek 12. května od 17.30 hodin
CHIRURGEM V KAZACHSTÁNU
Povídat a promítat bude Martin Otčenášek
Kazachstán leží na rozhraní Evropy a Asie. Je druhým nej-
větším postsovětským státem, o kterém se kdysi tvrdilo, že 
je to země, kde zítra již znamená včera.
Vstupné v doprodeji: 40 Kč nebo v rámci permanentky na 
přednáškový cyklus ZDARMA.

Sobota 21. května od 9.00 hodin
METLÁŘSKÝ JARMARK a tradiční kácení máje 
Řemeslníci, stánkový prodej, spousta jídla a pití, kolotoče, 
atrakce, řemeslníci a kulturní program, v rámci kterého uvi-
díte a uslyšíte: dechovou hudbu Zubřanku, Swing band Jin-
dřicha Dořičáka, dětskou folklórní přehlídku, tradiční kácení 
máje, Elubic, Faraon a další.

Pátek 27. května od 19.00 hodin
BRATŘI EBENOVÉ
Kromě tria bratří Ebenových – tedy Marka, Kryštofa a Da-
vida, tvoří kapelu rytmika působící mimo jiné v kapele ETC 
Vladimíra Mišíka – Jiří Veselý (basová kytara, akordeon), 
Jiří Zelenka (bicí, perkuse) a Pavel Skála (akustické a elek-
trické kytary). Kapelu dnes již neodlučně doplňuje vynikají-
cí jazzový kontrabasista Jaromír Honzák.
Vstupné: 350 Kč. Předprodej vstupenek od pondělí 25. dubna.
Rezervace: 571 659 447, 602 483 785, kultura@mesto-zubri.cz.

Neděle 29. května od 15.00 hodin
JARO DĚLÁ POKUSY, aneb Jak to bylo, Karkulko?
Rozličné notování dětí ZUŠ z Rožnova p. R. pod vedením 
paní učitelky Kristýny Beránkové, ze zuberské Malé Scholy 
vedené Marií Křenkovou a klavíristů ze třídy paní učitelky 
Pavly Mikeškové.
Vstupné: dobrovolné.

Program na květen 2016



Seznam akcí na sportovištích města Zubří v květnu 

SPORTOVNÍ HALA
Neděle 1. května
  9.00 hod.  HC Zubří B – HC Zlín, 
  13. kolo Zlínské ligy starších žáků
10.30 hod.  HC Zubří B – KH Zbrojovka Vsetín, 
  24. kolo 2. ligy mužů
16.20 hod.  Případné druhé semifinálové utkání extraligy  
  házené

Čtvrtek 5. května
15.30 hod.  HC Zubří - Talent Škoda JS Plzeň, 
  20. kolo 1. ligy mladších dorostenců
17.30 hod.  HC Zubří - Talent Škoda JS Plzeň, 
  20. kolo 1. ligy starších dorostenců

Neděle 8. května
  9.00 hod.  HC Zubří A – HC Zlín A, 
  5. kolo Zlínské ligy mladšího žactva I
10.15 hod  HC Zubří B – HC Zlín B, 
  5. kolo zlínské ligy mladšího žactva II
11.30 hod.  HC Zubří A – TJ Sokol Luhačovice, 
  14. kolo Zlínské ligy starších žáků
15.00 hod.  TJ Lesana Zubří – TJ Sokol Karviná, 
  21. kolo 2. ligy žen
17.00 hod.  TJ Lesana Zubří – TJ Rožnov pod Radh., 
  25. kolo 2. ligy mužů 

Sobota 14. května
  8.00 hod.  Turnaj minižáků v házené, turnaj nejmenších

Neděle 15. května
13.00 hod.  HC Zubří – HK FCC Město Lovosice, 
  22. kolo I. ligy mladších dorostenců 
15.00 hod.  HC Zubří – HK FCC Město Lovosice, 
  22. kolo I. ligy starších dorostenců
17.00 hod.  HC Zubří B – SKH Polanka n. O., 
  26. kolo 2. ligy mužů 

Sobota 21. května
18.00 hod.  Případné první finálové utkání extraligy házené

Neděle 22. května
 9.00 hod.  HC Zubří B – TJ Holešov, 
  7. kolo Zlínské ligy mladšího žactva II
18.00 hod.  Případné druhé finálové utkání extraligy házené

Sobota 28. května
 9.00 hod. HOT Dance 2016, 
soutěž v moderních tancích

Neděle 29. května
18.00 hod.  Případné třetí finálové utkání extraligy házené

Pondělí 30. května
18.00 hod.  Případné čtvrté finálové utkání extraligy házené

FOTBAL
Neděle 1. května
14.00 hod.  FC Zubří – FK Vigantice, 
  15. kolo starší přípravky OP 
16.30 hod.  FC Zubří A – TJ Sokol Podlesí, 
  19. kolo I. A třídy mužů

Sobota 7. května
16.30 hod.  FC Zubří B – Sokol Branky na Moravě, 
  20. kolo III. třídy mužů

Neděle 15. května
14.00 hod.  FC Zubří – FC Dolní Bečva, 
  17. kolo starší přípravky OP 
16.30 hod.  FC Zubří A – Spartak Valašské Klobouky, 
  21. kolo I. A třídy mužů

Sobota 21. května
16.30 hod.  FC Zubří B – Sokol Hošťálková, 
  22. kolo III. třídy mužů

Sobota 28. května
16.30 hod.  FC Zubří B – FC Leskovec, 
  23. kolo III. třídy mužů

Neděle 29. května
14.00 hod.  FC Zubří – SK Hrachovec, 
  10. kolo starší přípravky OP 
17.00 hod.  FC Zubří A – TJ Kelč, 
  23. kolo I. A třídy mužů

TJ LESANA ZUBŘÍ – HŘIŠTĚ LESANY
Neděle 1. května
  9.00 hod.  TJ Lesana Zubří – TJ Sokol Hovězí, 
  4. kolo Zlínské ligy mladšího žactva II
10.15 hod.  TJ Lesana Zubří – SHK Kunovice, 
  13. kolo Zlínské ligy starších žaček

Neděle 15. května
  9.00 hod.  TJ Lesana Zubří – HC Zubří B, 
  6. kolo Zlínské ligy mladšího žactva II

Neděle 28. května
10.15 hod.  TJ Lesana Zubří – TJ Jiskra Otrokovice, 
  17. kolo Zlínské ligy starších žaček

Připravujeme
Sobota 11. června
Dětský den – areál Polyfunkčního centra

Sobota 27. června
O pohár starosty města Zubří 
- 4. ročník turnaje v tenisové dvouhře (kurty Polyfunkčního 
centra)
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Prodejní místa ZN 
COOP Sídliště 6. května • trafika p. Mikulenka • HOBBY ELEKTRO pí Janošcová u Tesca • 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
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