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Po spole ném jednání se krajští radní setkali také s míst-

ními podnikateli, krátce si prohlédli Gumárny Zub í i areál 

a chrán nou dílnu spole nosti DO.OL. - Glass.

„P i spole ném jednání jsme si nekladli za cíl v ci vy ídit 

a vy ešit, celé setkání bylo o vyrovnání informa ní hladiny 

a v li hledat cesty, jak by se konkrétní témata nadnesená sta-

rosty obcí v Mikroregionu Rožnovsko i zástupci z ad zdejších 

podnikatel  dala ešit. Nap íklad v rámci zlepšení dopravní 

obslužnosti n kte í p ítomní starostové deklarovali sou innost 

se zlínskou správou editelství silnic a dálnic R p i uspíšení 

realizace nadnesených a pro Rožnovsko d ležitých doprav-

ních investic formou možného spolufinancování výkupu po-

zemk ,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. 

Hejtmanský den se konal v Zub í poprvé.
Ing. Lubomír Vaculín

26. b ezen 2010

Ro ník xix., ( . 210)  cena 5,- K

Hejtmanský den
Dne 2. 3. 2010 se v Zub í konal Hejtmanský den. Do-

polední ást jednání se konala v malém sále Klubu Zub-

í. Hlavními tématy setkání len  Rady Zlínského kraje 

se samosprávou m sta Zub í, starosty Mikroregionu Rož-

novsko byla problematika intenzity dopravy p i silni ních

výjezdech i úpravy k ižovatek v Zub í a Rožnov  pod Rad-

hošt m a Integrovaný plán rozvoje cestovního ruchu Rož-

novska, který je tvo en provázaným souborem vzájemn a-

sov  a obsahov  navazujících aktivit sm ujících k rozvoji 

cestovního ruchu. 

P ivítání host  Malým Beskydem

Jednání v malém sále Klubu Zub í. Hejtman Stanislav 
Mišák a starosta Lubomír Vaculín

Exkurze v provozu Gumáren Zub í

Dále se do tete nap . ...
Z usnesení Zastupitelstva a Rady m sta Zub í
Centrum sportovních a volno asových aktivit  - h išt  u ZŠ
Zub í blahop eje
Bohoslužby o Velikonocích
Rodina Palackých v Zub í
Zprávy z MŠ, ZŠ, knihovny, sportu ...
Kultura v dubnu a kulturní programy na kv ten ... 



* Narození  
  Adam Juříček
  David Podmol
  Tadeáš Lefenda
  Kristýna Šrámková
  Martin Tovaryš

* Jubilanti - březen
  Josef Juříček
  Anežka Ďurkáčová
  Ludmila Jurčičková
  Františka Boráková
  Zdenka Adámková
  Aloisie Andrýsková
  Věra Kovářová
  Marie Pavlátová
  Oldřiška Pšenicová
  Josef Krupa
  František Cibulec
  Anna Plandorová
  Františka Jurková
  Stanislava Lišaníková

 Úmrtí
  František Dobeš
  Marta Pobořilová
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Společenská kronika občanů v Zubří

Vzpomínáme











Velký dík za to, čím nám v životě byli,
za každý den, který jste pro nás žili.

Odešli jste cestou, kterou jde každý sám,
jen krásné vzpomínky zůstanou nám.

Dne 19. února jsme vzpomněli na 12. vý-
ročí, co nás opustil náš drahý tatínek a 
dědeček, 

pan František Holiš.
Naše milá vzpomínka patří také naší mi-
lované mamince a babičce 

Žofii Holišové, 
od jejjíž smrti uplyne 14. června 2010 30 
let.
S láskou a úctou vzpomínají děti Anežka, 
Věra, František, Martin a Petr s rodinami.

Už jenom kytičku ti mohu dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.

14. března 2010 vzpomeneme smutné 3. výročí úmr-
tí mého bratra 

Cyrila Lognera. 
Stále vzpomíná sestra Zdenka s celou rodinou. Kdo jste ho 
měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dotlouklo srdce drahé maminky, 
odešlo na věčnost spát. 

Maminko zlatá, zůstaneš s námi
ve věčných vzpomínkách. 

Dne 26. března 2010 jsme vzpomněli nedožitých 100 let naší 
maminky, babičky a prababičky, 

paní Veroniky Kyselé.
S láskou vzpomínají dcery a syn s rodinami.

„Vyřiďte pozdrav každému,
kdo měl mě rád.

Miloval jsem Vás všechny, 
chtěl jsem s Vámi žít,

vzpomínejte na mě, 
já jsem nechtěl odejít.“

„Pro tebe přestaly hvězdy svítit,
slunce hřát, ale kdo tebe miloval,

nepřestane vzpomínat.“
Dne 27. března 2010 by se dožil 70 let náš drahý manžel, ta-
tínek, dědeček a pradědeček, 

pan Vojtěch Pernica 
a zároveň 2. dubna 2010 vzpomeneme první výročí jeho 
úmrtí. S láskou a bolestí vzpomínají manželka Alena a děti 
Dana, Stanislav a Vojta s rodinami. 

Na dobré lidi se nezapomíná, 
Ti jsou ve vzpomínkách stále

a dobrý člověk neodchází, 
ten žije v srdcích dále.

Dny plynou jak tiché řeky proud, 
jen bolest v srdcích trvá 

a nedá zapomenout ....
Dne 29. března 2010 vzpomeneme 20. smutné výročí, 
co nás navždy opustila naše maminka a babička, 

paní Jindřiška Maňáková.

7. dubna 2010 také věnujeme vřelou 
vzpomínku našemu tatínkovi a dědečko-
vi, 

panu Jaroslavu Maňákovi, 
kdy nás před 26 lety opustil. S láskou a 
úctou vzpomínají děti s rodinami. Děku-
jeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Odešla… jediná na světě…
30. březen 2010 bude dnem prvního smut-
ného výročí, kdy usnula věčným spán-
kem naše drahá maminka, babička a pra-
babička, 

paní Anna Opálková. 
S láskou vzpomíná dcera Marie Valento-
vá s rodinou.

Za Tvoji lásku, maminko naše drahá,
za všechny Tvoje oběti,

buď štědrý k Tobě všemohoucí Bůh,
toť poslední přání od dětí.

Spi sladce, tichounce v náručí Boží,
nechť Pán Tě odmění, co my jsme dlužni.

Dne 23. března 2010 vzpomeneme 
78. nedožité narozeniny naší mamin-
ky a babičky 

paní Anděly Ulrychové. 
S láskou vzpomínají syn Václav, dcery Ludmila, Marie a 
Anna s rodinami.   
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Z usnesení 22. zasedání Zastupitelstva 
města Zubří konaného dne 8. 03. 2010

ZM schvaluje seznam oceněných občanů na oslavy 700. 
let města dle důvodové zprávy a doplněné o navržené ob-
čany RM.
ZM schvaluje pořízení změny č. 7 územního plánu sídelní-
ho útvaru Zubří podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 
a to pro navržené lokality č. 1, 2, 4, 10 a 11.
ZM schvaluje „Zásady financování stavebních obvodů“ dle 
přiloženého návrhu po úpravách.
ZM schvaluje prodej pozemků: p.č. 5432/26, vodní pl., o 
výměře 124 m2, a p.č. 5432/32, vodní pl., o výměře 4 m2, 
k.úz. Zubří, firmě Lesy České republiky, s.p.,  Přemyslova 
1106/19, Hradec Králové, za podmínek dle důvodové zprá-
vy a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 1756, ostatní 
plocha, o výměře cca 4 m2, k.úz.Zubří, manželům Milanovi 
a Libuši Konkoľovým, Bořkova 1148, Zubří, za podmínek 
dle důvodové zprávy. 
ZM schvaluje bezúplatný převod spoluvlastnického podí-
lu ve výši 2/56 k pozemkům: p.č.3760/2 a p.č.3762, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, k.úz. Zubří, z vlastnictví České 
republiky (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město), do 
vlastnictví města Zubří a pověřuje starostu města podpisem 
příslušné smlouvy.
ZM schvaluje koupi spoluvlastnického podílu ve výši 
11/1800 k  pozemkům: p.č.230/1, p.č.1299, p.č.3575/3, 
p.č.3603/2, p.č.3603/3 a p.č.5399/7 vše ostatní plocha, 
p.č.3574/12, orná půda, a p.č.3602/4, lesní pozemek, vše 
k.ú. Zubří, od České republiky (Úřad pro zastupování stá-
tu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 
2 - Nové Město) za maximální cenu 2.000 Kč.
ZM zvolilo pro výkon funkce přísedících Okresního sou-
du ve Vsetíně: pana Stanislava Nohavicu, Zubří, Hamerská 
704, pana Petra Pavlíčka, Zubří, Hamerská 624, paní Mgr. 
Vlastu Ruskovou, Zubří, Sídliště 6. května 1075, na funkční 
období r. 2010-2014.
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního 
příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území 
Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou. 
ZM schvaluje rozpočet města Zubří na rok 2010 ve výši 
52 702 tis. Kč.
 

Z usnesení 67. schůze Rady města Zubří 
konané dne 16. 2. 2010

RM schvaluje uzavření smlouvy mandátní o provedení za-
dávacího řízení na veřejnou zakázku pro akci „Polyfunkční 
centrum sportovních a volnočasových aktivit Zubří“ s fir-
mou MCI SERVIS s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín.
RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje uza-
vření smlouvy na akci „Oprava místní komunikace a ob-
novení opěrné zdi v ul. U Rozcestí“ s firmou KMO Zubří, 
s.r.o., U Bečvy 300, 756 54 Zubří, a pověřuje starostu pod-
pisem příslušné smlouvy.
RM ruší zadávací řízení na zpracování ověřovací studie na 
nové náměstí v Zubří. 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování žádos-
ti o dotaci na zateplení objektu MŠ DUHA, Na Potoku 369, 
Zubří, s firmou IWWA s.r.o., Kostelany 161, Kroměříž.

RM uděluje souhlas s realizací aleje na pozemcích města v 
lokalitě na ul. Příčná. 
RM schvaluje uzavření  smlouvy o nájmu  části nebytových 
prostor v objektu Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, o výmě-
ře 83,3 m2, s paní Radkou Krupovou, Hlavní 782, Zubří, na 
dobu neurčitou od 01.03.2010.
RM schvaluje ukončení nájmu části nebytových prostor v 
objektu Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, o výměře 34,63 m2, 
s panem Jaroslavem Křenkem, Pod Lipůvkou 104, Zubří, 
dohodou ke dni 28.02.2010.
RM vyhlašuje záměr na pronájem části nebytových pro-
stor v objektu Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, o výměře 
34,63 m2. 
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu části pozemku 
p.č. 93, ostatní plocha, o výměře 9 m2, k. úz. Zubří, s panem 
Václavem Bártou, Svazarmovská 1574, Rožnov p. R., vý-
povědí dle čl. III. odst. 3-4 nájemní smlouvy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 21, Hlavní 
824, Zubří, s paní Danou Vlkovou, Sídliště 6. května 1103, 
Zubří, na dobu určitou od 01.03.2010 do 28.02.2011.
RM schvaluje výsledky inventarizace majetku podle zápisu 
hlavní inventarizační komise (HIK) ze dne 29.1.2010.
RM schvaluje poskytnutí odměny členům hlavní inventari-
zační komise za provedení inventarizace majetku a závazků 
za rok 2009 dle důvodové zprávy. 
 

Z usnesení 68. schůze Rady města Zubří 
konané dne 03. 03. 2010

RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje uza-
vření kupní smlouvy na prodej cca 100 m3 dřevní hmoty z 
oddělení 7 B 13 (Zemánky) - s firmou Lesnicko-dřevařská 
firma s.r.o., Hamerská 3, 756 54 Zubří.
RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje uza-
vření kupní smlouvy na prodej cca 500 m3 dřevní hmoty z na-
hodilé těžby - s firmou Oldřich Divín, Pod Obecníkem 1182, 
756 54 Zubří, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RM schvaluje složení Jednotky dobrovolných hasičů JSDH 
1 dle předloženého návrhu:
Antonín Petrle, Poštovní 417, Zubří, velitel družstva, Josef 
Šimurda, Okružní 947, Zubří, velitel družstva, Miroslav Ko-
leček, Převrátí 497, Zubří, velitel jednotky, Josef Číp, Síd-
liště 6. května 1106, Zubří, technik, Dušan Konečný, Dro-
pávka 175, Zubří, strojník, Ladislav Farkaš, Sídliště 6. květ-
na 1101, Zubří, strojník, Pavel Jurygáček, Čertoryje 835, 
Zubří, strojník, Zbyněk Koleček, Převrátí 497, Zubří, stroj-
ník, Lucie Tichá, Sídliště 6. května 1048, Zubří, hasič, Ro-
man Beňak, Poštovní 501, Zubří, hasič, Pavel Krupa, Nad 
Rozcestím 150, Zubří, hasič, Josef Číp (mladší), Sídliště 6. 
května 1106, Zubří, hasič, Hana Šubová, Rožnovská 419, 
Zubří, hasič.
RM schvaluje služební cestu do partnerské obce RO-
SDORF v SRN u příležitosti oslav 70. narozenin pana Man-
freda Hampeho ve dnech 12. - 14.03.2010 starostovi Ing. Lu-
bomíru Vaculínovi, panu Tomáši Dořičákovi -  předsedovi 
Spolku partnerství, panu Květoslavu Janoškovi - předseda 
spolku „starých pánů“ - s partnerkou paní Svatavou Opál-
kovou. Současně schvaluje poskytnutí plnění zastupitelům 
dle důvodové zprávy. 
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Polyfunkční centrum sportovních 
a volnočasových aktivit

Hřiště u základní školy dozná v letošním roce význam-
nou změnu. Vznikne zde nové Polyfunkční centrum spor-
tovních a volnočasových aktivit.

Realizací projektu bude zcela koncepčně přepracován 
a revitalizován stávající areál školního hřiště. Dojde 
k vytvoření moderního multifunkčního areálu, který na-
váže na již existující tenisové kurty a vybudované zázemí 
pro návštěvníky i správce areálu. Areál v sobě bude za-
hrnovat víceúčelovou plochu s umělou trávou, v případě 
potřeby rozdělitelnou na několik menších hřišť. V zimě 
bude tato plocha využívána pro vytvoření ohrazené le-
dové plochy určené pro bruslení a lední hokej. Dále bude 
v areálu umístěno multifunkční hřiště s umělým povr-
chem vhodným pro basketbal, házenou, tenis, fotbal, no-
hejbal a streetball. Hřiště budou umístěna vedle sebe 
a olemována in-line/běžeckou dráhou s umělým povr-
chem určeným pro in-line bruslení a kondiční vytrvalostní 
i rychlostní běh. Jednotlivá hřiště budou osazena umě-
lým osvětlením pro zajištění delší provozní doby, ze-
jména v zimních měsících.

Netradičním prvkem, který nemá obdoby nikde na 
území města ani v jeho širokém okolí, bude umístění sou-
boru stacionárních stanovišť určených pro relaxačně-po-
hybové aktivity, které díky svému unikátnímu charakte-
ru umožní cvičení zábavnou formou všem věkovým sku-
pinám obyvatel, včetně handicapovaných občanů. Celý 
areál bude dále doplněn o štěrkové hřiště pro pétanque, 
které bude zároveň využitelné pro volejbal. Dále bude 
areál vybaven zázemím pro fyzicky nenáročné aktivity 
v podobě lanové pyramidy, lanové dráhy, ploch pro kro-
ket a doplňkově o městský mobiliář.

V konečném důsledku tak vznikne moderní sportovní 
areál využitelný pro aktivní trávení volného času oby-
vatel města, bez ohledu na jejich věk, či fyzickou kon-
dici. V rámci projektu vznikne 1 pracovní místo v po-
době správce areálu, který bude zároveň řídit využití jed-
notlivých sportovišť.

Předpokládaná celková hodnota činí 17,8 mil. Kč bez 
DPH. Na tento projekt město získalo dotaci z fondů EU 
ve výši 10 mil. Kč.

Realizace projektu je plánována v termínu od 1. 5. do 
30. 9. 2010.

Ing. Lubomír Vaculín, starosta Zubří

Zapůjčení kompostérů do rodinných 
domů zdarma

Vážení občané,
na konci letošního února byl schválen k financování pro-

jekt města Zubří „Separace biologicky rozložitelných odpa-
dů ve městě Zubří“, a to v rámci 11. výzvy Operačního pro-
gramu Životní prostředí, oblast podpory 4.1 Zkvalitnění na-
kládání s odpady.

Cílem zuberského projektu je zmenšení podílu biolo-
gicky rozložitelného odpadu na celkovém množství směs-
ného komunálního odpadu, a tedy i snížení celkového 
množství odpadu ukládaného na skládky.

V rámci projektu bude 300 domácností vybaveno kom-
postérem, a to na základě smlouvy o bezplatném zapůjčení. 
Tyto kompostéry o předpokládaném objemu 720 litrů umož-

Městský úřad Rožnov p. R. informuje
Výměna řidičských průkazů

 Více než dva a půl tisíce řidičů na Rožnovsku musí v le-
tošním roce vyměnit svůj řidičský průkaz (dále jen ŘP). Vý-
měna se týká všech, kterým byl ŘP vydán od 1. ledna 1994 
do 31. prosince 2000.  Výměnu ŘP provádí obecní úřad s 
rozšířenou působností, pro obyvatele mikroregionu Rožnov-
sko, tedy Odbor dopravy rožnovského MěÚ. Formuláře na 
výměnu jsou k dispozici na pracovišti na ulici Letenská. 

„Ve správním obvodu Rožnovsko máme k dnešnímu dni 
evidováno celkem 2.690 řidičských průkazů, které je nutno 
v letošním roce vyměnit,“ říká vedoucí Odboru dopravy Petr 
Opálka. „Výměna je povinná pro všechny držitele ŘP, které 
jim bylo vydáno v období od 1. ledna 1994 do 31. prosince 
2000. Rozhodující pro výměnu ŘP je datum jeho vydání, ni-
koliv typ řidičského průkazu,“ doplnil Opálka s tím, že vý-
měnu na Rožnovsku provádí Odbor dopravy MěÚ Rožnov 
na ulici Letenská. S sebou si žadatel musí přinést pouze plat-
ný doklad totožnosti, jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 
cm a řidičský průkaz, kterému končí platnost. A samozřejmě 
vyplněnou žádost. Samotná výměna je bezplatná a na nový 
řidičský průkaz si držitel počká maximálně 20 dnů.

„Podobně jako u jiných výměn apelujeme na řidiče, aby 
nenechávali výměnu řidičských průkazů na poslední chvíli. 
Doba čekání nejen na úřadu, ale také na vydání nového ŘP 
by se mohla v závěru roku prodloužit. Proto je vhodné vy-
řídit si nový ŘP co nejdříve,“ řekl na závěr Petr Opálka.

ní oddělený sběr biologicky rozložitelného odpadu. Občané 
tak budou moci svépomocí zpracovávat takovýto odpad ze 
svých domácností. Tímto vznikne kompost, který občané 
mohou použít přímo na svých pozemcích.

K tomu, aby mohlo být započato s realizací projektu 
a následným rozmisťováním kompostérů mezi občany, ještě 
zbývá dořešit několik, zejména administrativních, záležitos-
tí. Doba vyřízení všech zbývajících náležitostí bude asi dva 
měsíce. Tento čas je vhodný k tomu, aby občané, kteří si ješ-
tě nezažádali o kompostér, tak učinili a podali žádost o jeho 
zapůjčení.

Předběžnou žádost o zapůjčení kompostéru je mož-
no podat písemně na Odboru výstavby MěÚ Zubří nebo 
elektronickou cestou na adresu: paseka@mesto-zubri.cz. 
Vaše případné dotazy ohledně kompostérů Vám na tel. 
čísle: 571 757 065 zodpoví Mgr. Pavel Paseka.

Odbor výstavby MěÚ Zubří

Hospic Citadela
Dobrý den, 
reaguji na podněty z řad našich spoluobčanů, které mrzí, že 
nevěděli o našem zařízení, když těžce hledali umístění pro 
někoho ze svých blízkých. 

 Posílám Vám informace o službách, které poskytujeme, 
a prosím Vás o jejich vyvěšení na nástěnkách nebo ve vý-
věsních skříních pro občany, na webových stránkách Vašeho 
města nebo o jejich předání potřebným.
 Máte-li zájem o další informace, veškeré moje kontaktní 
údaje jsou Vám i dalším zájemcům k dispozici.
S přátelským pozdravem  
Ruth Kopecká, vedoucí úseku sociální péče v hospici, fund-
raiser a referent PR, tel.: 571 629 086, 605 518 212‚ Diakonie 
ČCE - hospic Citadela, Žerotínova 1421, 757 01 Valašské 
Meziříčí, kopecka@citadela.cz, http://www.citadela.cz 
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Naděje
Blížíme se k vrcholu církevního roku, k slavnosti Velké 

noci. I když jsou společností více přijímány svátky vánoční, 
přece jsou Velikonoce mnohem důležitější. Že se Boží Syn 
stal člověkem a byl mezi námi, je sice věc hezká, bez vě-
domí, proč se tak stalo, to není však člověku moc platné. 
Proto před Velikonocemi prožíváme postní dobu, která nám 
připomíná utrpení Ježíše Krista a také to, že trpěl místo nás. 
Samotné Velikonoce pak dosvědčují, že utrpení a smrt ne-
jsou v životě definitivní. Ježíš zvítězil i nad tím a ve spo-
jení s ním můžeme tyto skutečnosti přemoci i my. Můžeme 
žít v naději. Naděje neznamená optimismus. Není to pře-
svědčení, že všechno dobře dopadne, ale jistota, že všech-
no má svůj smysl. Bez ohledu na to, jak to právě vypadá a 
dopadá. Bolest, bezradnost, utrpení je jakýsi rub našeho ži-
vota. Podívejme se na rub nějakého ubrousku, vyšívaného 
barevnými nitkami. Uvidíme nitky všelijak propletené, zpře-
házené, někde skoro chuchvalce barevné změti. Ale když se 
podíváme z lícní strany, uvidíme krásné uspořádané obrazce 
nebo vzory. Jde tedy také o to, jak se umíme nebo učíme na 
věci dívat. Ježíšovi učedníci ve chvílích jeho zatčení a smr-
ti také nechápali nic, i když je na to on sám připravoval. Ale 
po přijetí Ducha svatého vše pochopili a dokázali pak pře-
konávat velké těžkosti, aby přinesli i dalším lidem naději na 
záchranu od zla a na konečné vítězství. Apoštol Pavel pak 
na základě vlastní zkušenosti mohl směle napsat: „Těm, kdo 
milují Boha, všechno napomáhá k dobrému.“ V životě ne-
jsou žádné beznadějné situace, jsou jen lidé, kteří jsou bez 
naděje tváří v tvář situaci. 

Ať Vás prožívání velikonoční doby upevní v naději, že 
vše, co prožíváme, má svůj smysl. Že ze všeho můžeme čer-
pat moudrost pro svůj život. Ať ve Vás také upevní touhu zů-
stat ve spojení s Ježíšem a těšit se tak na konečné vítězství. 

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU A O VELIKONOCÍCH 
Květná neděle   28.3.  – 7:45 a 11:00 hodin, 
Pondělí    29.3.  – 19:10 hodin,
Úterý    30.3.  – 6:30 hodin,
Středa    31.3.  – 19:10 hodin v kapli,
Zelený čtvrtek    1.4.  – 18:00 hodin, 
Velký pátek    2.4.  – 15:00 hodin, 
Bílá sobota    3.4.  – vzkříšení 18:30 hod., 
Neděle Zmrtvýchvstání   4.4.  – 7:45 a 11:00 hodin, 
Velikonoční pondělí  13.4.  – 7:45 hodin. 

P. Karel Janečka

Vážený pane starosto Vaculíne, milý Lubomíre,
Srdečně Ti děkuji za Tvoji návštěvu v Rosdorfu u příleži-

tosti mých 70. narozenin. 
Důstojná slova v blahopřání mě překvapila, za což ob-

zvláště děkuji.

Zubří blahopřeje Manfredu Hampemu 

Starosta města Lubomír  Vaculín předal 13. března sr-
dečné blahopřání Manfredu Hampemu k jeho 70. naro-
zeninám. 

Oslavenec byl - společně se svým českým kamarádem Kvě-
toslavem Janoškem - v roce 1968 iniciátorem kamarádských 
kontaktů mezi házenkaři Rosdorfu a Zubří, které v roce 1993 
vyústily v oficiální parnerství mezi oběmi obcemi. Mezitím 
navázali přátelské vztahy kromě házenkářů také hasiči, sbo-
ry a orchestr, politické strany a vedení obcí a - jako nej-
mladší - také církevní obce. Bez Manfreda Hampeho nejsou 
vzájemné vztahy  Rosdorfu a Zubří, jak uvedl rosdorfský sta-
rosta Harald Grahovac ve svém pozdravném projevu, již 
představitelné. 

Společně s Lubomírem Vaculínem jeli přes 850 km ze 
Zubří pogratulovat oslavenci také předseda spolku pro pod-
poru Tomáš Dořičák (první zleva) a Květoslav Janošek (čtvr-
tý zleva). 

Květoslav Janošek oslaví v příštím roce 80. narozeniny. 
- Stephan Dolezel - Rosdorf

Z partnerství
ZUBŘÍ - ROSDORF

Vaše návštěva ze Zubří s Květoslavem Janoškem, Svaťkou 
Opálkovou a Tomášem Dořičákem zůstane v mých vzpomín-
kách. Vy jste vyvrcholením „nekonečné pěkné historie“ více 
než čtyřicetiletého přátelství mezi sportovci ze Zubří a z Ro-
sdorfu. Je to výsledkem velké snahy a úsilí aktivních občanů.  
Že z tohoto přátelství vzniklo plodné parnerství mezi obcemi 
a vedlo k řadě kontaktů mezi spolky, církvemi, sbory, hudeb-
ními skupinami a občany, tak na to můžeme být hrdí. 

Jsem si jistý, že i nadále se bude uskutečňovat aktivní spo-
lupráce mezi Zubřím a Rosdorfem.

Těším se na shledanou v Zubří v červnu u příležitosti oslav 
700. let, ke které mě a moji manželku pozvala obec Rosdorf.

V tomto smyslu Ti přeji do té doby úspěšnou činnost ve 
prospěch města Zubří.

 Posílám pozdravy z Rosdorfu
Manfred Hampe
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Z historie

Zubří a rodina Palackých
Každý zná ze školního dějepisu osobnost historika Fran-

tiška Palackého, často nazývaného jako „Otec vlasti“ , autora 
Dějin českého národa od prvopočátku do roku 1526 - ná-
stupu Habsburků. 

Že se František Palacký narodil v Hodslavicích, je všeo-
becně známo. Že rodina Palackých, ale i sám František Pa-
lacký, má přímou souvislost s minulostí i přítomností Zub-
ří, se ví málo. 

Otec Františka Palackého, Jiří Palacký, byl učitelem, měl 12 
dětí, z nichž dva synové Jan a Ondřej mají k Zubří přímý vztah. 

K uživení tak početné rodiny si Jiří Palacký přivydělával 
jako obecní písař a obchodem se dřevem, vejci a máslem. 
Rád cestoval, často doprovázel svého syna Františka na stu-
dia daleko za hranicemi Moravy. Dvakrát šel pěšky do Pra-
hy, v roce 1832 již jako zuberský fojt. 

Zuberské fojtství koupil roku 1829 v dražbě. Dlouho však 
nefojtoval. V roce 1836 při cestě z Hodslavic do Zubří přes 

Veřovické vrchy jej uštkla zmije a zemřel. Fojtství převzal 
jeho 24letý syn Jan. Na fojtství byl dluh, který Jan nemohl 
splatit a fojtství prodal Františku Otáhalovi z Pozlovic a od 
vrchnosti si najal nynější hostinec Na Šeňku, kam se přestě-
hoval s rodinou i svým starším bratrem Ondřejem. Po skon-
čení panské správy, od roku 1850, byl členem prvého obec-
ního zastupitelstva. Byl obecním písařem. Roku 1854 se z 
hostince Na Šeňku přestěhoval na „Solajnu“ a stal se zahrad-
níkem na velkostatku Kinských v bývalém panském dvoře. 
V roce 1873 se stal zaměstnancem poštovny v Zubří a rok na 
to 1874 umírá. Jeho děti – z narozených 9 dětí tři zemřely po 
narození - byly zapisovány do Zlaté knihy vyznamenaných 
dětí do roku 1862. Třetím narozeným dítětem byla dcera Ro-
zálie (6. 9. 1842). Ta se provdala v roce 1862 za Josefa Otá-
hala, syna majitele fojtství. Pro novomanžele nechal Fran-
tišek Otáhal postavit dnešní Petrohrad, kde našel u své neteře 
bydlení i její strýc, bratr Jana Palackého, Ondřej Palacký. 

Ondřej Palacký se měl na přání otce stát knězem. Studoval 
v Šoproni, v Bratislavě, zapsal se na lékařskou fakultu, stu-
dium však nedokončil. Stal se vychovatelem dětí v rodině 
veterináře Ubalda Fechnera. Pro své české vlastenectví byl 
sledován policií a v roce 1853 se uchýlil na fojtství k svému 
bratrovi Janovi a později ke své neteři na Petrohrad. Ondřej 
ovládal několik jazyků, ve svém oboru se neuplatnil, byla 
mu vytýkána nestálost a nedůslednost. Ondřej mezi lidi ne-
chodil, po domácku vyráběl ocet, který rozdával sousedům, 
u Petrohradu upravil stupňovitou okrasnou zahradu, vysedá-
val na malém dřevěném balkónku. Zemřel v roce 1871, byl 
pohřben na evangelickém hřbitově v Rožnově. 

V jeho pozůstalosti bylo mimo jiné 1664 knih různých 
vědních oborů, díla klasiků a tehdejších evropských básníků 
a prozaiků. Počtem svazků i složením patřila mezi jedineč-
né soukromé knihovny. Před jejím rozprodáním a faktickým 
znehodnocením ji zachránil jeho bratr František Palacký, 
který se vzdal jakýchkoliv dědických nároků a knihovnu za 
300 zlatých (což byla značná suma) odkoupil, aby se mohly 
uhradit pohledávky po zemřelém Ondřejovi. 

Snad ještě jedna zajímavost. Celý rod Palackých vyznával 
evangelickou víru, jen Jan Palacký po svém sňatku s Bar-
borou Divínovou přijal katolické náboženství. 

V součastnosti žijí u nás potomci Jana a Barbory Palac-
kých. Jsou to potomci jejich syna Františka Palackého ( 1845 
– 1899 ) a jeho manželky Elizabet Bayerové. František byl 
sedlákem a sedlářem, od roku 1887 se živil jako podruh. 
Jeho děti byly Hedvika – provdaná Švecová, Magdaléna 
– provdaná Vlčková, Františka – provdaná Bayerová. Dce-
ry Anna a Alžběta žily v Zubří, Karolína zemřela po porodu. 
A snad poslední zajímavost. Před dvěma roky navštívil Zub-
ří pan Müller z Německa a chtěl se seznámit s místem, od-
kud pocházela jeho prababička Rozálie Otáhalová. Jako dů-
kaz nám přenechal fotky Rozárky a jejího manžela a rovněž 
fotografie obou jako staříčků. 

Jaká byla cesta Rozárky a jejího manžela ze Zubří do Ně-
mecka, to je jistě zajímavá neznámá. 

Poslední doušku k osudu Palackých v Zubří. Hodslavice 
si po právu uctívají Palackého jako svého rodáka. Valašské 
Meziříčí i Rožnov návštěv Františka Palackého využily k 
prezentaci svých měst a k národním oslavám. V Zubří byl 
Palacký za svým bratrem několikrát. Byl hostem i zdejšího 
faráře Liebnera a nadučitele Josefa Schobera. Při poslední 
návštěvě na „Solajni“ byl překvapen a zarmoucen, jak nuzně 
jeho bratr žije. Sám v dopisu po Ondřejově smrti doznává, že 
svého bratra podporoval. Jan Palacký i jeho otec Jiří v Zubří 
zastávali úřad fojta. Jan pracoval v prvém zastupitelstvu. Po 
rodině Palackých nám zůstala trvalá památka – Petrohrad. 

Není vztah Zubří k rodině Palackých nyní v období 700. vý-
ročí našeho města i výzvou k tomu, abychom si tuto historii 
alespoň připomenuli anebo také využili k prezentaci města? 

Jan Koláček 

Rekonstrukce hřiště u nové ZŠ
Dne 15.02.2010 jsem se zájmem sledovala zprávy z re-

gionu na kabelovém vysílání televize Beskyd a z úst starosty 
města Zubří jsem se dozvěděla, že Zubří má přislíbenou do-
taci z Evropských fondů ve výši 10 miliónů Kč na rekon-
strukci a obnovu hřiště u nové ZŠ.

Vzpomněla jsem si na 17. zasedání Zastupitelstva města 
Zubří, které se konalo dne 2.3.2009 a kde se projednávala 
podstatně menší úprava hřiště, která měla být financována z 
vlastních zdrojů města ve výši 8 miliónů Kč. Z článku Ing.
Pavla Halamíčka, Ph.D., v březnu 2009 v Zuberských no-
vinách jsme se dočetli, že: „proti rekonstrukci a modernizaci 
sportovního hřiště u nové školy hlasovali všichni zástupci za 
Sdružení nezávislých, KDU-ČSL a zástupci ODS Ing. Kru-
pa, p.Boráková, p.Zbranek a MUDr.Zeman“. Následně pak 
v dubnových ZN na to reagovaly články Ludmily Jaroňové 
a výše uvedených zastupitelů za ODS, kde bylo vysvětleno, 
proč tak hlasovali – chtěli, abychom hřiště postavili z do-
tací a ušetřili tak naše peníze. A protože článků bylo asi 
málo, tak v květnových ZN jsme si přečetli kritiku na ad-
resu výše uvedených zastupitelů od autorky I.K a Mgr. Mi-
roslava Šíry. 

Co následovalo? Rada města si pozvala učitele tělocviku 
a společně se podařilo navrhnout novou koncepci víceúčelo-
vého areálu pro širokou veřejnost. A především se původní 
„minihřiště“ několikanásobně zvětšilo a přitom byl nárůst 
ceny jen na 14 mil. Kč. Z této částky by měla být dotace 10 
mil. Kč a naše spoluúčast 4 mil. Kč. S poloviční spoluúčas-
tí města tak získáme několikanásobně větší hřiště. To je 
zcela jiný ekonomický výsledek, než do kterého byli za-
stupitelé před rokem tlačeni! 

Neuplynul tedy ani rok od zasedání a ukázalo se, že za-
stupitelé, kteří nepodlehli nátlaku na rychlé utracení 8 mi-
liónů, udělali správnou věc. Pokud všechno dobře dopadne 
a vybuduje se nový víceúčelový sportovní areál pro širokou 
veřejnost, bude to pro město Zubří mnohonásobně vět-
ší přínos než to, co před rokem prosazovali zastupitelé 
za ČSSD v čele se starostou, zastupitelé za KSČM a dva 
„zastupitelé za ODS“ - manželé Dořičákovi. Domnívám se, 
že už není podstatné, jestli areál bude otevřený do října před 
komunálními volbami (jak si přeje starosta), anebo později, 
protože nejdůležitější bude, že se areál vybuduje. Při stří-
hání pásky by se nemělo zapomenout na ty, kteří prosazo-
vali a prosadili možnost získání dotací. Protože mně tato in-
formace v krátkém vysílání chyběla, zveřejňuji ji tímto způ-
sobem. 

Ivana BORÁKOVÁ 



   Zuberské noviny 03/2010                  7

Hurá, do vody!
Již tradičně MŠ Sídliště absolvovala v tomto školním roce 

2009/2010 plavecký kurz v Rožnově pod Radhoštěm. Na 
první tři lekce děti dojížděly společně, ale pro velký počet 
dětí (27 dětí) v malém bazénku jsme se museli rozdělit do 
dvou skupin. První skupina jezdila na bazén dopoledne kaž-
dé úterý a druhá skupina se zúčastňovala plavání ve středu 
místo odpoledního odpočinku. Cílem výuky bylo odnaučit 
děti mít strach z vody. Postupně se děti učily splývání pod 
vodou a ti šikovnější pak zvládli i několik plaveckých temp. 
Poslední lekci měli možnost absolvovat i rodiče, kteří sle-
dovali pokroky svých dětí. Po ukončení kurzu bylo na dětech 
vidět, že náš cíl byl u většiny dětí překonán. Na závěr byly 
všechny děti za svou snahu a námahu odměněny „MOK-
RÝM VYSVĚDČENÍM“, které jim udělalo velkou radost.

„S VODOU JSME JIŽ KAMARÁDI, VŠICHNI SE V NÍ 
KOUPEM RÁDI!“

Zprávy z mateřské školky

Návštěva ve sluníčkové třídě
Ve čtvrtek 25. 2. 2010 nás navštívila p.doktorka Machová. 

Děti jí přivítaly veselou písničkou. Na začátku besedy dětem 
popovídala o dětských nemocech, seznámila je s tím, jak ne-
mocem předcházet a jak je důležité se starat o své zdraví. 
Paní doktorka dětem názorně předvedla některé druhy vy-
šetření, které si děti mohly navzájem mezi sebou vyzkoušet. 
Dětem se beseda moc líbila, hlavně při hře na doktora se moc 
nasmály. Na závěr předaly p. MUDr. Machové kytičku a po-
děkovaly jí za hezké a milé povídání.

Dukátová Irena

Zprávy ze školy

Lyžařský kurz ve Velkých Karlovicích 2010
Nadešel den 21. 2. 2010, kdy sportovní třídy odjížděly na 

„lyžák“ do Velkých Karlovic. Všechny děti se scházely na 
parkovišti u školy, nakládaly tašky do autobusu a loučily se 
s rodinami. 

Jakmile jsme dojeli na místo, vybalili jsme si věci a „hurá“ 
na svah Kyčerku. Učitelé otestovali naše lyžařské schopnos-
ti, rozdělili nás do skupin a poté nás seznámili s programem 
a řádem kurzu. Večer nás čekala dobře připravená seznamo-
vací diskotéka. 

Po první noci jsme se probudili do krásného dne, který 
nám zpříjemnilo sluníčko. Chvíli nám trvalo, než jsme si 
zvykli na nový svah, ale pak už se jezdilo skvěle. O večer-
ní programy, u kterých jsme se všichni pořádně pobavili, se 
postarali deváťáci. Všem deváťákům patří velký dík za pří-
pravu večerních programů. 
Říká se, že kritický den je středa, ale my jsme ho měli už 

v úterý. Sníh byl mokrý, těžký, a proto se pádům nikdo ne-
vyhnul. Nakonec jsme to ale všichni zvládli, až na pár ma-
lých úrazů. Po náročném lyžování jsme se všichni těšili na 
večerní pyžamovou diskotéku. Abychom celý týden jen ne-
lyžovali, tak nás ve středu odpoledne učitelé vzali na bow-
ling, ten všechny bavil. 

Ve čtvrtek se konaly závody ve slalomu, které byly ob-
tížné vzhledem k tomu, že se oteplovalo a sníh byl čím dál 
víc těžší. Nikoho to neodradilo a všichni do toho šli s plným 
nasazením. Jelikož se kurz blížil ke konci, tak se večer vy-
hlašovali výherci všech soutěží a her. 

Deváťáci  nás dostali do nostalgické nálady svou závě-
rečnou řečí a rozloučením. Jak se říká: „Každý deváťák na 
tomhle místě byl, či bude naposled.“ Naši náladu nám spra-
vila závěrečná diskotéka, na které jsme se všichni vyřádili a 
rozloučili. Celý lyžák jsme zakončili pátečním lyžováním, 
které jsme si užili do poslední minuty. Uklízeli jsme pen-
zion, balili se a s krásnými vzpomínkami odjeli domů. 

Za všechny spokojené lyžaře 
Terka Pavlíčková (8.A) 

a Lucka Janků (9.A)
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Z akcí

Masopust na Starém Zubří
Po roce opět přišel „masopust“, a aby bylo veselo, zapome-
nout se nemohlo na veselý průvod masopustních maškar 
ani na „pochovávání basy“. Však ona se zase do roka vrá-
tí, i když zatím „dovrzala“ a na věčnost se s velkým nářkem 
„plačik“ odebrala. 
To všechno s velkým nadšením i úsilím připravil Červený 
kříž na Starém Zubří. Neodradily ho ani zasněžené kluzké 
cesty pečlivě rozhrnuté traktorem se sněžným pluhem Libo-
ra Zemana. Díky, Libore, dobře se nám chodilo!
A potom už nastalo pravé masopustní veselí v plném sále 
kulturního domu za zvuků příjemné hudby. O půlnoci si při-
šli na své všichni milovníci veselých, humorných a trefných 
veršovánek, tance a dobré zábavy.
Kromě dobrého občerstvení je čekala také bohatá tombola 
s pěknými cenami. Družná zábava trvala až do ranního ku-
ropění. Nikdo snad nelitoval ani probdělé noci, ani prošou-
paných bot a s dobrou náladou a mnohý i s výhrou v tombole 
se vracel domů.
Děkujeme všem sponzorům za hodnotné dárky. 
Výhra vždy potěší a udělá radost. 
A nás, zakládající členy ČČK, těší a hřeje pomyšlení, že v 
našich řadách máme mladé, spolehlivé nástupce, ochotné za-
pojit se do práce a mít nové nápady pro zpestření činnosti.
K nejbližším akcím patří turistická vycházka na Dolní Pa-
seky, pečení a zdobení velikonočních perníčků, uspořádání 
Dne matek, výlet na Soláň, zájezd k termálním pramenům 
do Podhájské, svatodušní smažení vaječnice a další zajímavé 
akce. 
Přijďte mezi nás, nebudete litovat a my Vás rádi uvítáme. 

Červený kříž na Starém Zubří

Zprávy z knihovny

„Jsme tu jen chvíli, ale v písmu žijí naše 
myšlenky na věky“    Jan Neruda

Jakou barvu má svět? Tak takové bylo téma u dětí oblíbené 
literární soutěže „O poklad strýca Juráša“ pro rok 2009/2010. 
A byli jsme opět příjemně překvapeni, kolik dětí se do sou-
těže přihlásilo. Do knihovny tak dorazila neskutečná spous-
ta krásných literárních prací. Tematika byla libovolná, děti 
psaly práce jak prozaické, tak poetické. Některé děti zaujal 
komiks, a využily tedy tuto formu tvorby. Odborná porota 
měla nelehký úkol, neboť všechny práce byly krásné a in-
spirativní. Z některých běhal až mráz po zádech. 

Proto jsme se ve čtvrtek 11.03.2010 sešli s dětmi, jejichž 
práce shledala odborná porota jako nejlepší. Děti přišly pod-
pořit nejen maminky a tatínkové, ale také babičky a dědeč-
kové, a tak jsme zcela zaplnili malý sál. Někteří ocenění pře-
četli své práce a my ostatní jsme měli možnost svést se je-
jich vláčkem cestou snů, přání a dětské fantazie. Z rukou ře-
ditele školy Mgr. Stanislava  Petružely pak malí spisovatelé 
obdrželi památku na tento den. Pro všechny jsme měli na-
chystáno i malé občerstvení.

Doufáme, že se podvečer všem líbil a snad se i příští rok 
sejdeme v tak hojném počtu.   

Ráda bych touto cestou poděkovala p. učitelce Dufkové a 
p. učitelce Gazdové, neboť je to převážně jejich zásluha, že 
se děti této soutěže tak rády účastní. 

Jasným cílem tohoto projektu je vždy přilákat děti ke čte-
ní a ke knihám. Probudit dětskou fantazii a dát jí co největší 
prostor. 

Ráda bych zmínila jedno krásné motto: Mohu-li číst, mohu 
cokoliv.

Přečtěte si, co nás zaujalo…
Vikas Swarup – Milionář z chatrče
Nikdo nevěří, že nepodváděl. Vždyť jak by mohl mladík 

z mumbajského slumu, který nemá žádné vzdělání, v životě 
nepřečetl ani noviny, uhodnout odpovědi na všechny složité 
otázky jedné televizní soutěže o nejvyšší výhru všech dob. 
Někdy ovšem stačí velká porce odvahy…

Přijďte se podívat za námi do knihovny, určitě si vyberete.

Potěšil nás vzkaz z webových stránek knihovny…
Milé dámy, děkuji Vám za skvělé služby v knihovně, za 

ochotu, trpělivost a skvělé přátelské prostředí. Přeji Vám 
hodně spokojených čtenářů a co nejméně upomínek. Vaše 
velmi spokojená čtenářka Romana Pernicová

Ani knížka na zmar (Knihovnický bazar)
Knihovny každým rokem aktualizují svůj knihovní fond 

a s tím úzce souvisí také vyřazování knih. Vyřazují se kni-
hy málo půjčované, zastaralé, opotřebené, nebo také ty, kte-
ré vychází v novějším vydání atd.

Také naše knihovna na konci loňského roku vyřadila cca 
700 knižních titulů, které v týdnu od 12. 4. 2010 do 17. 4. 
2010 nabídneme Vám všem, kteří se přijdete podívat na náš 
knihovnický bazar. Prodávat knížky budeme za symbolickou 
cenu 5.00 Kč.

V nabídce je beletrie jak pro děti, tak pro dospělé. Přijďte 
si doplnit vaše knihovničky a podívat se do Klubu na malý 
sál, kde budou tituly po celý týden vystaveny. 
Prodejní doba:
Po     8.00 – 14.00 ČT  12.00 – 16.00
ÚT  12.00 – 18.00 PÁ  12.00 – 18.00
ST  12.00 – 18.00  SO    9.00 – 12.00

Lenka Cabáková 
knihovnice

foto: Pavel Czinege
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Divadelní představení Bačova dcera 
od 

souboru CHAOS 

Sportovní ples
V sobotu 13. 3. 2010 po roční odmlce opět ožila Sokolovna 

sportovním plesem. Tento již 5. ročník jsme udělali trošku 
jiný než ty předchozí. I když, jsme z maškarního udělali py-
žamový ples, ,,uvítací štamprla“ u vstupu zůstala. O skvělou 
hudební zábavu se již tradičně postarala hudební skupina 
Navalentym. Všemi oblíbené ,,peklo“muselo být bohužel 
při rekonstrukci zavezeno a tak bylo nahrazeno barem v ša-
chovně. Nejhezčí kostým byl v průběhu večera oceněn vtipným 
dortem. Závěrem bych chtěl poděkovat všem sponzorům a or-
ganizátorům, bez kterých by se tento skvělý ples nemohl usku-
tečnit. Už nyní přemýšlíme, co si na vás vymyslíme příště.

Roman Hárych, předseda TJ Gumárny Zubří

Karneval
V sobotu 13. února 2010 proběhl v prostorách bývalé Hor-

ní školy Maškarní karneval jak pro děti, tak ve večerních ho-
dinách i pro dospělé. Zúčastnila se ho spousta dětí v rozto-
milých maskách. Zastoupeny byly pohádkové bytosti - prin-
cezny, čaroděj, vodník, Karkulka, také pirát, šašek aj. Děti si 
zasoutěžily, každé dítě (i nemaskované) dostalo balíček slad-
kostí. Odpoledne byla i bohatá tombola. Kvečeru děti od-
cházely domů unavené, „utancované“, ale určitě spokojené. 
Ve třídě jsme uklidili a  očekávali dospěláky. Dostavili se 
opět v hojném počtu a většinou v maskách (no, vždyť to byl 
maškarní, že?). Kouzelní byli Mach a Šebestová,  babka s 
dědkem, přítomen byl i pan doktor se sestřičkou, čaroděj-
nice, pan Pávek v montérkách s bandaskou v aktovce spo-
lu s Otíkem, paní čertová s manželem čertem a mnoho dal-
ších. Nálada byla skvělá, bylo přichystáno občerstvení - jíd-
lo, zákusky …

Také večer byla bohatá tombola. Srdečně děkujeme všem 
štědrým sponzorům, kteří přispěli nemalými částkami. Za-
slouží si, abychom jim jmenovitě poděkovali! Jsou to: Vác-
lav a Radka Dobrozemští, Lad. Lajgot a Marie Fusková, Jo-
sef Kristek – Motorest Zubří, Oldřich Divín, František Ho-
liš – fa HOLZ, Josef Hrachovec – fa LOVATO, Jindřich 
Pavelka, Karel Martinát, Boguslawa Janošková, Jan a Bo-
huslava Pobořilovi, Petr a Petra Němcovi, Václav a Blanka 
Petřekovi, Libor a Irena Němcovi, Roman a Olina Vlčkovi, 
Josef a Hana Kolečkovi, Jaroslav Petřek a Linda Janebová, 
Petr a Jana Cábovi, Radim Vlček a Jana Benová, Velkoob-
chod Pavlica, Libor Krupa, Marie Vičanová, Dana Fusková, 
Lenka Holišová, Vlasta Kreizlová, Alena Kolečková, Jana 
Jaroňová – květ. LUCIDA, Rudolf a Lenka Pernicovi, Mirek 
a Dana Krupovi, Josef Skýpala a Výbor ČČK II – Horní.

Ještě jednou všem srdečné díky!
Výbor ČČK Zubří II - Horní

Z divadelního představení  
Tenor na roztrhání (12. března)

Divadelní soubor z Uherského Hradiště s komedií, která ro-
zesmívá publikum po celém světě.                                  OK

(19. února)

foto: Pavel Czinege

foto: Pavel Czinege
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Ze sportu

Minižačky mají za sebou polovinu 
sezóny

Minižačky mají za sebou první část své soutěže a vedou si 
dobře. V současném složení  a pod novým vedením začalo 
toto družstvo trénovat  v srpnu. I když některá děvčata už 
měla pár tréninkových zkušeností za sebou, naplno se pus-
tila do práce až nyní.

První  zápasy nám mnoho radosti nepřinesly, protože vel-
ká většina děvčat odehrála v loňské sezóně na hřišti při mi-
strovských zápasech pouhých pár minut. To  se však nyní 
změnilo a postupně získáváme hráčské zkušenosti, což se 
projevuje i na hře, která se stále vylepšuje. Přesto nás čeká 
společně ještě spousta práce, přihrávek a střel.

Na turnajích se děvčata potkávají převážně s družstvy chlap-
ců a nutno říci, že jsou jim více než vyrovnaným soupeřem.

Odehrála  celkem 23 utkání, z toho 18  bylo vítězných. 
Potěšující je fakt, že mezi střelkyně gólů v jednotlivých 
zápasech se zapisuje stále více děvčat. Pochválit je mu-
síme i za bojovnost, kterou na hřišti předvádí.
BRANKY:       
Katka Pšenicová 95, Eliška  Konvičná 60, Verča Polácho-
vá 20, Míša  Polášková 15, Iva  Ulrychová 13,  Verča  Zyt-
ková 12, Terka  Bergová  12, Míša Juříčková 12, Bětka 
Krůpová 6,  Terka Kamencová 1

Chtěly bychom poděkovat také p. Bergové, p. Ulrychové, 
manželům Krupovým, Konvičným a Benovým, kteří nám 
během sezóny pomáhají s dopravou na zápasy a jinými ak-
tivitami.

Děvčatům přejeme hodně branek a bojovnosti do jarních 
zápasů.

Trenérky: Palátová Simona a Polášková Katka

Plán turistických akcí 
duben 2010

i pro příznivce turistiky
Středa 7. dubna: Zubří nádr. - Horní Zubří - Machulky - 
Kubičánky - Panská louka 
13 km autobus: Zubří nádr. 8.54 - Horní Zubří, Pernica

Sobota 10. dubna: Zubří - Bystřice p/Host. - Hostýn - Bu-
kovina – Rusava 18 km vlak: Zubří nádr. 6.41 - Valašské Me-
ziříčí 6.59, vlak: Val. Meziříčí 7.13 - Bystřice p/Host. 7.47

Středa 21. dubna: Zubří - Brňov - Medůvka - Malá Lhota 
- Střítež n/B – Zubří 12 km vlak: Zubří nádr. 9. 45 - Valašské 
Meziříčí 10.03 vlak. Val. Meziříčí 10.08 - Brňov 10.12

Středa 28.dubna: Zubří - Valašské Klobouky, naučná stez-
ka - rozhledna na Královci 17 km vlak. Zubří nádr. 6.41 - Va-
lašské Meziříčí 6.59 vlak: Val. Meziříčí 7. 11 - Horní Lideč 
7.56 vlak: Horní Lideč 9.02 - Valašské Klobouky 9.11

Výbor odboru turistiky

Foto z Akademie 3. věku - 18. března
Přednášela paní Alena Jbaili. Lektorka přiblížila poslucha-
čům některé metody trénování paměti.

OK

foto: Pavel Czinege
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Výsledky utkání zimního turnaje
GULASFEST – CUP 2010 

Valašské Meziříčí
Skupina „B“
Neděle 17. 1. 2010    10:50 hodin   
Zubří – Janová     2 : 1  (pol.:0:0),  
Branky: Demko, Pavlát 
Neděle 31. 1. 2010   10:50 hodin     
Zubří – Poličná   10 : 0  (pol.:3:0),  
Branky: 3x Drda, 2x Jurajda, 2 x Frňka, Cverna, Pavlíček, 
Šustáček
Sobota 6. 2. 2010      9:00 hodin      
Zubří – Choryně  1 : 1  (pol.:1:0),   
Branka: Drda
Sobota 13. 2. 2010   12:40 hodin     
Zubří - Zašová     4 : 2  (pol.:2:2),   
Branky:  3 x Drda, Mičkal
Sobota 20. 2. 2010   14:30 hodin     
Zubří – D. Bečva 2 : 1 (pol.:2:1),    
Branky:  2 x Cverna
Sobota 27. 2. 2010   16:20 hodin     
Zubří – Střítež     8 : 0 (pol.:1:0),     
Branky: 2 x Barabáš, Drda, Rada, Jurajda, Chumchal, Kru-
pa, Pavlát
Neděle 7. 3. 2010 ve 20:45 hodin     
Zubří – Hrachovec 4 : 2 (pol.:2:0), 
Branky:  2 x Frňka, Drda, Pavlica
Muži FC Zubří tento Zimní turnaj ve své skupině pře-
svědčivě vyhráli.

M.B.

Čeká nás vrchol sezóny
     Tak máme před sebou vrchol další sezóny. Po 2 kolech zá-
kladní části jsme rozehráli play off souboje, v nichž se roz-
hodne o tom, zda tento ročník byl pro házenkáře úspěšný, 
či ne. Zvykli jsme si hodnotit výkony našich házenkářů kri-
ticky, a proto neúčast v bojích o medaile by byl pro nás syno-
nymem neúspěchu. Dnes už můžeme říci, že základní úkol 
(účast ve finálové čtyřce) je splněn. Po napínavé koncovce 
druhého čtvrtfinále v Jičíně jsme si mohli oddechnout a začít 
se chystat na semifinálového soupeře z Hranic. 
    Letošní základní část extraligy byla velmi vyrovnaná a 
mezi poslední čtyři týmy se nakonec nepodařilo postoupit 
ani dlouho vedoucí Plzni, či před sezónou za černého koně 
soutěže označovanému „dream teamu“ Lovosic.
     V době, kdy dostáváte noviny do rukou, už je o možnos-
tech postupu jasněji a my doufáme, že blíže k finále má tým 
Zubří. Rádi bychom Zuberským fandům poskytli další porci 
vrcholné sportovní podívané v podobě boje o titul.
     Už dnes ale můžeme slíbit špičkovou házenou v Zubří 
bez ohledu na vývoj medailových bojů v lize. Po úspěšném 
vystoupení na ME se v hale Zubří představí mužská repre-
zentace v rámci turnaje České televize. 15. 4. 2010 od 18.00 
hodin se utkají s celkem Slovinska. Program bude zahájen 
už v 16.00 hodin zápasem mezi celky Rakouska a Ruska. 
     Věříme, že z chystané bohaté nadílky házené budete mít 
stejnou radost jako my a doufáme ve vaši účast na těchto ak-
cích. Přijďte povzbudit Zubřany v bojích o medaile v lize a 
reprezentanty v přípravě na kvalifikaci o MS.

J. Krupa

fotbal házená
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(placená inzerce)

Kamenictví Burda
vám nabízí tyto služby:

 kompletní výroba žulových pomníků
 rekonstrukce stávajících pomníků
 broušení terasových pomníků, 

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

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

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

www.kamenictviburda.cz

(placená inzerce)

MK AUTO
prodej ojetých vozidel

Vidče
Martin Křižka - tel.: 608 868 027

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

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

Inzerce ZN

(placená inzerce)

V místní prodejně TESCO je otevřena
směnárna „MÝTO“.

Směnné kurzy bez poplatků. 
Smluvní kurzy. 

Otevřeno: 
pondělí – neděle od 9.00 do 19.00 hodin

(placená inzerce)

OSEVA PRO, s.r.o., Výzkumná stanice travinářská
     Zubří, Hamerská 698
       mobil   739 321 334  
            (p. Smočková)

      Zahajuje 29. 3. 2010 prodej
  Po – Pá 8. 00 – 16.00 hod

nabízí k prodeji sazenice 
 balkonových rostlin (pelargonie, surfinie,  

 fuchsie, bacopa …)
 přísady zeleniny (salát, kedluben, celer,  

 rajčata, paprika…)
 a bylinek (bazalka, máta, šalvěj, oregáno,  

 rozmarýn...)
dále nabízí

 travní směsi (parková, hřišťová, luční)
 netkanou textilii (bílá, černá) 
 zahradnický substrát, rašelina…
 a jiné (placená inzerce)

(placená inzerce)
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Pozvánky Připravujeme na květen

Čtvrtek 8. dubna v 17.30 hodin

Akademie 3. věku 
Knihovna Zubří a Odbor kultury města Zubří v rámci 
akademie 3. Věku pořádají cestovatelskou přednášku

Ekvádor a Galapágy
Jiří a Alena Márovi 

vypráví o naplnění dal-
šího cestovatelského snu 
svého syna Jirky upou-
taného na invalidní vo-
zík. Zastavíme se v Ka-

ribském moři. 
Poví nám o 
studiu španěl-
štiny a životě 

v ekvádorské ro- dině. Poznáte 
podivuhodná ta- jemství rov-
níku. Zjistíte, jak n e b e z p e čn ý 
je život v ama- zonské džun-
gli. Navštívíte pralesní indiány. Podíváme se za ojedinělými 
zvířaty na Galapágy. Jiří Mára je autorem čtyř cestopisných 
knih a dokumentárních filmů, které si můžete na besedě za-
koupit za zvýhodněné ceny. 
Více informací naleznete na www.jirkamara.cz

POZVÁNKA DO DIVADLA
Pátek 23. dubna v 18.00 hodin
Sacha GUITRY

Uvěřme snu
Lehká, něžná, srozumitelná komedie je přesně tou ko-

medií, která je sice napsána v roce 1905, ale je silně nad-
časová a potřebná pro dnešní dobu.

Co se stane, když si starší záletník, kterému již vše nefun-
guje, pozve na návštěvu manželský pár v 15.45 hodin. Proč 
právě v tolik? Tak to se dozvíte při představení, kterému Ro-
man Štolba jako režisér s velkým citem pro komičnost akcí, 
vtiskl svůj rukopis.

Hrají: Mojmír Maděrič, Šárka Ullrichová alt. Gabriela Fi-
lipi, Tomáš Turek alt. Tomáš Valík a Karel Soukup. 

Divadelní předplatné, doprodej vstupenek od 6. dubna, 
vstupné 200 Kč.

Pátek 7. května v 18.00 hodin
SCREAMERS naruby 
Další z úspěšných programů travesti skupiny Screamers. 
Předprodej vstupenek bude zahájen v pondělí 19. dubna, 
vstupné 200 Kč. 

Čtvrtek 13. května v 17.30 hodin
Akademie 3. věku
Putování za tajemstvím knih od dávnověku po současnost

Srdečně vás zveme na koncert 
pořádaný v rámci 700. výročí založení obce Zubří

My jsme děti, jako květy
Koncert se koná 9. května 2010 ve 14.00 hod. v Klubu Zubří.
Přijďte se zaposlouchat do tónů kytar v podání žáků 
paní učitelky Danuše Stýblové,
písní malé scholy 
z Hutiska - Solance
 pod vedením Hedviky Fjuráškové,
valašské klasiky - cimbálovky 
Malého Beskydu
a v neposlední řadě hlásků 
zuberských dětí
pod taktovkou Marie  Křenkové.
Vstupné dobrovolné.

Oddíl moderní gymnastiky 
TJ Gumárny Zubří

Vás srdečně zve v době Velikonoc 
na 9. ročník soutěže 

O pohár starosty města Zubří 
a zároveň na pohárový závod 

estetické skupinové gymnastiky  
Kdy: 3. dubna 2010 (sobota) v Hale Zubří 

Předpokládaný začátek 10.00 hod.

Sobota 22. května

TRADIČNÍ  METLÁŘSKÝ JARMARK
V pořadí 16. ročník této oblíbené akce spojené 
s Kácením máje a Dětskou folklorní přehlídkou.

Výzva
Začátkem května bude připravováno 
mimořádné vydání Zuberských novin 

k 700. výročí první písemné zmínky o Zubří.
Pokud by někdo z občanů či zástupců spolků 

chtěl přispět k tomuto vydání 
nějakou zajímavou informací 
nebo výmluvnou fotografií, 

nechť předá tyto příspěvky a fotografie 
v kanceláři Odbor kultury MÚ v Klubu Zubří nebo 

zašle na e-mail: krupova@mesto-zubri.cz
                                                redakční rada ZN
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Pozvánky na výstavy

Středa 14. dubna v 18.30 hodin
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
V dubnu se můžete těšit na komedii režiséra Zdeňka Trošky 
Doktor od Jezera hrochů, která je natočena podle slavné stej-
nojmenné knihy Miloslava Švandrlíka.

Mladý lékař Čeněk Dobešek 
pracuje v pražské nemocnici 
na interně a žije v bytě se svou 
manželkou a její matkou. Již 
na samém začátku příběhu 
jsme zasvěceni do složitého 
propletence jejich vztahů, kte-
rým bezkonkurenčně dominu-

je rázná tchyně Marie Košvancová, která si pro svou atraktiv-
ní, ziskuchtivou a vypočítavou dceru vždycky přála prvotřídní 
partii, nejlépe lékaře, zámožného, úspěšného a váženého. Če-
něk Dobešek snad ještě před pár lety, když si její dceru Zuzanu 
bral, mohl její představu naplnit. Dnes je ovšem panovačná 
matrona zcela pohoršena Dobeškovou nedostatečnou ctižá-
dostivostí, přílišnou dobrotou a hlavně neschopností vydělat 
dostatek peněz na drahé auto a vilu na pražské Ořechovce… 
Zdánlivě s dobrým úmyslem chránit jeho upadající čest a pod-
porovat jeho sebevědomí ho napomíná a usměrňuje, či spíše 
kritizuje a diriguje, ve skutečnosti ale nemyslí na nic jiného, 
než jak ho nějakým způsobem přimět k vysokému výdělku…
Komedie, 102 min, mládeži přístupné. Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Markéta Plánková, Alž-
běta Stanková, Bob Klepl, Zuzana Slavíková, Sandra Pogo-
dová, Michal Novotný, Miroslav Vladyka. Vstupné 59,- Kč.

Úterý 27. dubna v 9.30 hodin

Pásmo pohádek pro nejmenší 
diváčky 
O Mikešovi, Štaflík a Špagetka, O Do-
rotce, Brundibáři, Mach a Šebestová, 
Kocourek Modroočko
Vstupné 12,- Kč.

Středa 28. dubna v 18.30 hodin 

ŽENY V POKUŠENÍ 
Nová vášnivá komedie 
režiséra Jiřího Vejdělka.
Čtyřicátnice Helena, 
uznávaná odbornice na 
manželské problémy, 
jednoho dne zjišťuje, 
že se dostala do situace, 

jaké řeší se svými pacienty. Její doposud milující a milovaný 
manžel je přistižen in flagranti s mladší ženou a Helena brzy 
bezradně stojí na prahu nového života. Dvacetiletá dcera 
Laura chce být matce oporou, zároveň se však potýká s ná-
strahami vlastní první opravdové lásky. Pomocnou ruku na-
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Kino Klub Zubří, Hamerská 10

Krásné Velikonoce!
Bohatou pomlázku, hodnì zdraví,
hlavnì však radost,  jenž jaro 
vìští,
pøeje všem èlenùm a spoluobèanùm

pøedstavenstvo 
MS ÈÈK Zubøí 1- Dolní

bízí k Helenině zděšení i matka Vilma, bývalá herečka, která 
na všechny situace aplikuje svéráznou školu života. Výstřed-
ní dáma má zaručený recept: nahradit nepořádného chlapa 
chlapem pořádným. Zdá se to neřešitelné, ale k překvapení 
Heleny i Laury muži, s nimiž stojí za to se vrhnout po hla-
vě do milostného dobrodružství, tu stále ještě jsou. A tři do-
cela rozdílné ženy zjišťují, jak moc jsou si podobné, a pokud 
se má něco vyřešit, chce to nadhled, humor a neztrácet hla-
vu ani naději. Komedie, 118 min, mládeži přístupný. Režie: 
Jiří Vejdělek. Hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Ve-
ronika Kubařová, Vojtěch Dyk, Jiří Macháček, Roman Zach. 
Vstupné 59,- Kč. 

VÝSTAVA OBRÁZKŮ 
„Zubří, očima dětí“

Zveme všechny na výstavu obrázků 
dětí z mateřských škol, 

která proběhne v prostoru chodby 
u knihovny v Klubu Zubří. 

Očima valašských malířů
Výstava děl malířů se vztahem k Zubří. Třicet devět málo 

známých obrazů, které nebyly vystaveny vůbec nebo jen jed-
nou či dvakrát, charakteristických různým obdobím vzniku 
a namalovaných různou technikou takovými umělci jako 
např. Karlem Hofmanem, Jaroslavem Frydrychem, Jose-
fem Hapkou, Janem Kobzáněm, Jaroslavou Hýžovou a řa-
dou dalších.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 25. března 
v 16.00 hodin v Muzeu na Petrohradě. Otevřena bude 
mimo pondělí denně od 9.00 do 11.30 a od 14.00 do 17.00 
hodin, a to do neděle 25. dubna.


