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7. benefice pro Stonožku
I tento rok jsme pro vás připravili další benefici pro Stonožku, jejíž výnos 
bude tentokrát celý věnovaný Damiánku Fabiánovi. Svými vystoupeními 
vás chtějí potěšit nejen naši spolužáci, ale i děti z MŠ a naši bývalí žáci. 
Přijďte se podívat a podpořit dobrou věc. Kromě písniček, hudby, tance a 
scének vám nabídneme i tradiční prodej žákovských výrobků a nově i vý-
stavu vojenské výzbroje a výstroje. 
Odpolední představení začíná v 17.30 hod. Pár volných míst se určitě na-
jde i dopoledne od 10.30 hod.
Přijměte naše srdečné pozvání. Všichni se na vás moc těšíme.

Tereza Jurajdová a Andrea Ovčáčková, 9.B

HIDEHITO TAKEUCHI 
– japonský zázrak v Zubří

Na sobotu 12. dubna pro vás odbor kul-
tury připravuje další lahůdku z říše jen 
stěží představitelných. Díky vzácnému 
setkání a propojení naší skvělé vyší-
vačky Marie Pyrchalové s japonským 
klavírním virtuosem, jenž nosí exotické 
jméno Hidehito Takeuchi, si můžeme 
dovolit vám připravit velmi nevšední 
kulturní zážitek. Japonský umělec do 
Zubří přijede na „studijní“ a přátel-
skou návštěvu. U té příležitosti se uvolil 
pro vás odehrát klavírní recitál. 

(pokračování na str. 10)

Zřízení účtu pro veřejnou sbírku na 
obnovu objektu Libušín na Pustevnách

Dne 4. března 2014 byla spuštěna veřejná sbírka na obnovu vyhořelého 
objektu Libušín na Pustevnách. Jejím zřizovatelem je správce objektů – 
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 
 

(pokračování na str. 4)

Žáci ZŠ Zubří si dovolují pozvat rodiče a přátele školy 
 

na 
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dne 28. března 2014 od 10.30 a od 17.30 hod. v Klubu Zubří. 
Zisk z dobrovolného vstupného a prodeje žákovských výrobků bude věnován 

našemu postiženému kamarádu Damiánku Fabiánovi. 

Po celý den bude ve vestibulu Klubu možno zhlédnout expozici vojenské výzbroje a výstroje. 
 



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

Petr Vičan Jaromír Pospíšil

Milada Frýšarová 80 let
Jaroslav Jurka 80 let

Věra Kovářová 99 let
Marie Divínová 80 let

Úmrtí

Dne 4. března 2014 jsme vzpomněli 1. smutné 
výročí, kdy zemřel pan 

Jaroslav Poruba. 
S láskou vzpomínají dcera Jana, syn Michal  
a ostatní příbuzenstvo.

Prázdné je místo, kde jsi sedával, a zněl Tvůj hlas, 
ale vzpomínky na Tebe zůstanou v nás.

Dne 4. března 2014 uplynuly 2 roky od úmrtí 
našeho milého manžela, tatínka, dědečka  
a pradědečka, pana 

Bohuslava Pavlíčka. 
Stále na něj s vděčností  vzpomínají manželka, dcery a synové  
s rodinami.

Marně Tě naše oči hledají,
marně po lících slzy stékají,
osud nevrátí, co nám vzal, 
vrací jen vzpomínky a s nimi žal.

Dne 9. března 2014 uplynuly 2 roky, 
co nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek, syn, bratr, švagr a strýc, pan 

Zdeněk Pavelka.
S láskou vzpomíná rodina a příbuzní.

Vzpomínáme

Umlklo stromů šumění a vánek sotva dýše,
utichlo srdce znavené - tak tichounce, tak tiše.
Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal,
jen velkou bolest v nás zanechal.
Bez Tebe se životem těžko kráčí,
při vzpomínce na Tebe slzy tváře smáčí.
Již 40 roků spíš svůj věčný sen,
tmavý hrob je Tvým domovem.
Děkujeme za roky kdysi šťastné,
jsou v našich srdcích ukryté -
tak hluboko a krásné.

Dne 26. března 2014 uplynulo 40 let od úmrtí našeho drahého 
tatínka, dědečka a pradědečka, pana 

Čeňka Pavlíčka. 
S láskou vzpomínají synové Josef, Čenda, Jaroslav, Franta, Jeník, 
Tonda, Zdeněk a dcery Božena, Marie, Anka, Ludmila s rodinami.

Už jen kytičku květů
na hrob vám můžeme dát,
svíčku zapálit, chviličku postát
a tiše vzpomínat...

Dne 5. února 2014 jsme vzpomněli 3 roky od 
úmrtí naší maminky, babičky a prababičky, paní

 Ludmily Porubové, 
dne 29. června 2014 by se dožila 80 let.
Dne 5. dubna 2014 si připomeneme výročí 32 
let, co nás navždy opustil tatínek a dědeček, pan 

Ladislav Poruba. 
Dne 19. dubna 2014 by se dožil 85 let.
S láskou vzpomíná celá rodina Porubova.

Usnesení 83. schůze Rady města Zubří, 
konané dne 10. 2. 2014
RM po dohodě odvolává paní Marii Herlíkovou z funkce člena Muzejní rady 
Města Zubří.
RM jmenuje paní Eriku Ondřejovou do funkce člena Muzejní rady Města 
Zubří. 

Blahopřání

Krásných květů plnou náruč k narozeninám Ti chceme dát, 
moře lásky, moře zdraví, moře štěstí a Božího požehnání k tomu přát. 

Dne 10. dubna 2014 se dožívá krásného životního jubilea 82 let paní 

Drahomíra Juříčková. 
Tímto jí přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a Božího požeh-
nání. Přeje celá rodina.

Čas mírní bolest,
ale nedá zapomenout.

Dne 2. dubna uplyne 5 let od chvíle, kdy nás 
navždy opustil pan 

Vojtěch Pernica.
S láskou vzpomínají manželka, dcera Dana s 
rodinou, syn Stanislav s rodinou a syn Vojta s rodinou.

Dne 4. dubna 2014 uplyne 1 rok od úmrtí pana

 Vlastimila Šturaly. 
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.
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RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu obytné místnosti č. 21 na ulici Hlavní 
824, Zubří, s paní Danou Vlkovou, na dobu určitou od 01. 03. 2014 do 28. 02. 
2017, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM uděluje souhlas nájemcům Martinovi Dvořákovi, IČ: 622 25 375, a Rad-
ce Dvořákové, IČ: 602620100, Zubří, Hamerská 698, PSČ 756 54, se zříze-
ním užívacího práva k prostorám sloužícím k podnikání v objektu Zdravotního 
střediska, MUDr. Antonína Fabiána 638, Zubří, pro paní Zdeňku Roučkovou, 
za podmínek dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části prostor sloužících k podnikání 
v objektu Kulturního domu Staré Zubří, Starozuberská 870, Zubří, o výměře 
190,67 m2, a části pozemku p. č. 4886/1 o výměře 25 m2, vše k. ú. Zubří, s 
paní Larysou Yoykalyuk na dobu neurčitou, s účinností od 15. 02. 2014, za 
podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM ruší vnitřní předpis „Zásady pro kauce v souvislosti s nájmy bytů města 
Zubří“ ze dne 11. 03. 2008 - RM 28/473.
RM stanovuje peněžitou jistotu na zajištění nájemného a jiných povinností 
vyplývajících z nájmu bytu, kterou je nájemce bytu povinen dát pronajímateli 
Městu Zubří u nově vzniklých nájemních vztahů, ve výši šestinásobku měsíč-
ního nájemného.
RM schvaluje výsledek inventarizace podle Inventarizační zprávy za rok 
2013, zpracované ústřední inventarizační komisí ze dne 31. 1. 2014.
RM schvaluje poskytnutí odměny člence ústřední inventarizační komise paní 
Mgr. Věře Machové za provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2013 
dle důvodové zprávy.
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro hod-
nocení nabídek v rámci zadávacího řízení o výběru nejvhodnější nabídky v 
otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat-
ném znění, na veřejnou zakázku na stavební práce: „Prodloužení splaškové 
kanalizace Zubří“, o vyloučení uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena: 
ALPINE Bau CZ, s. r. o., IČ: 4192286, Valašské Meziříčí, Jiráskova 613/13, 
PSČ 757 43, z důvodů uvedených v důvodové zprávě, a pověřuje starostu měs-
ta podpisem příslušného rozhodnutí.
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro hod-
nocení nabídek v rámci zadávacího řízení o výběru nejvhodnější nabídky v ote-
vřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění, na veřejnou zakázku na stavební práce: „Prodloužení splaškové kana-
lizace Zubří“, o zamítnutí námitek proti vyloučení uchazeče, jehož nabídka 
byla komisí vyřazena: CZO TRADE, s. r. o.,  IČ:  278 01 349, Zubří, Hamerská 
698, PSČ  756 54, z důvodů uvedených v důvodové zprávě, a pověřuje starostu 
města podpisem příslušného rozhodnutí.
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro hod-
nocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky v otevřeném řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na veřejnou zakázku 
na stavební práce: „Prodloužení splaškové kanalizace Zubří“, a schvaluje uza-
vření smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a 
to „COMMODUM, spol. s r. o., IČ: 465 77 238, Valašská Bystřice čp. 225“, v 
souladu s nabídkou uchazeče, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města 
jejím podpisem.
RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2014 pro:
a)  „Římskokatolická farnost Zubří“, Schola, IČ: 487 39 642, Zubří, ThDr. 

Metoděje Mičoly 59, PSČ 756 54, ve výši 15.000 Kč,
b)  „Dechová hudba Zubřanka“, IČ: 266 32 403, Zubří, Starozuberská 1082, 

PSČ 756 54, ve výši 10.000 Kč,
c)  „Swing Band Zubří Jindřicha Dořičáka“, IČ: 227 36 166, Zubří, Převrátí 

1010, PSČ 756 54, ve výši  20.000 Kč,
d)  „Občanské sdružení Stolní tenis Zubří“, IČ: 021 70 396, Zubří, Ke Kapličce 

793, PSČ 756 54, ve výši  20.000 Kč,
e)  „Podané ruce, o. s. - Projekt OsA“, IČ: 706 32 596, Frýdek-Místek, Zborov-

ská 465, PSČ 738 01, ve výši 5.000 Kč,
f)  „Charita Valašské Meziříčí“, IČ: 479 97 885, Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadi-

la 1345, PSČ 757 01, ve výši 3.000 Kč,
g)  „Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Zubří“, IČ: 623 34 786, Zub-

ří, U Bečvy 575, PSČ 756 54, ve výši 6.000 Kč,

h)  „Oblastní spolek ČČK Vsetín“ - MS Českého červeného kříže Zubří I - dolní,  
IČ: 487 73 883, Zubří, U Bečvy 575, PSČ 756 54, ve výši 6.000 Kč,

i)  „Oblastní spolek  ČČK  Vsetín“ - MS  Českého červeného kříže Zubří II – 
horní, IČ: 487 738 83, Zubří, Šafránová 839, PSČ 756 54, ve výši 6.000 Kč,

j)  „Oblastní spolek ČČK Vsetín“ - MS Českého červeného kříže Staré Zubří, 
IČ: 487 738 83, Zubří, Drážky 866, PSČ 756 54, ve výši 6.000 Kč,

k)  „Český svaz žen, o. s.,“ - Klub žen při Českém svazu žen - místní výbor Zub-
ří, IČ: 004 42 801, Zubří, Pod Čihadlem 893, PSČ 756 54, ve výši 6.000 Kč,

l)  „VALAŠSKÁ SPOLEČNOST HISTORICKÝCH KOLEJOVÝCH VOZI-
DEL“,  IČ: 623 34 328, Valašské Meziříčí, Jiráskova 470, PSČ 757 15, ve 
výši 2.000 Kč,

m)  „Nadační fond Základní školy Zubří“, IČ: 692 11 566, Zubří, Hlavní 70, 
PSČ 756 54, ve výši 40.000 Kč,

n)  „Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., základní organizace 
Zubří“, IČ: 709 94 455, Zubří, Hamerská 686, PSČ 756 54, ve výši 6.000 Kč.

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města Zubří na rok 
2014 (žádosti překračující částku 50 000 Kč) dle návrhu uvedeného v důvo-
dové zprávě.
RM schvaluje vydání Nařízení města č. 1/2014 o vyhlášení maximálních cen 
za nájem hrobových míst, za služby hřbitovní poskytované v souvislost i s pro-
nájmem a užíváním veřejného pohřebiště, za pronájem obřadní místnosti pro 
smuteční obřady, dle předloženého návrhu.
RM schvaluje uzavření dohody o ukončení Smlouvy o budoucí darovací 
smlouvě s paní Růženou Kleinovou a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření Darovací smlouvy o převodu vlastnického práva k mo-
vité věci (měděná fontána pro Klidové centrum Zubří) s paní Růženou Kleino-
vou a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM souhlasí s místem, termínem a dobou pro podání žádostí o přijetí dětí k 
předškolnímu vzdělávání pro šk. rok  2014/2015 a se způsobem jejich zveřej-
nění v „Mateřská škola Zubří“, IČ: 70874581, Sídliště 6. května 1109, Zubří, 
PSČ 756 54, a „Mateřská škola Duha“,  IČ: 70874590, Na Potoku 369, Zubří,  
PSČ 756 54, dle předložených návrhů.
RM doporučuje ZM stanovit v souladu s § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění, počet 21 členů zastupitelstva pro volební období 
2014-2018.
RM doporučuje ZM ponechat výše měsíčních odměn neuvolněným členům 
zastupitelstva města Zubří v dosavadní výši dle důvodové zprávy.

Usnesení 84. schůze Rady města Zubří, 
konané dne 24. 2. 2014
RM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene (služebnosti) a smlouvy o právu provést stavbu vedení kabelové 
přípojky NN přes pozemky par. č. 5452/1, 540211 a 5403/1 v k. ú. Zubří, ve 
vlastnictví města Zubři, v délce cca 16 m, za úhradu ve výši 1000 Kč, se spo-
lečností ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, Děčín IV - Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu 
města jejím podpisem.
RM schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu části pozemku ze dne 08. 01. 2013 
s panem Radomírem Dořičákem, a to dohodou ke dni vzniku právních účinků 
vkladu práva ze Směnné smlouvy, kterou schválilo ZM na 18. Zasedání dne 5. 
12. 2013 - ZM 18/15, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5 na ulici Hlavní 824, Zubří, s 
paní Radmilou Krpelíkovou, na dobu určitou od 01. 04. 2014 do 31. 03. 2015, 
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 14 na ulici Hlavní 824, Zubří, 
s paní Irenou Stručovskou, zastoupenou opatrovníkem panem Petrem Stru-
čovským, Mořkov, na dobu určitou od 01. 04. 2014 do 31. 03. 2017, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem. 
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1 na ulici Rožnovská 419, 
Zubří, s paní Miroslavou Adámkovou, na dobu určitou od 01. 04. 2014 do 31. 
03. 2017, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
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RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 14 na ulici Rožnovská 419, 
Zubří, s paní Ivetou Jurečkovou, Zubří, na dobu určitou od 01. 04. 2014 do 31. 
03. 2017, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje účetní závěrky příspěvkových organizací města Zubří:
a)  „Mateřská škola Zubří, Sídliště 6. května 1109, okres Vsetín“, IČ: 

708 74 581, Zubří, Sídliště 6. května 1109, PSČ 756 54,
b)  „Mateřská škola DUHA, Na Potoku 369, Zubří, okres Vsetín“, IČ: 

708 74 590, Zubří, Na Potoku 369, PSČ 756 54,
c)  „Základní škola Zubří, okres Vsetín“, IČ: 708 746 03, Zubří, Hlavní 70, 

PSČ 756 54, k rozvahovému dni 31. 12. 2013, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje převod zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových or-
ganizací města Zubří:
a)  „Mateřská škola Zubří, Sídliště 6. května 1109, okres Vsetín“, IČ: 

708 74 581, Zubří, Sídliště 6. května 1109, PSČ 756 54,
b)  „Mateřská škola DUHA, Na Potoku 369, Zubří, okres Vsetín“, IČ: 

708 74 590, Zubří, Na Potoku 369, PSČ 756 54,
c)  „Základní škola Zubří, okres Vsetín“,  IČ: 708 746 03, Zubří, Hlavní 70, 

PSČ 756 54, 
za rok 2013 do fondů, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje roční odpisové plány dlouhodobého majetku u příspěvkových 
organizací města Zubří:
a) „Mateřská škola Zubří, Sídliště 6. května 1109, okres Vsetín“, IČ: 
708 74 581, Zubří, Sídliště 6. května 1109, PSČ 756 54,
b) „Mateřská škola DUHA, Na Potoku 369, Zubří, okres Vsetín“, IČ: 
708 74 590, Zubří, Na Potoku 369, PSČ 756 54,
c) „Základní škola Zubří, okres Vsetín“, IČ: 708 746 03, Zubří, Hlav-
ní 70, PSČ 756 54, 
na rok 2014, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje prodloužení termínovaného vkladu u Artesa, spořitelní druž-
stvo, IČ: 25778722, Praha 2, Škrétova 490/12, PSČ 120 00, ve výši 2.500.000 
Kč se splatností 6 měsíců.
RM schvaluje ukončení termínovaného vkladu u Evropsko-ruská banka, a. s., 
IČ: 28428943, Praha 5, Štefánikova 78/50, PSČ 150 00, ve výši 2.500.000 Kč 
ke dni 9. 3. 2014 a pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku.
RM bere na vědomí Zprávu o stavu veřejného pořádku za rok 2013 Krajské-
ho ředitelství Policie Zlínského kraje, Územní odbor Vsetín, Obvodní oddělení 
Rožnov pod Radhoštěm, ze dne 14. 02. 2014.
RM uděluje souhlas příspěvkové organizaci města Zubří „Základní škola 
Zubří, okres Vsetín“, IČ: 708 746 03, Zubří, Hlavní 70, PSČ 756 54, s uzavře-
ním Smlouvy o nájmu nemovitého majetku - prostor se „Základní umělecká 
škola Rožnov pod Radhoštěm“, IČ: 00851809, Rožnov pod Radhoštěm, Pio-
nýrská 20, PSČ 756 61, na dobu neurčitou.

Z usnesení 19. zasedání Zastupitelstva města Zubří, 
konaného dne 26. 2. 2014
ZM bere na vědomí Zprávu o stavu veřejného pořádku za rok 2013, Krajské-
ho ředitelství Policie Zlínského kraje, Územní odbor Vsetín, Obvodní oddělení 
Rožnov pod Radhoštěm, ze dne 14. 02. 2014.
ZM deleguje na valnou hromadu společnosti Valašská vodohospodářská a.  s., 
IČ: 29450357, se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01, která bude mít 
na programu jednání mimo jiné přeměnu společnosti sloučením společnosti 
Valašská vodohospodářská a. s. do nástupnické společnosti Vodovody a ka-
nalizace Vsetín, a. s., IČ: 47674652, se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 
755 01, konající se dne 24. 4. 2014, starostu Jiřího Randuse a jako náhradníka 
místostarostku Mgr. Alenu Dobšovou.
ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2014 pro:
a)  „Valašský soubor písní a tanců Beskyd, IČ: 487 39 308, Zubří, PSČ 756 54“, 

ve výši 67 000 Kč, 
b)  „Římskokatolická farnost Zubří, IČ: 487 39 642, Zubří, ThDr. Metoděje 

Mičoly 59, PSČ 756 54“, ve výši 100 000 Kč,
c)  „Valašský házenkářský klub, a. s., IČ: 258 63 398, Zubří, Hlavní 492, PSČ 

756 54“, ve výši 150   000 Kč,

d)  „Handball club Zubří, IČ: 465 313 78, Zubří, Hlavní 492,  PSČ 756 54“, ve 
výši 1 200  000 Kč,

e)  „FC Zubří, IČ: 658 91 546, Zubří, Sídliště 6. května 491, PSČ 756 54“, ve 
výši 250 000 Kč,

f)  „Tělovýchovná jednota Gumárny Zubří, IČ: 447 40 832, Zubří, Sídlištní 
744, PSČ 756 54“, ve výši 250 000 Kč,

g)  „Nadační fond Talent házená - šance pro všechny, IČ: 285 83 353, Zubří, 
Hlavni 492, PSČ 756 54“, ve výši 120 000 Kč,

h)  „Tělovýchovná jednota Lesana Staré Zubří, IČ: 641 24 029, Zubří, Starozu-
berská 341,  PSČ  756 54“, ve výši 150  000 Kč,

i)  „Sbor dobrovolných hasičů Zubří,  IČ: 447 405 22, Zubří,  PSČ  756 54“ ve 
výši 60 000 Kč,

dle důvodové zprávy, ukládá vedoucímu EO zahrnout potřebnou změnu do 
ZM RO č. 1/2014  a pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.
ZM schvaluje rozpočtové opatření ZM RO č. 1/2014, kterým se provádí změ-
na rozpočtu dle důvodové zprávy.
ZM stanovuje v souladu s ust. § 67 a § 68 zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, počet 21 členů zastupitelstva pro volební 
období 2014-2018.
ZM schvaluje ponechání měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitel-
stva města Zubří v dosavadní výši dle důvodové zprávy.
ZM volí dle ust. § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, příse-
dících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o sou-
dech a soudcích), v platném znění, jako přísedící Okresního soudu ve Vsetíně, 
Vsetín, Horní náměstí 5, PSČ 755 39, pro volební období 2014 - 2018, paní 
Mgr. Vlastu Ruskovou.
ZM navrhuje dle ust. § 64 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, 
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o soudech a soudcích), v platném znění, jako kandidáta do funkce přísedícího 
Okresního soudu ve Vsetíně, Vsetín, Horní náměstí 5, PSČ 755 39, pro voleb-
ní období 2014 - 2018, pana Zdeňka Zátorského a pověřuje starostu města 
vyžádáním vyjádření předsedy Okresního soudu ve Vsetíně k navrženému 
kandidátovi.

Zřízení účtu pro veřejnou sbírku na obnovu 
objektu Libušín na Pustevnách 
(pokračování z titulní strany)
 „Již od počátku deklarujeme snahu o co nejrozsáhlejší zachování původních 
prvků a postavení objektu Libušín na Pustevnách jako vědecké rekonstrukce 
115 let starého originálu. Objekty ve správě muzea jsou pojištěny – vztahu-
je se na ně centrální pojistka Ministerstva kultury pro všechny jím zřizované 
instituce. Přesto jsme přistoupili ke kroku zřízení i speciálního účtu pro účely 
veřejné sbírky. Od dnešního dne je možno peníze v hotovosti na obnovu tohoto 
objektu dát i do pokladničky k tomuto určené v objektu Sušáku muzea. Další 
pokladničky budou následovat – dle projeveného zájmu z jednotlivých obcí 
Mikroregionu Rožnovsko a Mikroregionu Frenštátsko. Z těchto prostředků 
budou hrazeny především předpokládané dodatečné náklady související s 
opravou objektu Libušína a jeho znovuuvedení do provozu,“ uvedl Jindřich 
Ondruš, ředitel muzea.
Číslo účtu u Komerční banky je: 107-6978880207/0100.
Rozsáhlý požár restaurace Libušín na Pustevnách vypukl krátce po půlnoci v pon-
dělí 3. března. Škody jim způsobené se odhadují přibližně na 80 miliónů korun. 

KONTAKTY:
 Jindřich Ondruš, ředitel muzea; ondrus@vmp.cz; +420 571 757 101
Petra Valíčková, pracovník vztahů k veřejnosti; valickova@vmp.cz;
 +420 571 757 173
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BENEFIČNÍ DEN MĚSTA ZUBŘÍ  2014 – PRO LIBUŠÍN!
V letošním roce se DEN MĚSTA bude odvíjet v duchu pomoci Valašskému 
muzeu v přírodě a podpory veřejné sbírky na obnovu objektu Libušín na 
Pustevnách.
Tato akce se uskuteční 30. srpna 2014 a i Vy můžete svou osobní účastí 
přispět k obnově této památné stavby a symbolu celého regionu. 

VÝZVA MUZEJNÍ RADY
U příležitosti přípravy výstavy „ZUBŘÍ VE VELKÉ VÁLCE“ prosí muzej-
ní rada Města Zubří zuberské občany o pomoc. Máte doma po svých před-
cích fotografie, korespondenci, části uniforem a další předměty z období 
přelomu 19. a 20. století? Jste ochotni tyto věci pro účely výstavy zapůjčit?
Neváhejte kontaktovat Odbor kultury a sportu Města Zubří na tel. 
571 659 447, e-mailu: kultura@mesto-zubri.cz nebo osobně v kanceláři 
Klubu Zubří, případně předsedkyni Muzejní rady paní Mgr. Marii Krupo-
vou na tel. 602 407 562 nebo e-mailu: mkrupova@seznam.cz.  

Předem děkujeme!

kde jsem se vzdělávala zejména díky konzultacím s letitými hudebníky a byla 
v podstatě samoukem. 
Rovněž se věnuji zpěvu, který je asi mojí nejmilejší hudební zálibou. Pevné 
základy techniky klasického zpěvu mne naučila vynikající operní umělkyně pí. 
Rácová. V současné době studuji u MgA. Slováka, který se také zaměřuje na 
klasická díla (Mozart, Dvořák, Verdi aj.). Pan učitel Slovák mne zároveň přive-
dl k divadlu, které mi toho taky spoustu dalo, zejména zdokonalení mluveného 
projevu, jevištní pohyb a skvělé herecké kolegy.
Jsem rovněž velkým milovníkem folklorní hudby. Za uvedení do folklorního 
světa vděčím především VSPT Beskyd, kde jsem se kromě tance věnovala zpě-
vu, hře na flétnu a housle. Aktuálně se folklórnímu zpěvu a tanci věnuji ve VUS 
Ondráš.
Studium dvou oboru na filozofické fakultě je určitě nelehké, ale ty kromě 
něj ještě docházíš do Vojenského uměleckého souboru Ondráš v Brně, kde 
jsi na podzim v roce 2012 vyhrála konkurz na sólovou zpěvačku, co vše 
zkoušky ve VUS Ondráši obnáší?
Zvládat se dá (téměř) všechno, chce to hlavně vůli a motivaci. Naštěstí mi i na 
univerzitě i v Ondráši vycházejí vstříc, když dochází ke kolizím vystoupení a 
školy. Pravdou zůstává, že volného času na osobní život moc nemám, jelikož 
jsem v podstatě buď na univerzitní půdě, univerzitní praxi či v Ondráši. 
Díky facebooku se dozvídám, kde všude cestuješ, a  sleduji, že je to celkem 
často. Můžeš prozradit, kde všude jsi byla? A co je hlavním důvodem výjez-
dů do zahraničí? Co ti to přináší? 
Ano, cestuji ráda a snažím se využít každé příležitosti. V Evropě mi chybí už 
jen pár států, kde jsem ještě nebyla, ale rozhodně je plánuji navštívit. Preferuji 
nízkonákladové cestování s přáteli anebo za přáteli. Díky tomu, že se v Brně 
věnuji tutoringu, tedy péči o zahraniční studenty, mám po celé Evropě spoustu 
kamarádů a známých. Na svých cestách se snažím zejména zdokonalit se v do-
morodém jazyce a poznat umění a kulturu oblasti. Díky tomuto nenásilnému 
učení dnes hovořím 5 jazyky.
Další cesta tě zavede kam a na jak dlouho?
Další delší cestu plánuji opět do mé oblíbené Itálie, a sice do Toskánska, kam 
pojedu na půl roku díky stipendiu studovat na univerzitě v Pise. V létě jistě s 
přáteli podnikneme několik kratších cest s krosnou na zádech. Letos bychom 
se chtěli zaměřit na oblast Pyrenejského poloostrova anebo Balkánu.
Když se vracíš z Brna zpět do Zubří, tak se jen učíš a relaxuješ, nebo tu máš 
i jiné zájmy?
Jelikož žiju v Brně v centru, navíc na bytě s pěti chlapci, oceňuji na Zubří 
zejména klid a ticho, takže zde ráda trávím víkendy odpočinkem a studiem. 
Rovněž doma doučuji angličtinu a španělštinu, což mi můj víkendový relax 
příjemně zpestřuje. Když nemám na sobotu a neděli v plánu příliš mnoho stu-
dia a práce do školy, ráda si zahraju na klavír či pro odreagování poslouchám 
dobrou hudbu a maluji obrazy.
Vaše rodina je i sportovně založena, zajímalo by mě, zda jsi byla také vtaže-
na do sportovního dění  v Zubří a jaké sporty vůbec preferuješ?
Ano, do sportovního dění jsem byla vtažena. Ač je to kuriózní, hrála jsem 6 
let házenou, avšak zjistila jsem, že to asi nebude úplně můj cup of tea. Dale-
ko nadanější na míčové sporty je moje sestra, která dokonce aktuálně studuje 
Fakultu tělesné kultury v Olomouci a je úspěšnou sportovkyní. Já jsem během 
studia gymnázia tančila v Beskydu a také se věnovala lehké atletice. Mým favo-
rizovaným sportem je však lyžování, kterému se věnuji od útlého dětství, a kaž-
dou zimu své dovednosti předávám mladým lyžařům na školních lyžařských 
výcvicích. Dnes tančím v Ondráši, byť se zde věnuji především zpěvu, nicméně 
je to sport náročný, ale krásný. 
Děkuji Ti, Zuzko, za čas, který, jak sleduji, je pro Tebe nedostatkové zboží, 
přeji Ti mnoho úspěchů na všech polích, ale hlavně samé zajímavé a dobré lidi 
kolem sebe.

Eliška Divínová

Zuzana Kolečková 
– aneb jak si našlápnout správným směrem. 

Se Zuzkou jsem se poprvé potkala před 6 lety v kurzu zuberské výšivky Ma-
rušky Pyrchalové. Zaujala mě už tím, že jako 15leté děvče se zajímá o lidové 
řemeslo, které ji zřejmě v životě nebude živit, ale prostě chce vědět, jak to ty 
naše stařenky dělaly. 
Tehdy studentku 8letého rožnovského gymnázia jsem pak potkávala i na ak-
cích, které pořádal soubor Beskyd. V roli tanečnice, zpěvačky a houslistky ji 
nebylo možno přehlédnout.
O 4 roky později nás zase cesty života svedly dohromady, a to ve volební míst-
nosti (v rámci volební komise), kdy jsme měly více prostoru povykládat si a 
zjistit, že máme společně „naladěno“.  Od té doby zaznamenávám, co vše Zuz-
ka zvládá a jaké jsou její dosavadní úspěchy. Řekla jsem si, že to určitě stojí za 
rozhovor do ZN.
Zuzko, po ukončení gymnázia v roce 2012 jsi nastoupila VŠ, 
na jakou a proč?
Podala jsem si přihlášek více doufajíc, že se dostanu jen na jednu školu, a to 
mi ulehčí rozhodování.  Dostala jsem se však na více škol, takže absolutní pre-
ference jsem volila až a posteriori. Zvítězilo krásné Brno a jeho Masarykova 
univerzita, kde studuji mediteránní studia a dějiny umění. Mediteránní studia 
jsou komplexním oborem zahrnujícím románskou a řeckou filologii, diploma-
cii, filosofii a historii Středomoří. V umění se zajímám o středomořské oblasti, 
předně v obdobích antiky a renesance, ale zejména se věnuji soudnímu znalec-
tví uměleckých děl. I díky tomu si v dohledné době plánuji přidat ještě studium 
klasických práv.
Kromě studentky VŠ jsi bezesporu muzikální osoba, na co vše hraješ? A 
kde jsi studovala zpěv?
S hudbou jsem začínala již v útlém věku. Nejdříve jsem začala hrát na klavír 
pod taktovkou skvělé paní učitelky Ireny Benové, kde se mi podařilo ukončit 
oba cykly, které ZUŠ nabízí. Poté jsem sáhla po flétně a následně i houslích, 
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Maškarní karneval MŠ DUHA 
Slunečný víkend 8. března jsme si společně s našimi dětmi i rodiči zpestřili 
Maškarním karnevalem. Jako každý rok, bylo i letos k vidění spousta pestrých 
kostýmů, díky kterým se děti vžily do svých oblíbených postaviček. Po slav-
nostní promenádě masek byl připravený barevný program plný her a soutěží, 
o které se postaraly všemi oblíbené Maringotky. Velkým i malým vykouzlila 
úsměv na tváři bohatá tombola, za kterou patří DÍKY sponzorům a také ro-
dičům našich dětí.

Veselá atmosféra dětského karnevalu nás provázela i 3. ročníkem maškarního 
karnevalu pro dospěláky.

O zpestření večera se postarala naše p. uč. Kačka, která předvedla svou gym-
nastickou sestavu s kužely. Příjemným překvapením bylo krásné taneční vy-
stoupení Klárky Bambuchové. Naše bývalá absolventka za svůj tanec sklidila 
velký potlesk od všech přítomných. Také nás potěšil zájem o tuto akci z řad 
zástupců města Zubří, kteří ji podpořili svou účastí.
Jsme rádi, že i VY se dokážete vyřádit nejen při tvoření nápaditých masek, ale 
i při soutěžích pro velké! Myslíme si, že jsme si tento večer všichni společně 
užili, ať už jste měli štěstí ve hře nebo v lásce.
Díky velkému ohlasu všech zúčastněných rádi slíbíme, že se na tuto akci mů-
žete těšit i příští rok.

Za MŠ DUHA Aneta Polášková

Lyžařský výcvik na Bílé
 

Maškarní karneval ve třídě u Sluníček
   

Za Mš Sídliště Irena Dukátová a Mgr. Petra Holišová

Akce ve Včeličky – únor 2014
Karneval masek ve třídě včeličky MŠ Sídliště
Děkujeme rodičům za sponzorské dary a přípravu hezkých kostýmů pro děti.

Akce ve Sluníčkách - únor 2014 
Návštěva základní školy
Děkujeme všem paním učitelkách za ukázkovou hodinu a těšíme se na další 
spolupráci. 
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Sladké odměny pro děti ze třídy Včeličky od - zámeckých paní - za půjčení pod-
zimních skřítků na výstavu v zámku Lešná, která se uskuteční v dubnu. 

Za MŠ Šmejkalová Irena

Poděkování
V sobotu 15. února 2014 se konal již 8. maškarní ples v Klubu Zubří, který 
pořádá Mateřská škola Zubří, Sídliště 6. května. Jako každý rok, tak i letos 

byla návštěvnost obrovská. Škoda, že 
nemáme větší prostor, který by nabí-
dl více míst k sezení. Opět byl velmi 
pěkný program – paní Lena Freyová 
ví, jak děti zaujmout a pobavit, je to 
bývalá učitelka mateřské školy. Chtěla 
bych velmi poděkovat všem zaměst-
nancům naší mateřské školy za po-
moc s organizací, maminkám za per-
fektní přípravu tomboly a její prodej, 
paní Lence Sladké z cukrárny „Slad-
ká vášeň“ – za sponzorský dar (tři 
nádherné dorty pro vítězné masky), 
Mlékárně Val. Meziříčí, Ovocentru 
Val. Meziříčí, Made Group Olomouc, 
firmě Danihelová Horní Bečva, Avon 

– Lucie Fiurášková, Tesco Zubří a všem, kteří přispěli k uskutečnění krásného 
odpoledne pro děti ze Zubří a okolí.

Hana Kučerková, ředitelka školy

Zlato si ve svých skupinách vyjeli Jiří Zeman, Klárka Frýdecká, Boris Bradáč 
a Tamara Vičanová. Stříbrem se mohli pyšnit Martin Procházka, Nikola Ko-
pecká, Nikola Červená a David Šupola. Bronz si odnesli Jonáš Jurajda, Bára 
Urbanová, Kuba Hanskut a Štěpán Janošek. .....a těsné čtvrté místo obsadili 
Petr Vicena a Kuba Románek.

Sjezdy 2014 aneb kterak lyžovati bez sněhu
Letos to nevypadalo vůbec nadějně. Dychtiví lyžaři se už od prosince ptali, zda 
bude sníh a co si počneme, když nenapadne. 17. února (bez ohledu na vyjeve-
né tváře osob stojících mezi rozkvetlými sněženkami a oděných v jarní svetří-
ky) vyjely 5. a 7. třídy odvážně na Kyčerku. 
Přes bahnité stráně se všichni dovlekli s pár kily hlíny na zasněžený svah…a 
tam zapomněli na jaro. Statečně vybíhali do svahu, zdokonalovali svůj styl, 
vyjížděli každý oblouk s elegancí i bez, omluvně se křenili na vlekaře, vyděšeně 
uskakovali rychlým půlmetrovým dětem, drželi se tyčí, volantů i jeden druhé-
ho, aby po týdnu trpělivé dřiny šikovně sjeli svůj slalom. Jízda to byla, paneč-
ku, parádní! A povedla se všem Aničkám, Sněženkám, Bubákům i Sněžným 
baronům. 

S. Bludná   

Vzpomínka na koncert – Ludwig van Beethoven 
– Hudba a duše génia
Mnohým z nás zpříjemnila hudba a duše génia únorový nedělní podvečer. Jeho 
skladby jsme mohli vyslechnout v podání houslistky Gabriely Demeterové a 
klavíristy Luďka Šabaky. Vše bylo doprovázeno příjemným slovem Otakara 
Brouska ml.

Z hudby a duše génia jsme mohli vyslechnout několik úryvků sonát například 
„Jarní“ nebo „Slavičí“, převážně v úpravě pro housle a klavír, ale také část prv-
ní a třetí věty známé „Měsíční sonáty“ pouze v klavírní úpravě. Pan Brousek 
nás provedl umělcovým životem a my jsme tak při poslechu jeho skladeb mohli 
více vnímat ztvárněné Beethovenovy city převážně k ženám, 
Diváci svým potleskem vřele oceňovali provedení krásného koncertu doplně-
ného o řadu zajímavostí ze života mistra. Tímto bych chtěla poděkovat všem, 
kteří tento nádherný koncert připravili a dali nám možnost krásného a klidné-
ho zážitku v pochmurné únorové neděli.

Vendula Smočková
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Zuberská divadelní SPONA a její
LÁSKA NA HORÁCH
Po detektivním „Posledním výkřiku“ a sociálním dramatu „Víc než osud“ 
se na prkna klubu Zubří po roce vrátila se svou třetí hrou oblíbená diva-
delní SPONA. Mladí ochotníci pod vedením Kateřiny Gazdové se tento-
krát posunuli v čase o necelé století zpět a uvedli původní zuberskou hru 
Jana Zárubského (Koláčka) LÁSKA NA HORÁCH z roku 1935. Nejen 
kulisy  a kostýmy, ale také živá cimbálová muzika (CM bESKYD) podtrh-
ly atmosféru dýchající historií a rázovitostí našeho kraje. Úspěch páteční 
předpremiéry, konané 28. 2. 2014, předznamenal hře i souboru světlou 
budoucnost.

Odvážní lidé dělají odvážné skutky. Stojím si za tím, že chopit se takřka „80le-
tého“ scénáře, do hereckých rolí obsadit 17 amatérských herců, jejichž věk je 
průměrně asi tak 4krát menší než věk onoho scénáře, a celé představení dopl-
nit o mladou živou cimbálovou muziku a zpěvy, to vyžaduje takřka pekelnou 
dávku odvahy. Ale Katka Gazdová už několikrát ukázala, že se výzev nebojí. 
A celé Zubří jí může za tuto odvahu jen poděkovat. Dokázala totiž velké věci. 
Seskupila kolem sebe skvělý tým mladých lidí, který přes všechny trable a pře-
kážky vždycky dokáže dojít do cíle, drží při sobě a na jevišti z něj tryská energie 
a šťáva, která dokáže potěšit stovky nadšených fanoušků. Kromě toho jako 
vedlejší produkt této „taškařice“ oživila místní tradice a připomněla zuber-
skou minulost i osobnost Jana Koláčka Zárubského, který je autorem scéná-
ře. Takový počin má pro místní kulturu rozhodně větší význam než návštěvy 
velkých hvězd „profláknutých“ z televizních obrazovek či rozhlasového éteru.
Po dvou autorských hrách tak přišlo navzdory datu vzniku díla něco zcela 
nového. A troufám si říci, že to byl zase posun dopředu. I mezi odcházejícími 
diváky byla slyšet spokojenost a výroky o tom, že tato hra se SPONĚ podařila 
zatím nejlépe. Za SPONOU však nestojí jen Katka, ale celá plejáda osobností, 
které původním myšlenkám a snům vdechují život. Jednotliví herci jsou často 
současně výtvarníky, muzikanty, choreografy, marketéry, manažery, distribu-
tory vstupenek a bůh ví čím vším ještě. A to ještě vedle herců stojí další vele-
důležití lidé, již se vzdávají svého osobního volna ve prospěch úspěchu celého 
divadla. (Jejich dlouhé seznamy najdete níže.)

Jen těžko zde mohu chválit jednotliv-
ce, když celý tým šlapal jako hodinky. 
Všem patří palec nahoru nejen za 
odvahu, ale také za zpěv, tanec, im-
provizaci, komediální talent a obec-
ně schopnost pobláznit „masy“ a 
vykouzlit lidem v sále úsměv na tváři. 
A o čem to celé bylo?
Zamilované Haničce Ohradové 
zhořklo jedno letní sobotní ráno jako 
pelyněk, když se dozvěděla, že ji ro-
diče chtějí výhodně provdat...! A co 
víc, že ženich už je prý na cestě... Jak 

z toho ven, když hlavně panímáma nechce o jejím milém ani slyšet?  Každý 
problém má však řešení, někdy pomůže náhoda, jindy šikovnost a chytrost 
místních lidí. Takže i v této hře nakonec láska, přátelství a humor zvítězily nad 
intrikami, zlobou a hamižností, a to k velké radosti publika, jež aplaudovalo 
všem účinkujícím ve stoje. 
 

Láska totiž, ať je v jakémkoli století, je vždy to nejcennější, co člověk může mít, 
a ve finále se láska rozohnila měrou vrchovatou snad mezi všemi, kdo stáli na 
jevišti - a dost možná i v hledišti.

Kdo všechno za to může?
Scénář – Jan Zárubský, Kateřina Gazdová
Hudební doprovod – Cimbálová muzika bESKYD, primáš Dominik Orság
Výběr písní – Vendula Smočková, Aneta Kovářová a Kateřina Gazdová
Choreografie – Vendula Smočková a Eva Solanská
Výtvarník scény – Vendula Smočková
Přestavby kulis – Vojtěch Měrka
Světla – Michaela Kolečková
Nápověda – Renata Petřeková
Režie – Kateřina Gazdová

Osoby a obsazení:
Ohrada, sedlák - Josef Malina
Ohradová, selka - Vendula Smočková
Hanička, jejich dcera - Lucie Janků
Stázička, jejich dcera - Tereza Smočková
Plecháček, policajt a dohazovač - Aleš Měrka
Francek Martinec, tulák - Jiří Drda
Francka, děvečka - Eva Solanská
Zvoníčková - Pavla Sobotková
Jiřík - Adam Smetana
Růžička, profesor - Adam Jurka
Růžičková - Aneta Kovářová
Květuška - Kateřina Gazdová
Doktor - Pavel Kovář
Pagáčová, hostinská - Daniela Gajdošová
Pagáč, mlynář a hostinský - Michal Hub
Jarda - Tomáš Dořičák
Tonda - Lukáš Solanský

Cimbálová muzika bESKYD:
Dominik Orság - housle prim
Tereza Šrámková - flétna
Magdaléna Hlavicová - housle terc
Vendula Smočková - cimbál
Štěpán Krhut - viola
Lukáš Solanský – kontrabas

Nezbývá, než mladým zuberským divadelním ochotníkům popřát, aby jim to 
nadšení vydrželo i do dalších let a hlavně aby pořád stáli při sobě tak, jak do-
posud stojí.

Lenka Přečková
Další foto najdete na www.zubran.cz
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Láska na horách po 75 letech znovu 
na zuberské scéně
Divadelní hru „Láska na horách“ napsal pro zuberské ochotníky Jan Koláček 
(od tisa) a její premiéra byla před 75 lety 16. června 1939, 3 měsíce po oku-
paci, v době Protektorátu. Už její uvedení bylo jedinečné a dá se dnes říci, že 
historické. Tehdy se stalo něco, co po celou dobu trvání republiky bylo téměř 
nemožné – v obci padly rozdíly mezi občany a nejlepší ochotníci různých smě-
rů – Sokoli, Orli, DTJ – se spojili na jevišti, aby hrou ze zuberského prostředí 
dali svým posluchačům sílu pro další neradostná léta okupace.
Rád bych připomenul, že ochotnické divadlo mělo v Zubří v tom „šíleném 
století“ (1914- 2014) své významné místo a tradici. Ročně (s výjimkou let 
1943- 1947) bylo uvedeno několik premiér. Ta tradice po otevření Závodního 
(Kulturního) klubu doznala kvalitativní změnu. Divadelní repertoár, vystou-
pení předních umělců (Vojta, Bek) a významné umělecké úspěchy té doby to 
dokazují. Vstupem vojsk v roce 1969 byla tato tradice násilně přervána.

 

Změna způsobu života jen pomalu obnovuje návrat k tradicím. Starat se o to 
začalo divadlo ŠOK a dnes pokračuje Divadelní SPONA.
A byla to právě SPONA, která nám připravila hru Jana Koláčka. Kdo je SPO-
NA? (SPOlek NAdšenců, mladých ochotníků). Hnacím motorem, dramatur-
gem, režisérem a zapáleným nadšencem je paní učitelka Mgr. Kateřina Gazdo-
vá, která pro divadlo získala v dramatickém kroužku ZŠ dnes už bývalé žáky, 
kteří nás už dříve překvapili svým pestrým vystoupením na akademiích školy 
či beneficích pro Stonožku. Takže nebyla to náhoda či zázrak, že nás parta 
mladých, která prošla „dramaťákem“, pozvala na valašskou hudební komedii 
„Láska na horách“. Režisérka paní Katka Gazdová uzpůsobila původní scénář 
hry možnostem svého souboru.
Hlavní děj hry je plně zachován. V původní hře bylo několik pěveckých árií, no-
tový záznam autora p. Očenáška se bohužel ztratil. Rozhodnutí, že děj, který 
se odehrává na statku, v hospodě a na poli, spojí s cimbálovou muzikou a k ději 
vhodnými písněmi, se ukázalo jako velmi zdařilé.
I když účinkující by měli být svým věkem většinou odrostlí a starší, naši mladí 
umělci se velmi dobře a přesvědčivě zhostili svých rolí, a to nejen hereckých, 
ale i hudebních (mladý Beskyd), výtvarných, choreografických i technických. 
CM bESKYD, který doprovázel hudbou celé vystoupení, byl přiměřeně vy-
vážený a celému představení vytvořil pěkný rámec. Vendula Smočková, jako 
výtvarnice scény, zaslouží plného uznání. Vkusné a působivé byly tři pruhy 
obrazu krajiny, které nás spolu s boční kulisou našeho kostela uvedly k nám 
do Zubří. Rychlé přeměny scény nás zaváděly na statek, do hospody a dokonce 
na pole k sušení sena.

 

Celá hra předcházela podle potřeby od jednoho výstupu k dalšímu a vedla nás 
postupně celým dějem. Každý účinkující měl dost možností představit svou 
roli a skutečně ji „vyhrát“. Byly cítit reakce plného hlediště, my diváci jsme byli 
zcela vtaženi do zápletek a smích utvrzoval mladé herce, že se jim daří. Režijní 
zpracování scény před přestávkou (společná bitka) zaslouží zvláštní pochvalu.
Je obtížné vyzvedávat jednotlivé herecké výkony. Každá role byla dobře zvlád-
nuta. Každé roli bych dal jedničku a Vendule Smočkové s hvězdičkou za roli 
selky, choreografii, výtvarné zpracování scény, k tomu ještě cimbálový dopro-
vod bESKYDU.
Spokojenost diváků, vyjádřená dlouhotrvajícím potleskem a společně zazpí-
vanou písničkou, byla zaslouženou odměnou nejen hercům a ostatnímu per-
sonálu, ale hlavně poděkováním za záslužnou a obětavou práci paní Kateřině 
Gazdové.
Je to blýskání na nové lepší časy ochotnického divadla v Zubří? Přejme si, aby 
naše mladá generace pokračovala a vytrvala ve své ušlechtilé činnosti, navá-
zala na zapomenuté úspěchy bývalých ochotníků a připravila nám ještě další 
příjemné pohlazení po duši.
Těšíme se na nová setkání s našimi mladými umělci. Zlomte vaz.

Jan Koláček (od fabriky)

Poděkování divadlu SPONA
1. března 2014 jsme byli pozváni na premiéru hry Láska na horách, kterou 
napsal náš tatínek Jan Koláček Zárubský. Mile nás překvapilo, jak divadelní 
SPONA v režii p. Mgr. Kateřiny Gazdové vystihla citové a jemné provedení 
této hry. Všichni byli výborní – divadelníci, cimbálová muzika a všichni, co se 
podíleli na dotvoření hry. Děkujeme za nádherný večer.

Rodina Koláčkova od tisa

SPORTOVNÍ GALAVEČER – BEZ VÁS
BY TO NEŠLO!
O události, v které se vzácně skloubil sport s kulturou a dobrou náladou, Spor-
tovním galavečeru, už zde bylo napsáno mnoho. Nicméně je mou milou po-
vinností poděkovat těm, bez kterých by se akce podobného charakteru nikdy 
nemohla uskutečnit. 
Za finanční podporu akce touto cestou děkujeme především Gumárnám Zub-
ří, a. s. Dále akci touto cestou podpořili: KSK – Systém, spol. s r. o., Husqvarna 
Zubří – Antonín Šupler, Regmont spektrum, Elektro Pavlica a Robert Jurajda. 
Neméně důležité pro nás byly věcné a naturální dary, které byly využity převáž-
ně jako ceny pro vítěze jednotlivých kategorií. Speciální poděkování patří Janě 
Hrstkové a květinářství Lucida, které se postaraly o slavnostní výzdobu sálu a 
věnovaly veškeré květiny. Vedle ní pak náš dík patří Martinovi Pšenicovi, Daně 
Krůpové a firmám: Cykloservis Mechl, Tip Café, Pizza Javis a Duel restaurant.

Náš SPORTOVNÍ GALAVEČER nebyl jen o předání ocenění jednotlivých 
sportovců, ale celý večer oživil doprovodný program. O ten se zcela dobrovol-
ně postarala divadelní SPONA, Bumbrlíci – děti cvičící pod SPV Zubří, seni-
orky SPV a děvčata ve věku 10-12 let cvičící v oddílu moderní gymnastiky TJ 
Gumárny Zubří. Kromě všech účinkujících tímto děkujeme především Katce 
Gazdové, Iloně Krupové a Ireně Dukátové, Janě Mikulenkové a Haně Šírové. 
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Velký dík patří též našemu vzácnému hostu, přemožiteli nejnebezpečnější 
hory světa (K2), Liborovi Uhrovi. 

A v neposlední řadě patří dík všem dalším dobrovolníkům, kteří se odhodlali 
nám s večerem pomoci, v čele s ozdobami celého večera (žirafičkami): Míšou 
Wrobelovou, Luckou Janků a Klárkou Gazdíkovou. Nemůžu zapomenout na 
významnou roli Pepy Maliny (kterou ale takto veřejně nemůžeme přiznat) a 
tradičně skvělou nejen propagační výpomoc Aleše Měrky.
A ač to nebývá mým zvykem, chtěla bych zde poděkovat i všem těm, kteří tuto 
akci dělají sice v rámci svých pracovních povinností, ale dělali ji od samého 
začátku s mimořádným zapálením, často ve svém volném čase a vložili do ní 
i srdce. Tímto děkuji moderátoru Marianu Žárskému, který se kromě své mo-
derátorské role spolupodílel též na dramaturgii celého pořadu a zařídil pro nás 
spoustu užitečných věcí (i lidí). Podobně muzikanti z HTK bandu předvedli 
víc, než museli, a v mnohých ohledech celý pořad svou přítomností a muzi-
kantským umem „zachránili“. Poslední a největší můj dík pak patří bezesporu 
celému týmu odboru kultury a sportu města Zubří: technikům, Daně Pekaro-
vé, která stabilně byla schopná zařídit a „ukočírovat“ veškeré dění v zákulisí, 
Tomášovi Indrákovi, který vytvořil nejen všechny podklady pro dataprojekci, 
ale také navrhl krásné ceny, diplomy, vstupenky, pozvánky i plakáty a Pepovi 
Randusovi, který to ve své podstatě všechno „spískal“, tedy vymyslel, rozjel, 
zpropagoval, vyhlásil, spočítal a pak spolu se zbytkem celého týmu dotvořil 
dramaturgii večera a dotáhl ji až k samotnému finále. DĚKUJI VÁM VŠEM!

Lenka Přečková, foto: Pavel Czinege

Křeslo pro hosta s Liborem Uhrem 
Gasherbrum double – „Dvakrát v zóně smrti“
3. dubna 2014 od 17.30
Další přednáška zařazená do cyklu besed KŘESLO PRO HOSTA Vás nezave-
de nikam jinam než na místa mezi nebem a zemí, kde se pomalu stírá hranice 
mezi životem a smrtí – k vrcholům nejvyšších hor naší planety. Do prostředí 
osmitisícovek Gasherbrum I a II v pohoří Karakorum vás zavede videopre-
zentace Libora Uhra. Prezentace bude doplněna o živý komentář tohoto pře-
možitele nejnebezpečnější hory světa (K2). Bude vyprávět o dvou měsících 
v horách, každodenním boji o život, smrti, vyčerpání, ale i radosti z úspěchu! 
Vstupné pro ty, co nemají abonentku: 50 Kč.

Lenka Přečková

HIDEHITO TAKEUCHI – japonský zázrak v Zubří 
(pokračování z titulní strany)
Tento vzácný člověk 10 let žil a studoval hudbu v Praze, kde v květnu roku 
2009 na krajkářských trzích poprvé spatřil zuberskou výšivku. Ta ho natolik 
uchvátila, že se v brzké době z Hidehita stal pilný žák Marie Pyrchalové a sou-
časně velký propagátor valašského bílého vyšívání v Japonsku. Kromě toho, že 
návštěvníkům svých koncertů (např. v Tokiu) připravuje překvapení v podobě 
expozice zuberské výšivky, chtěl by kouzelné práci s bílou nitkou naučit i další 
japonské zájemce. 
Neváhejte a přijďte se podívat na výsledky jeho snažení – zuberské výšivky v 
originálním japonském zpracování, ale také vychutnat si jeho muzikantské 
umění. Klavírní koncert se uskuteční v sobotu 12. dubna od 18 hodin ve vel-
kém sále Klubu Zubří. Vstupné na tuto zcela výjimečnou událost bude dob-
rovolné. Rezervace vstupenek je možná již nyní na tel. č. 571 659 447 nebo 
e-mailu: kultura@mesto-zubri.cz.

Lenka Přečková

7. BENEFICE PRO STONOŽKU
28. března 2014 od 17.30
Již po sedmé vás žáci ZŠ Zubří zvou na benefiční představení plné zpěvu, tance 
a scének. Výtěžek akce bude tentokrát věnován našemu malému spoluobča-
nu Damiánku Fabiánovi. Přijďte se podívat a žáky podpořit v jejich prospěšné 
činnosti. Několik volných míst pro zájemce se určitě najde i na dopoledním 
představení, které začíná v 10.30 hod.

VLASTA REDL a LUBOŠ POSPÍŠIL s kapelami, 
kapelami aneb Jekyll a Hyde na výletě s husličkami a větrem v zádech
Neděle 30. 3. 2014 od 18 hodin
Na konec března se můžete v klubu těšit na unikátní projekt dvou velkých 
osobností českého a moravského bigbeatu a folku s jejich kapelami. Husličky v 
podání 11 muzikantů na jevišti – to musíte slyšet. Sál bude speciálně upraven 
pro ty, co rádi sedí, i pro ty, co upřednostní stání nebo tanec … Čeká vás dobře 
3hodinová hudební nakládačka! 
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Pozvánka na výstavu – A SVĚTLO JE VOSK? 

DIVADLO DIV.OCH
HALÓ, MARIE! ANEB KARLOVY PERIPETIE
Po sérii zcela vyprodaných repríz oblíbené místní divadelní SPONY a grandi-
ózním úspěchu divadla CHAOS z přelomu ledna a února tohoto roku za Vámi 
přicházíme s nabídkou dalšího ochotnického divadelního představení. I  mezi 
rožnovskými amatérskými herci ze spolku Div.Och se totiž ukrývá jeden 
z mnoha zuberských hereckých talentů, a sice Libor Holuša.

V pátek 25. dubna od 18:00 hodin budete mít možnost vidět třetí a opět au-
torskou hru tohoto spolku s názvem HALÓ! MARIE aneb Karlovy peripetie. 
Divák v ní nahlédne pod pokličku příprav operety a pozná, jak je pro režiséra 
těžké udělat vše, jak má být, když vše kolem není, jak má být.
Scénář a režie: Dája Guryčová. Hrají: Libor Holuša, Dája Guryčová, Miluška 
Kohoutová, Kája Guryčová a Honza Kučera.
Předprodej vstupenek probíhá od 1. dubna v kanceláři Klubu Zubří. Vstupen-
ky je možné si předem rezervovat telefonicky na čísle 571 659 477 nebo na 
e-mailu: kultura@mesto-zubri.cz. 

Hlášení o „Pochovávání basy“ na Starém Zubří
Výbor ČČK II na Starém Zubří uspořádal v sobotu 1. 3. 2014 již tradiční „Po-
chovávání basy“ a za veliké účasti „truchlících“ jsme ji pochovali.
V programu zazpívala „Veselá osma“ za řízení dirigenta „Petra Šišky ze šlág-
ru“ v podání Vlastíka Janků. Hrála nám naše dvorní kapela - „Duo Andy“, kte-
rá zraje jako víno – je stále lepší!
Díky našim kuchařinkám se podával, kromě jiného, výborný hovězí guláš.  
Díky našim sponzorům byla pěkná tombola, takže nikomu nic nechybělo, 
a kdo se zábavy zúčastnil, určitě nelitoval. Jenom ten sál je pořád malý. Skvělá 
nálada se protáhla až do časných ranních hodin – nikomu se nechtělo spát. 

Chci poděkovat z celého srdce všem lidem, kteří nelitovali svého drahocenné-
ho času a věnovali jej přípravě celé akce – zveršování místních „klepů“, výzdo-
bě a přípravě sálu, obsluze u občerstvení a v neposlední řadě úklidu po akci.
Pocit z dobře vykonané práce a ze spokojenosti lidí je to, proč tyto akce děláme. 
Děkuji vám všem – jste skvělí!

Bohuslava Haasová, předsedkyně ČČK II

Masopustní průvod
V sobotu 1. března dopoledne se od Klubu Zubří vydal na předem stanovenou 
trasu v pořadí třetí Masopustní průvod, kterého se zúčastnily všechny složky 
Valašského souboru písní a tanců Beskyd. Přestrojení v různých maskách a v 
doprovodu hasičů hráli, zpívali a tancovali „Beskyďáci“ zuberskými ulicemi. 
Předem měli vybrané i zastávky k občerstvení - většinou u domů současných či 
bývalých členů souboru a u pana starosty na městském úřadě.

Vím, že příprava masopustního průvodu sebrala mnohým „Beskyďákům“ 
hodně volného času, a proto chci za všechny, kteří mají folklór rádi a z udr-
žování tradic mají velkou radost, srdečně poděkovat. Poděkovat všem, kteří 
program i celou organizaci kolem průvodu zajišťovali, jmenovitě  pak Jirkovi 
Krčmovi za nápad obnovit tuto tradici. 

Ludmila Jaroňová
foto: Martin Vojtovič, zdroj: www.zubran.cz
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Letošní zima jako by ani zimou nebyla. Vidíme to kolem sebe, v přírodě se 
všechno posunulo, všechno se dřív probudilo. A probudilo se dřív taky naše 
tělo. Zase se potvrzuje, jak moc jsme spjati s přírodou, jak naše tělo pulzuje 
a žije ve stejném rytmu. Že jsme její součástí.
Proč o tom mluvím? Jak jsem na to přišla?
Už od poloviny února jsem pozorovala, že si lidé nějak častěji stěžují na potíže 
s očima. Že se zhoršují ekzémy a podobně. A toto všechno souvisí s činností 
jater. 
Dovolte, abych se pozastavila u těch očí. Je to věc, kterou mnozí z lidí netuší. 
Že játra jsou orgán, který je očím nadřízený, a tudíž jejich funkce (respektive 
slabost) se často projevuje právě zhoršením očí. Píšu schválně očí, a ne zraku, 
protože tyto potíže nejsou ani tak o slábnutí zraku. Je to spíš o tom, že se nám 
oči snadněji unaví, můžou nás štípat okraje víček nebo celé oči. Také snadněji 
zrudnou a často se objeví tzv. šeroslepost. 
Šeroslepost je také jedním z příznaků nedostatku vitamínu A. Ten je velmi dů-
ležitý mimo jiné pro správnou funkci jater a také očí.  Takže je vcelku nasnadě 
i pomoc. Abychom se tohoto problému zbavili, je dobré doplnit do organismu 
vitamín A. A pokud jste alergici, ekzematici nebo máte jakékoliv potíže s kůží, 
měli byste ho užívat minimálně 2x denně a přidat k tomu zinek (je nezbytný 
proto, aby se vitamín A dobře vstřebával, a navíc je velmi důležitý, aby byla 
zdravá kůže – mimo jiné). Takže když se vám objeví ekzém kolem očí, tělo vám 
dává naprosto jasný signál, kde je problém... A když víte, jak jej řešit, nepo-
třebujete si mazat na kůži kortikoidní masti, které mají hodně nepříjemných 
vedlejších účinků, ale neodstraní příčinu. 
A abyste játra (a tím i oči) posilnili opravdu, je dobré užívat ostropestřec ma-
riánský, vlaštovičník (tinkturu) nebo třeba pampelišku. Všimněte si, že nejvíc 
je těchto bylin právě v březnu a dubnu. Jen abych upřesnila, na co se mě lidi 
často ptají, budu citovat bylináře a léčitele Bohumila Jukla: „Každá léčivá by-
linná kůra by měla trvat 6 -8 týdnů pravidelného užívání (tj. 3x denně), aby se 
projevily naplno její účinky.“ Potom by měla následovat aspoň 3 týdny pauza, 
pak je možné pokračovat.
A když si posilníte játra, pomůžete svému tělu i od dalších potíží, např. zvýšené 
hladiny cholesterolu, trvalé únavy, pořád lehce zvýšené teploty…
Jen pro úplnost musím říct, že takovou kůru by měl na jaře absolvovat každý, 
kdo dlouhodobě užívá léky. Nejvíc zatěžují játra léky od bolesti, antibiotika 
a antikoncepce. Někteří naši zákazníci jsou příklady jako z knihy pana Janči. 
Úporná infekce léčená antibiotiky, většinou několikerými - a právě začátkem 
března se najednou objeví ekzém, pálení očí, únava… 
Přeju vám, abyste k nim nepatřili, ale věřte, že aspoň některou z uvedených 
věcí bychom měli v březnu užívat všichni. Abychom se cítili dobře, a netrápila 
nás nějaká „jarní únava“. 
Přeju vám všem pevné zdraví a dobrou náladu.

Radka Dvořáková

více času na Boha. Zřeknutí se jídla či zábavy má vést k plné soustředěnosti na 
Boha ještě jinými prostředky než jen modlitbou. Je to čas přípravy, vnitřního 
probuzení, oživení naděje a touhy. A tím většího proniknutí do Boží lásky. 
Myslím, že většina lidí vnímá naplnění lidského života v lásce. Mám někoho 
rád a očekávám jeho lásku. Velikost lásky se poznává podle toho, kolik jsem 
ochoten vynaložit sil a času pro druhého a naopak. Kolik jsem ochoten dát ze 
sebe. Jak moc budu schopen vzdát se svých plánů, představ a očekávání jen 
proto, abych učinil druhého šťastným?
V postní době se nám - víc, než kdy jindy - odkrývá velikost Boží lásky v Ježíši 
Kristu. Její velikost spočívá v ceně, kterou je schopen dát za naše vykoupení. 
A tou cenou je, že dává SÁM SEBE. Z lásky ke mně na sebe bere všechny moje 
zrady, mou ukrývanou pýchu, pro kterou nechci vidět, co ode mne žádá. Pro-
tože právě hledání toho, co ode mě očekává Bůh, je někdy obtížné, volím pro 
sebe buď snadnější cesty, nebo se po jeho vůli přestávám ptát úplně. Postní do-
bou prozařuje postava milujícího Pána, který se z lásky k nám zříká sám sebe 
a bere na sebe všechno, čím jsme porušili lásku vůči němu, vůči lidem kolem 
nás i vůči sobě. A nabízí nám svou blízkost. V ní máme získat sílu k přemáhání 
strachu a k pravdivému pohledu do vlastního nitra. Máme možnost obnovit 
a vylepšit všechny vztahy lásky, které prožíváme. To není důvod ke smutku ale 
k radosti. 
Ať vědomí Boží lásky rozmnožuje Vaši radost, pomáhá Vám překonávat 
těžkosti a zkoušky Vašeho života a oslava Ježíšova vzkříšení ve Vás upev-
ňuje naději na naše vzkříšení.

Přeje Karel Janečka, farář

Bohoslužby ve Svatém týdnu a o Velikonocích 
Květná neděle 13.4. – 7:45 hodin farní kostel 
a 11:00 hodin kaple Staré Zubří, 
Pondělí 14.4. – 19:10 hodin,
Úterý 15.4. – 6:30 hodin,
Středa 16.4. – 19:10 hodin v kapli,
Zelený čtvrtek 17.4. – 18:00 hodin, 
Velký pátek 18.4. – 15:00 hodin, 
Bílá sobota 19.4. – vzkříšení 18:30 hodin, 
Neděle Zmrtvýchvstání 20.4. – 7:45 a 11:00 hodin, 
Velikonoční pondělí 21.4. – 7:45 hodin. 

Možnost svátosti smíření před Velikonocemi u jiných zpovědníků bude 
možné přijat v sobotu 12. dubna od 16,30 do 18 hodin.

Důležitá informace pro vlastníky nemovitostí
Asi není mnoho z nás, kteří alespoň letmo nezaregistrovali informaci o tom, 
že k 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník (ve Sbírce zákonů byl 
vyhlášen pod č. 89/2012). Poslanecká sněmovna, která sice nový občanský 
zákoník nepřijala, nicméně nezabránila jeho uvedení v život, k němu přijala 
následující usnesení: „Jsme si vědomi toho, že občanský zákoník účinný od 
1. ledna 2014 s ohledem na nedostatečnou přípravu na jeho aplikaci v praxi, 
rozsáhlou diskontinuitu oproti dosavadní právní úpravě a nedůslednou prová-
zanost s ostatními právními předpisy přináší řadu rizik, možných negativních 
dopadů a povede pravděpodobně ke snížení právní jistoty občanů a ke zvýšení 
nepředvídatelnosti soudních rozhodnutí“. 
I přes výše uvedené je ale nový občanský zákoník již účinný a všichni jsme 
povinováni se jím řídit. Vzhledem k tomu mám za to, že by každý vlastník ne-
movitosti na území České republiky měl být informován o ustanovení § 3064 
nového občanského zákoníku. Ten stanoví, že ohledně práv zapsaných do ka-
tastru nemovitostí přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. 1. 1. 2014) 
a ohledně práv zapsaných do katastru nemovitostí v době jednoho roku ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona nastanou účinky podle § 980 až 986 uply-
nutím jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Lhůty stanovené 

Postní doba – doba smutku?
Popeleční středou 5. března jsme začali prožívat v letošním roce postní dobu. 
Někomu se může zdát dobou smutnou. Křesťan je vyzýván k zřeknutí se někte-
rých požitků, půstu od masa a omezení jídla ve dvou postních dnech (Popeleč-
ní středa, Velký pátek), zřeknutí se zábav. A v kostele je častěji připomínáno 
utrpení Ježíše Krista. Smutek ovšem ubírá sílu k životu a tak oslabuje člověka. 
Proto je dobré se smutku zbavit. To by však byl jen povrchní pohled.
V postu nejde ani tolik o jídlo nebo jiný sebezápor. Jde mnohem více o čas, o vy-
tvoření prostoru pro Boha. Právě v období postní doby jsme pozváni hledat 
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v § 983 a 986 počnou běžet po uplynutí jednoho roku ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona. Přeloženo do laikům srozumitelné řeči nyní nově platí, že kdo 
je zapsán jako vlastník nemovitosti v katastru, je jejím vlastníkem, aniž by to 
mohlo být kýmkoliv zpochybněno (např. před soudem). Neznalost údajů ka-
tastru přitom nikoho neomlouvá. Nový občanský zákoník přímo stanoví, že 
není-li stav zapsaný v katastru v souladu se skutečným právním stavem, svědčí 
zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné (tj. např. vlastnické) právo 
za úplatu v dobré víře od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného stavu. 
Doporučuji proto všem vlastníkům nemovitostí, aby se nejpozději do 31. 12. 
2014, nedojde-li ke změně nového občanského zákoníku, na což ale nelze 
spoléhat, informovali (třeba jen přes internet), zda jsou skutečně v katastru 
zapsáni jako vlastníci všech nemovitostí, které jim vlastnicky náleží. Stejně 
tak by se do katastru měli podívat i ti, kteří mají k nemovitostem evidovaným v 
katastru zřízena jiná věcná práva (např. věcná břemena, zástavní práva nebo 
předkupní práva), zda jsou tato skutečna v katastru zapsána. Zjistí-li, že tomu 
tak není, je třeba to urychleně řešit. Jedním nahlédnutím to ovšem nekončí. 
Následně by měl vlastník opakovaně do katastru nahlédnout alespoň jednou 
za 3 roky, neboť (opět zjednodušeně řečeno) jen tak si může být (téměř) jist, 
že jeho vlastnictví mu zůstane nadále zachováno. Detaily si dovolím čtenáře 
neobtěžovat, a to pro jejich rozsah a právní těžkopádnost. 
Snad jen poslední informace. Nahlížet do katastru lze informativně na we-
bových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (www.
cuzk.cz), na příslušných katastrálních pracovištích a prostřednictvím výpisu 
z katastru (listu vlastnictví) např. na poštách nebo u notářů. Pro větší ochra-
nu vlastníků katastrální úřady zřídily službu Sledování změn (mj. i přes SMS 
zprávy). V základní verzi stojí 200 Kč a měla by vlastníkům zajistit poměrně 
jistou ochranu jejich vlastnického práva. Pro více informací doporučuji opět 
web www.cuzk.cz. 

Mgr. Pavel Kotrady
soudce Okresního soudu ve Vsetíně - pobočky ve Valašském Meziříčí

HODINOVÝ MANŽEL
Jste sama, máte zaneprázdněného manžela nebo jen léta při-
bývají a nevíte si rady při pracích v domácnosti, na zahradě, při 
stěhování nábytku?
Nabízím Vám tyto služby:
● opravy kapajících kohoutků, čištění odpadů,
●  instalatérské práce, montáž baterií, WC, umyvadel, dřezů 

apod.,
●  elektrikářské práce, opravy a instalace zásuvek, vypínačů, 

svítidel,
● zámečnické, svářečské práce,
● stěhování a montáže nábytku,
● vrtání do zdí, panelů, železa i dřeva, věšení obrazů, záclon aj.,
● výměna a instalace dveřních zámků,
● opravy elektrospotřebičů, ladění TV, satelitních přijímačů,
● pokládka podlahových krytin, pokládka koberců,
● řezání, štípání dřeva, odklízení sněhu, sekání, sečení trávy.

Volejte 776 620 111 a máte po problému!
(placená inzerce)

STARŠÍ ŽAČKY VE 3. KOLE ŽÁKOVSKÉ LIGY
Starším žačkám LESANY ZUBŘÍ se v letošní sezóně podařilo postoupit do 
soutěže ŽÁKOVSKÁ LIGA staršího žactva mezi 24 nejlepších dívčích  týmů 
České republiky. Už samotný postup je pro nás velkým úspěchem – postoupili 
jsme po pěti letech - a završil naši vydařenou podzimní sezónu.
Pořadatelem 1. kola byl náš oddíl. O postup do dalšího kola se v zuberské hale 
utkala družstva Slavoje Žirovnice, HC Háje, HK Ústí nad Labem, Sokolu Po-
ruba, HC Plzeň a TJ Lesana Zubří.    Skupina byla velmi vyrovnaná a bojovalo 
se o každý bod i branku. Našim děvčatům se podařilo zvítězit ve dvou zápa-
sech, a to s celky Poruby a Plzně, a to nám stačilo k postupu do dalšího kola.
To se konalo ve strakonické hale a pořadatelem bylo družstvo Písku. S tímto 
celkem jsme se utkali hned na začátku turnaje. Přestože byl zápas po celou 
dobu vyrovnaný, nakonec se z vítězství radovaly domácí hráčky. Nás mohou 
mrzet 3 neproměněné sedmimetrové hody a několik zahozených vyložených 
šancí. Ve druhém zápase s celkem Velké nad Veličkou - což byl pozdější vítěz 
této skupiny - děvčata zvedla hlavu, zabojovala a po zásluze získala 2 body. V 
zápase s Ivančicemi nám nevyšel úvod utkání, kdy nám soupeř odskočil až na 
7:1, a bylo rozhodnuto. Všechny síly jsme pak vložily do posledního zápasu s 
Kutnou Horou, ve kterém jsme po vyrovnaném začátku zvítězily hladce o 15 
branek. Ve skupině jsme získaly 4 body, stejně jako družstvo Písku, ale náš hor-
ší vzájemný zápas nás odsunul až na 4. příčku ve skupině, což je velká škoda. 
Další kolo pořádá družstvo HC Zlín a našimi soupeři budou celky Zlína „A“, 
Zlína „B“ a HC Háje Praha.
Družstvo charakterizuje bojovný výkon v obraně, za kterou spolehlivé výkony 
odvádí brankářka Míša Polášková, již dobře doplňuje Terka Bergová. V útoč-
né fázi se gólově nejvíce prosazují Eliška Konvičná, Katka Pšenicová, Bětka 
Krůpová a Míša Juříčková. Důležitým článkem týmu je Iva Ulrychová. Dobrou 
práci v obraně odvádí Verča Zytková. Potěšující je fakt, že v této soutěži se už 
všechna děvčata týmu zapsala do listiny střelců.

Výsledky :          
1. kolo
TJ Lesana Zubří - Slavoj Žirovnice  10:13
TJ Lesana Zubří - Sokol Poruba  18:10
TJ Lesana Zubří - HC Plzeň   20:08
TJ Lesana Zubří - HC  Háje Praha  11:17
TJ Lesana Zubří - HK Ústí nad Labem  13:18
2. kolo
TJ  Lesana Zubří - Sokol Písek   12:17
TJ Lesana Zubří - Velká nad Veličkou  15:12
TJ Lesana Zubří - Sparta Kutná Hora  25:10
TJ Lesana Zubří - HK Ivančice   10:23

Branky: Eliška Konvičná 39, Katka Pšenicová 29, Bětka Krůpová 24, Míša Ju-
říčková 15, Anička Pastejříková 5, Kamča Nováková 5, Veronika Kohoutová 4, 
Terka Kamencová 3, Veronika  Zytková 1, Míša Polášková 1.   

Foto: Horní řada zleva : Kamča Nováková, Míša Juříčková, Bětka Krůpová, 
Katka Pšenicová, Eliška Konvičná, Ivetka Mikulenková, Anička Pastejříková, 
Iva Ulrychová, Verča Kohoutová, Radim Krůpa-vedoucí družstva Dolní řada 
zleva : Terka Kamencová, Simona Palátová - trenérka, Míša Polášková, Verča 
Zytková, Terka Bergová
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Známe vítěze historicky první zuberské ankety 
Sportovec roku 2013!
Vyhlášení ankety Sportovec města Zubří roku 2013… Sportovní galavečer… 
1. ročník vyhlášení sportovce roku města Zubří. Ať tuto událost nazveme jak-
koliv, nakonec můžeme najít jedno výstižnější pojmenování, a to jednoduše – 
ÚŽASNÝ SPOLEČENSKÝ VEČER!
Tuto sobotu se ve velkém sále Klubu Zubří uskutečnila dlouho očekávaná udá-
lost, a to vyhlášení Sportovce roku města Zubří za rok 2013. Ani v nejodváž-
nějších snech si pořadatelé nedokázali představit, s jak obrovským zájmem se 
občané města Zubří pustí do hlasování a přijmou tak 1. ročník akce, jako by se 
jednalo o léta konanou událost. Neméně potěšující pak byla i účast samotných 
nominovaných sportovců a veřejnosti na Sportovním galavečeru.
V zákulisí vrcholily přípravy, moderátor se chystal tasit svůj mikrofon, zvukaři 
na svém pultu ladili poslední výšky a basy a osvětlovač do utichajícího sálu po-
zvolna tlumil světla. Vše bylo připraveno a ve ztemnělém sále se tak na plátně 
mohla objevit startovní projekce v doprovodu bojovné hudby, která naznačo-
vala sportovní zapálení a přirozenou rivalitu, která anketu provázela už při 
samotném hlasování.
Po úvodním videu, kde se divákům představili ve stručných vizitkách jednotliví 
nominovaní, zazněl sálem první z mnoha následujících potlesků.
Bylo jasné, že publikum je naladěno na skvělou vlnu, a když dokonce s rados-
tí přijalo výzvu moderátora k políbení se se svým sousedem a sálem se po ti-
choučkém mlasknutí rozlil příjemný smích, nezůstal už nikdo na pochybách, 
že se celý večer ponese na této vlně pohody a úsměvů. 
Je samozřejmostí, že k této výborné atmosféře přispěl i skvělý moderátor Mari-
an Žárský, který svým ostrovtipem bavil diváky téměř od prvního slova.
Po úvodním moderátorském vstupu a po představení ozdob večera v podobě 
sličných „žirafiček“, které svou přítomností nažhavily nejedno mužské srdce v 
sále a chopily se své role hostesek s grácií, přišlo roztomilé vystoupení malých 
Bumbrlíků. V případě vystoupení těchto zuberských prcků na známou pís-
ničku „Chňapík, maličký krokodýl“ zase zaplesala srdíčka všech přítomných 
rodičů. Obrovským překvapením bylo vystoupení seniorek z SPV Zubří. Tyto 
zuberské dámy s plnou zodpovědností nacvičovaly své vystoupení dlouhou 
dobu před sportovním galavečerem. Nebylo tedy náhodou, že za své sebevě-
domé vystoupení plné originálních nápadů, jemných gest nabitých celoživotní 
zkušeností a tanečních kreací z nejmodernějšího soudku umění sklidily za-
sloužené ovace. Tradičně a podle očekávání předvedly svůj um také zuberské 
juniorské gymnastky a rozmlsaly tak publikum na maximální možnou úroveň. 
Ve vzduchu se téměř vznášela otázka, zda je možné, aby v tak malém městě 
existovalo tolik šikovných lidí všech generací!

Se vší skromností je třeba říci, 
že dosud je popisován pouze 
doprovodný program. Mimo 
tyto šikovné jednotlivce a skupi-
ny na pódium v průběhu večera 
stoupali jednotliví sportovci, ať 
už ti, kteří se později stali vítě-
zi, nebo „jen“ ti nominovaní. 
Připomeňme, že při galavečeru 
bylo vyhlášeno celkem 7 ka-
tegorií a bylo nominováno 37 
sportovců, trenérů či sportov-

ních oddílů. Největšího potlesku se dočkal trenér Miroslav Šíra a dojemným 
okamžikem, zvláště pro samotného aktéra, se stala kategorie vyhlášení Spor-
tovní legendy Miroslava Mikulenky, který se při převzetí ceny za první místo 
neubránil slzám štěstí a dočkal se zaslouženého potlesku ve stoje. 
Jednotlivé kategorie přicházely vyhlašovat osobnosti ze Zubří a blízkého okolí. 
Za všechny uveďme například fenomenálního sportovce Libora Uhera nebo 
starostu Jiřího Randuse, kteří spolu na pódiu svedli souboj ve fotbalovém free-
stylu, z něhož nakonec vyšel vítězně pan starosta coby zkušený fotbalista a po-
kořil tak vrcholového sportovce Libora Uhera, který se může pyšnit například 
zdoláním vrcholu hory K2 a je také zakladatelem a duchovním otcem dnes již 

legendárního závodu „Beskydská 7“. Snad v tomto rozverném zápolení pomá-
hal panu starostovi náš starý známý sportovní duch, který se opět zjevil, tak 
jako minulý rok na dětském dni. Tentokrát v záplavě dýmu, přímo před zraky 
všech diváků. Duch se potom ujal předání fotbalového dresu panu starostovi a 
ocenil tak jeho 4 nádherné nožičky. Ještě lepšímu výkonu Jiřího Randuse před 
nabitým sálem snad bránily jen dva kvalitní puky a příliš naleštěné polobotky.
Nedílnou součástí večera byla libozvučná kapela HTK band. Pozoruhodné 
uskupení, v němž samotní členové neznají navzájem svá příjmení, ale doko-
nale znají hudební smýšlení svých kolegů. Mistrní multiinstrumentalisté vy-
palovali ze svých nástrojů jednu akustickou „pecku“ za druhou jako například 
Aj tak jsme stále frajeri, Aerobik…., to vše ve svém originálním aranžmá. Svým 
hudebním doprovodem dokázali skvěle reagovat na situaci a při svou improvi-
zací dotvářeli jedinečnou atmosféru.
Večer zkrátka opanovala úžasná, přátelská a pozitivní atmosféra, kterou nemě-
la šanci narušit ani nevyzpytatelná technika, která snad v zápalu emocí chtěla 
svým jiskřením přispět svou troškou do mlýna.
Za nás pořadatele mohu říci, že jsme byli v obrovském očekávání stejně jako 
příchozí hosté a z nejrůznějších ohlasů jsme nakonec mile potěšeni. Vždyť 
osobní vyjádření díků ve smyslu: „Ostatní města by se od Vás mohla učit“, 
nebo příchozí maily ve znění: „Ještě jednou chceme poděkovat za skvělý 
kulturně-sportovní večer. Skvěle připravené. Opravdu neměl nikdo pocit, že 
prohrál nebo byl poslední.“ Tak taková slova jsou pro nás obrovským zado-
stiučiněním a impulsem k další práci. Z tohoto večera si jako tým pořadatelů 
odnášíme skvělé pocity a věřte, že jsme se pro vás snažili přichystat opravdu 
nezapomenutelný zážitek. Doufáme tedy, že se tato naše snaha neminula účin-
kem a že ve vás, našich milých spoluobčanech, zůstává alespoň malý plamínek 
dobré nálady a radosti z tohoto večera a bude Vás hřát nejméně do dalšího roč-
níku vyhlášení ankety SPORTOVEC ROKU MĚSTA ZUBŘÍ ZA ROK 2014. 
TĚŠÍME SE!!!

Jednotlivci dospělí:
1. Jurka Miroslav
2. Kohutová Veronika
3. Palátová Michaela
Kolektiv dospělí:
1. Mladší dorost HC
Jednotlivci mládež:
1. Pernicová Zuzana, 
    Vrátilová Kateřina
2. Palát Dušan
3. Šustáček Tomáš
Kolektiv mládež:
1. Juniorské družstvo 
    gymnastek TJ Gumárny 
    Zubří
2. Mladší žačky TJ 
    Lesana Zubří
3. Družstvo děvčat ZŠ Zubří

Tomáš Indrák, foto: Pavel Czinege

První ročník Zuberské amatérské kuželkářské 
ligy je již minulostí
V úterý 18. února se odehrálo poslední kolo, které již nemohlo nic změnit 
na pořadí v tabulce. Nehrálo se jen o čest, ale o vylepšení osobních statistik 
zúčastněných hráčů a hlavně o postup do závěrečného exhibičního turnaje 
jednotlivců TOP 12, který se uskutečnil v sobotu 1. března. V prvním utkání 
večera se utkal třetí tým Tip Cafe se čtvrtými Paneláky. Zápas vyhráli Paneláci 
6:2, poměrem kolků 577:506, a Viktor Frňka se kvalifikoval do turnaje TOP 
12 ze šestého místa. Ve druhém utkání proti sobě nastoupily první dva celky, 

Trenér roku:
1. Miroslav Šíra
2. Palátová Simona
3. Mika Jiří
Mimořádný sportovní výkon roku:
1. Kocurek Petr, Štverák Tomáš
Sportovní legenda:
1. Mikulenka Miroslav
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Oktopus a KO-SA. I zde se bojovalo o postup do exhibičního turnaje. Z týmu 
Oktopusu se to nepodařilo Leoně Prorokové, která se stala druhou náhradni-
cí, naopak z celku KO-SA se kvalifikovali Zbyněk Mizera z 10. místa a hlavně 
Vašek Zeman, který svým nejlepším výkonem přeskočil soupeře před sebou 
a postoupil z místa jedenáctého. V utkání zvítězil tým KO-SA 6:2, poměrem 
kolků 645:618. 

 

První březnová sobota přinesla definitivní tečku za historicky prvním roční-
kem Zuberské amatérské ligy v kuželkách. Dvanáct nejlepších hráčů se utka-
lo v exhibičním turnaji TOP 12. Ale nejen těchto dvanáct hráčů se setkalo v 
kuželně. I zbývající členové všech týmů si přišli užít závěr ligy a podpořit své 
kolegy z mančaftu. Již od prvního hodu bylo jasné, že i když se jedná jen o tur-
naj exhibiční, budou chtít všichni předvést co nejlepší výkony. Nehrálo se jako 
celou sezónu na 60 hodů, ale kvůli zatraktivnění turnaje se hrálo pět hodů do 
plných a pět dorážky na každé dráze. Po zápasech ve čtyřech tříčlenných skupi-
nách čekalo na osm postoupivších play off, kde si již nikdo, kdo chtěl postoupit 
dále, nemohl dovolit zaváhání. Do semifinále se tak po úvodních vyřazovacích 
bojích dostal Robert Jurajda z týmu Tip Cafe, který v prvním semifinále porazil 
o jediný kolek Viktora Frňku z celku Paneláků. Z druhého semifinále se do roz-
hodující bitvy o prvenství dostal Pavel Mizera z týmu KO-SA, který porazil o 
14 kolků Naďu Leškovou z Oktopusu. V souboji o bronz byla úspěšnější Naďa 
Lešková, která poměrem kolků 82:73 porazila Viktora Frňku. Celkovým vítě-
zem exhibičního klání se nakonec stal Robert Jurajda, který si ve finále poradil 
s Pavlem Mizerou poměrem kolků 87:68.

Slavnostní vyhlášení prvního ročníku Zuberské amatérské ligy se uskutečnilo 
v kavárně Tip Cafe, kam se ihned po skončení bojů přemístila většina účastní-
ků z kuželny. Po dekorování nejlepších tří z turnaje TOP 12 došlo i na nejlepší 
výkony jednotlivců celého ročníku. Poháry za nejlepší průměr a nejlepší doráž-
ku si odnesl Robert Jurajda, nejlepší výkony do plných měl Pepa Randus, oba 
z týmu Tip Cafe. A nakonec došlo i na předání cen všem týmům, které se prv-
ního ročníku zúčastnily. Na pátém místě skončil celek Veteránů, čtvrté místo 
obsadil tým Paneláků. Na místě třetím skončil tým Tip Cafe, stříbrnou příčku 
obsadil tým KO-SA a vítězem Zuberské ligy se stal celek Oktopus!!! 
Na závěr mi dovolte poděkování. V prvé řadě všem zúčastněným týmům. Bez 
jejich účasti by se první ročník vůbec neuskutečnil. Všem také za předvedené 

výkony, fair hru a dobrou náladu, která provázela všechny týmy celou sezónu. 
A to i v případě, že nevyhrávaly. Také členům oddílu kuželek, kteří zajišťova-
li dozor při utkáních. Liga by se neuskutečnila bez podpory partnerů: město 
Zubří, Sportovní poháry - PS, Unipar - výroba svíček, Martin Pšenica - servis 
výpočetní techniky, Aleš Měrka - nezávislé finanční poradenství, LB Silver, 
Dana Krůpová - masérské služby, Robert Jurajda - marketing a manažérská 
činnost, kavárna Tip Cafe. 
První ročník je tedy minulostí a již teď se můžeme těšit na další. Věříme, že k 
nynějším týmům se přidají i další celky a opět budeme od podzimu svědky neú-
prosných bitev o putovní pohár, který má nyní na rok v držení celek Oktopusu. 
A nutno dodat, že zaslouženě.

Josef Randus

Turnaj ve stolním tenise ovládl Vojta Pernický
Sobota 15. února patřila v sokolovně stolním tenistům. Do 2. ročníku Turnaje 
neregistrovaných se přihlásilo 20 borců, kteří si to mezi sebou rozdali na pěti 
stolech o neoficiální titul mistra Zubří, jelikož většina ze zúčastněných byla 
místních. Začalo se zápasy ve čtyřech základních skupinách, ve kterých se 
hráči utkali každý s každým. Z každé skupiny postoupili do další vyřazovací 
fáze vždy čtyři nejlepší. K vidění byly jak zápasy vyrovnané, tak i jednoznačné, 
v nichž se již začali rýsovat favorité.

Vítězi jednotlivých skupin se stali Láďa Brokeš, Vojta Pernický, Petr Matula 
a Dušan Palát. Po odehrání všech zápasů ve skupinách následovala krátká 
pauza, ve které nabrali hráči síly do závěrečných bojů, a začalo se od nuly. 
V osmifinálových  a čtvrtfinálových bojích dopadla většina zápasů dle předpo-
kladů a postupovali favorité. Do prvního semifinále postoupili Láďa Brokeš a 
Vojta Pernický, který skončil v prvním ročníku na druhém místě. I tentokrát se 
do finále dostal, když zvítězil 3:0 a do finále šel bez ztráty jediného setu! Jeho 
soupeř vzešel ze semifinále druhého, ve kterém byl úspěšnější Dušan Palát, 
když přehrál 3:2 Jendu Frňku. V předposledním souboji turnaje se o třetí místo 
utkali Láďa Brokeš s Jendou Frňkou. Mírně navrch měl Láďa, který po vítěz-
ství 3:0 obsadil konečné třetí místo. A šli jsme do finále, které bylo opravdu 
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vyvrcholením turnaje. Žádný z borců nechtěl svému soupeři nechat zadarmo 
ani míček. Po velkém boji nakonec zvítězil Vojta Pernický 3:2 a stal se vítězem 
turnaje. Gratulujeme! 
Závěr turnaje patřil tradičnímu dekorování. Ceny nejlepším věnovali LB silver, 
Sportovní poháry - PS, město Zubří a kavárna Tip Cafe a nejlepším hráčům 
je předal starosta města Zubří, pan Jiří Randus. O občerstvení a doplňování 
tekutin se postarali kluci z Tip Cafe, poděkování patří i Milanovi Pupíkovi a Jir-
kovi Krupovi za pomoc při organizaci turnaje, za fotografování Aleši Měrkovi 
a v neposlední řadě všem zúčastněným borcům, kteří svými výkony přispěli ke 
zdárnému průběhu turnaje. 

Josef Randus

VÝSLEDEK ZUBŘANŮ ZE ZÁVODU 
„VE STOPĚ VALAŠSKÉ ZIMY 
– MEMORIÁL JOSEFA SLÁČÍKA“
V sobotu 8. února 2014 se konal již tradičně závod amatérů v automobilových 
soutěžích Ve stopě Valašské zimy – Memoriál Josefa Sláčíka. Tohoto závodu se 
stejně jako loni účastnila zuberská posádka Matěj Kamenec a Daniel Krupa ve 
voze Alfa Romeo 145. První rychlostní zkouška byla pro posádku výchovná. 
V ranních hodinách byla silnice ještě namrzlá a klukům se nepodařilo dobrzdit 
do zpomalovacího retardéru. Tímto si „vybojovali“ penalizaci 30 vteřin. Ne-
nechali se tím však nijak rozhodit a s odhodláním se vrhli na další rychlostní 
zkoušku, která vedla okolo slušovické dostihové dráhy. S vycházejícím slu-
níčkem se probojovávali na první příčky a ve zbylých rychlostních zkouškách 
jeli bez jakéhokoliv zaváhání a zajížděli velice rychlé časy. V druhém průjezdu 
rychlostní zkouškou s názvem „Slušovská“ zajeli 3. čas absolutně a v poslední 
zkoušce 2. čas absolutně. Svou suverénní a nebojácnou jízdou si vybojovali 
krásné 5. místo ve třídě a 10. místo absolutně z celkového počtu 115 automo-
bilů. „Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům a lidem, kteří nás podpořili 
a pomohli nám startovat na této soutěži,“ dodal Matěj Kamenec.

Autor: Eva Dvořáková

Turnaj na Dolní Bečvě
Dne 8. 3. 2014 se naše mladší přípravka FC Zubří zúčastnila turnaje na Dolní 
Bečvě. Krom nás zde byly mančafty FC Dolní Bečva, TJ Vidče, TJ Horní Bečva, 
TJ Juřinka, Sokol Růžďka, FK Vigantice a FC Zašová. Celky byly rozděleny do 
dvou skupin, z nichž první dva postupovaly do finálové skupiny, mančafty na 
třetí a čtvrté příčce hrály o umístění. Délka zápasu byla 1 x 15 minut.
Do naší skupiny nám los přisoudil Růžďku, Vidče a Juřinku, na kterou jsme 
narazili hned v prvním utkání a jasně vyhráli poměrem 5:0. Dále nás čekal sou-
peř z Vidče. V utkání jsme jasně dominovali a soupeře zpoza kopce vyprovodili 
jasně 9:1. Postup byl tedy v kapse, ale my chtěli jít do finálové skupiny s plným 
počtem bodů. A to se nám i povedlo a Růžďku jsme s přehledem porazili 5:0. 
Spolu s námi postoupila právě Růžďka, která ve skupině dvakrát vyhrála 1:0. 
Výsledek s Růžďkou ze základní skupiny se nám již počítal ve skupině finálo-

vé. Tam jsme narazili na Vigantice, které si na nás věřily... ale zbytečně. Jasné 
vítězství 5:2 mluví za vše. Poslední utkání bylo rozhodující - buď zlato nebo 
stříbro. Sám jsem byl zvědavý, jak tento tlak kluci proti týmu Zašové zvládnou. 
Odpověď byla jednoznačná - 5:1 - a my jsme mohli přebrat zlatý pohár pro ví-
těze turnaje a klukům se na hrudi zatřpytily zlaté medaile. Nejlepším střelcem 
turnaje byl vyhlášen náš Tomáš Zeman, který vstřelil neuvěřitelných 19 bra-
nek. Tolik žádný jiný tým nevstřelil během celého turnaje. Tomáš vyhrál i nad 
Rádsetoulalem (také z FC Zubří), který dal gólů 8.

Děkuji ale všem klukům počínaje Zemanem, Bumbalou, Rádsetoulalem, Ma-
chem, Divišem, Lacinou a spolehlivým gólmanem Adamem Kolečkem, který 
perfektně zrychloval hru svou rozehrávkou. Na turnaji jsme jasně dominovali 
a klukům za to patří velký dík. Právem na ně můžeme být hrdí a pyšní.
Fotbalu zdar, tomu zuberskému zvláště. 

Za FC Zubří David Plucnar, trenér ml. přípravky.

Mladí fotbalisté FC Zubří se představili na 
mezinárodním turnaji Adidas Cup v Prešově
Ve dnech 31. 1. - 3. 2. 2014 se malí fotbaloví svěřenci FC Zubří představili na 
mezinárodním turnaji Adidas Cup v Prešově, kterého se účastnilo 125 týmů 
z devíti zemí Evropy. Pozvánka na turnaj nám byla zaslána po úspěšných 
výsledcích podzimní části soutěže OFS, kdy mladší přípravka obsadila první 
místo a starší přípravka okupuje druhou příčku.
 Přihlásili jsme se do kategorie U9 (narození 2005) a U11(narození 2003). 
Celý turnaj se konal v osmi sportovních halách a monstróznost akce ilustro-
vala i jména protivníků na turnaj přihlášených, jejichž A mužstva mužů bojují 
ve svých zemích v prvních či druhých ligách. Jen namátkou...domácí FC Tat-
ran Prešov, Inter Bratislava, MFK Košice, Ilychevsk Ilychevets, Slávia Praha, 
Dynamo Kiev, se kterým naši nejmladší srdnatě bojovali, ale po spálených 
šancích nakonec podlehli 0:3. FC Zubří, reprezentováno našimi mladými svě-
řenci, bylo ze zúčastněných jistě klubem nejmenším, avšak neztratilo se v davu 
a získalo cenné skalpy Púchova (4:1) a Kobányáért Budapest (2:1). 
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Zápasy se konaly ve vynikajících kulisách podporovány hla-
sy diváků a naši svěřenci si tak mohli porovnat své fotbalové 
schopnosti s mladými nadějemi ligových klubů. A nevedli 
jsme si vůbec špatně. Díky účasti na turnaji jsme nasbírali 
mnoho zkušeností a chuti do další práce, stmelili kolektiv a 
zažili mnoho krásných zážitků nejenom fotbalových.
Celá akce by se však nemohla konat bez podpory Města Zub-
ří, firem, které nám přispěly finančně, a velké poděkování 
patří hlavně rodičům a fotbalovému klubu FC Zubří, jelikož 
náklady na účast nebyly zrovna malé.

Doufám, že budeme pokračovat v dobrých výsledcích i nadá-
le a díky tomu se podíváme do světa znovu.
Fotbalu zdar, tomu zuberskému pak zvláště.

David Plucnar, trenér ml. a st. přípravky FC Zubří

PLÁN  TURISTICKÝCH  AKCÍ
-  duben  2014 
i  pro příznivce  turistiky

So  5. dubna         Zubří  -  Horní Zubří  -  Machulky, včelín 
– Kubičánky – Ostrý vrch

       12 km            autobus: Zubří nádr. 9.04  -  Horní Zubří, 
,,u Perniců“

So  12. dubna      Otevírání Pulčínských skal
        14 km              vlak: Zubří nádr.       6.46  -  Val. Meziříčí
                                    vlak: Val. Meziříčí    7.09  -  Lidečko

So  24. dubna       Zubří  -  Staré Zubří  -  Boňkov  -  Kame-
nárka  -  Dolní Paseky, Koliba

          15 km             autobus:  Zubří nádr. 9.04  -  Staré Zubří, 
„u Dořičáků“

SR 2013 – 2014, FC ZUBŘÍ ROZLOSOVÁNÍ - JARO 2014

Den Datum k Muži "A"- I. A., sk 
"A" Hod.  K Muži "B" - IV .tř., 

sk."B" Hod.

SO 22.3.2014   odloženo na 1.5.       
NE 23.3.2014 14 Zubří - Brumov "B" 15:00     
SO 29.3.2014           

NE 30.3.2014 15 Val.Meziříčí "B" – 
Zubří 10:00        

SO 5.4.2014       16 Zubří - Jasenice 15:30
NE 6.4.2014 16 Zubří - Nedašov 15:30     
SO 12.4.2014       17 Zubří - Kladeruby 16:00

NE 13.4.2014 17 Zubří - Podkop. 
Lhota 16:00        

SO 19.4.2014       18 Zubří - Mikulůvka 16:00
NE 20.4.2014 18 Zubří - Štítná n/Vl 16:00     
SO 26.4.2014       19 Zubří - Police 16:00
NE 27.4.2014 19 Zubří – Vsetín 16:00     
SO 3.5.2014       20 Zubří - Krhová "B" 16:30

NE 4.5.2014 20 Zubří - Val. 
Klobouky 16:30        

SO 10.5.2014       21 Zubří - Choryně "B" 16:30
NE 11.5.2014 21 Zubří - Dolní Bečva 16:30     

SO 17.5.2014        22 Zubří - Val. Bystřice 
"B" 16:30

NE 18.5.2014 22 Zubří – Vidče 16:30     
SO 24.5.2014       12 Zubří - Velká Lhota 16:30
NE 25.5.2014 23 Zubří – Kelč 16:30     
SO 31.5.2014       13 Zubří - Jarcová 16:30
NE 1.6.2014 24 Zubří - Podlesí 16:30     

SO 7.6.2014        14 Zubří - Hor. Bečva 
"B" 16:30

NE 8.6.2014 25 Zubří - Vlachovice 16:30     
SO 14.6.2014       15 Zubří - Branky n/M 16:30
NE 15.6.2014 26 Zubří - Juřinka 16:30     

 
Den Datum K St. přípr. - OP - sk. 

"B" Hod.   K Ml. přípr. - OP - sk. 
"B" Hod.

NE 13.4.2014 10 Zubří - Choryně 14:00      
SO 19.4.2014          TURNAJ 
NE 20.4.2014 11 Police - Zubří hláš.  9 Rožnov hláš.
SO 26.4.2014        10 TURNAJ 10:00
NE 27.4.2014 12 Zubří - Juřinka 14:00    Horní Bečva
SO 3.5.2014 13 Růžďka - Zubří 14:00  11 TURNAJ 14:00
NE 4.5.2014          Zašová 
SO 10.5.2014          TURNAJ 
NE 11.5.2014 14 Zubří - Poličná 14:30  12 Zubří 10:00

SO 17.5.2014 15 Rajnochovice - 
Zubří 14:00     TURNAJ   

NE 18.5.2014        13 Rožnov hláš.
             TURNAJ 

SO 24.5.2014        14 TURNAJ 10:00
NE 25.5.2014 16 Zubří - Val. Meziříčí 14:30     Horní Bečva

      TURNAJ
SO 31.5.2014       TURNAJ
NE 1.6.2014 17 v o l n o     15 Zubří 10:00
SO 7.6.2014 18 Podlesí - Zubří 14:00     TURNAJ
NE 8.6.2014     16 Dolní Bečva hláš.
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Prodejní místa ZN: Potraviny Radka u Gumáren, trafika p. Mikulenka, Hobby Elektkro pí Janošcová u Tesca, Coop Horní konec, Coop střed, Coop Staré Zubří, Tip Café, trafika u pošty. 
Schránky na vaše příspěvky najdete na těchto místech: Klub Zubří, Hamerská 10, pošta u Centra, Městský úřad, Horní škola Horní konec, Klub Staré Zubří.

Klub
Pátek 28. 3. 2014 od 17.30 hodin v Klubu Zubří
7. BENEFICE PRO STONOŽKU
Představení žáků ZŠ Zubří, jehož výtěžek bude věnován Damiánku Fabiánovi. Ve vestibulu 
bude souběžně probíhat výstava vojenské výzbroje a výstroje a prodej žákovských výrobků. 
Vstupné: dobrovolné.
Neděle 30. 3. 2014 od 18 hodin v Klubu Zubří
VLASTA REDL a LUBOŠ POSPÍŠIL s kapelami
Unikátní projekt dvou velkých osobností českého a moravského bigbeatu a folku s jejich ka-
pelami. Husličky v podání 11 muzikantů na jevišti – to musíte slyšet. 
Vstupné: 250 Kč sedící a 200 Kč na stání.
Čtvrtek 3. 4. 2014 od 17:30 hodin v Klubu Zubří
KŘESLO PRO HOSTA – LIBOR UHER
Gashrbrum double 2010 - „Dvakrát v zóně smrti“
Videoprezentace Libora Uhra z prostředí osmitisícovek pohoří Karakorum v Pákistánu. Dva 
měsíce v horách, každodenní boj o život, smrt, vyčerpání, ale i radost z úspěchu … to vše s 
živým komentářem Libora Uhra. 
Vstupné pro ty, co nemají abonentku: 50 Kč.
Pátek 11. 4. 2014 od 19:00 hodin v Klubu Zubří
LÁSKA NA HORÁCH - Divadelní SPONA ze Zubří
Tam pod Radhoštěm, tam je krásný svět! Ovšem když o lásce rozhodují rodiče, může být všech-
no jinak…. Původní zuberská hudební komedie z roku 1935 podle J. Koláčka Zárubského.
Vstupné dobrovolné.  Vyprodáno!
Sobota 12. 4. 2014 od 18:00 hodin v Klubu Zubří
HIDEHITO TAKEUCHI - Klavírní recitál japonského umělce výstavka zuberské výšivky.
Zcela ojedinělá příležitost poznat japonskou preciznost, šikovnost a pečlivost v „přímém 
přenosu“, a to přímo na zuberské scéně. Hidehito Takeuchi, žák Marie Pyrchalové, přijíždí 
do Zubří představit své práce – zuberské výšivky i svůj klavírní um. 
Vstupné: dobrovolné.
Pátek 25. 4. 2014 od 18:00 hodin v Klubu Zubří
HALÓ, MARIE! ANEB KARLOVY PERIPETIE - Divadlo DIV.OCH. (Rožnov p. R.)
Třetí autorská hra rožnovských ochotníků Divák v ní nahlédne pod pokličku příprav operety 
a pozná, jak je pro režiséra těžké udělat vše, jak má být, když vše kolem není, jak má být.
Scénář a režie: Dája Guryčová. 
Hrají: Libor Holuša, Dája Guryčová, Miluška Kohoutová, Kája Guryčová a Honza Kučera. 
Vstupné: 80 Kč.
Předprodej vstupenek probíhá od 1. dubna v kanceláři Klubu Zubří. Vstupenky je možné si 
předem rezervovat telefonicky na čísle 571 659 477 nebo na e-mailu: kultura@mesto-zubri.cz.
Kino

Středa 2. 4. 2014 od 18:30 hodin v kině Klubu Zubří
ENDEROVA HRA
Strhující příběh boje o záchranu lidstva před vyhlazením mimozemskými útočníky. 
Tohle není hra, ale válka o všechno. Výpravná sci-fi podle slavné stejnojmenné knihy. Strhu-
jící příběh na plátnech kin podpoří velkolepá podívaná a herecké hvězdy v čele s Harrisonem 
Fordem a Benem Kingsleym.  Hrají: Harrison Ford, Asa Butterfield, Abigail Breslin, Ben 
Kingsley a další. Režie: Gavin Hood. Přístupnost: od 12 let, mluveno česky.
Vstupné: 70 Kč. Délka filmu: 115 minut. 
Úterý 8. 4. 2014 od 9:30 hodin v kině Klubu Zubří
NEZBEDNÉ POHÁDKY
Pásmo pohádek pro děti z MŠ, ale i děti předškolního věku v doprovodu rodičů.
Vstupné: 12 Kč. Délka filmu: 68 minut.
Středa 23. 4. 2014 od 18.30 hodin v Kině klub Zubří
ZMIZENÍ
Každá minuta má cenu života. Čas od času se v kinech objeví film s velkým F a Zmizení je 
jedním z nich. Hugh Jackman a Jake Gylenhaal excelují v thrilleru, který přiková diváky do 
sedadel a nenechá je vydechnout ještě nějaký čas po skončení filmu. Když vám ze dne na 
den beze stopy zmizí nejbližší osoba, může mít každá vteřina cenu života. Při pátrání je pak 
člověk schopný udělat cokoliv. Režie: Denis Villeneuve.
Přístupnost: od 15 let, mluveno česky. Vstupné:  70 Kč. Délka filmu: 150 minut. 
Muzeum

Čtvrtek 17. 4. 2014 od 16:00 hodin v Muzeu Zubří – Na Petrohradě
A SVĚTLO JE VOSK?
Výstava enkaustiky (malba voskem) Jarky Juříčkové a  videomapingových plastik Miroslava 
Hory. Výstava potrvá do 11. května 2014.

Ostatní
Sobota 19. 4. 2014 od 20:00 hodin v Restauraci Pod Lipůvkou
VELIKONOČNÍ ZÁBAVA
Disco-rockotéka  a živá produkce v podání kapely KORIDOR.
Sport 

Sportovní hala
Sobota 5. 4. – Neděle 6. 4.
9:30 hod. Turnaj ve stolním fotbálku
Čtvrtek 10. 4.
14:45 hod. HC Zubří „A“ – HC Zubří „B“ – 11. kolo zlínské ligy starších žáků v házené
16:00 hod. HC Zubří „A“ – TJ Jiskra Otrokovice – utkání zlínské ligy mladšího žactva I
Sobota 12. 4.
10:00 hod. ESG CUP II. Pohár starosty města v ESG v estetické skupinové gymnastice
Neděle 13. 4.
8:00 hod. HC Zubří „B“ – TJ Rožnov p. Radh. – 14. kolo zlínské ligy starších žáků v házené
9:15 hod. HC Zubří „C“ – TJ Zlín „B“ – 5. kolo zlínské ligy mladších žáků v házené
10:30 hod. HC Zubří „A“ - TJ S. SL. Uh. Hradiště – 5. kolo zlínské ligy ml. žáků v házené
11:45 hod. HC Zubří „A“ - TJ S. SL. Uh. Hradiště - 14. kolo zlínské ligy st. žáků v házené
Pátek 18. 4. – Neděle 20. 4.
Turnaj staršího a mladšího dorostu v házené
Sobota 19. 4.
18:00 hod. HC Gumárny Zubří – Handball KP Brno – utkání házenkářské nadstavby TPE
Neděle 27. 4.
13:00 hod. – HC Zubří – ČZ HBC Strakonice 1921 – 20. kolo 1. ligy ml. dorostenců v házené
15:00 hod. – HC Zubří – HC TJ Náchod – 20. kolo 1. ligy starších dorostenců v házené
17:00 hod. HC Zubří „B“ – Sokol Trnávka – 20. kolo 2. ligy mužů SM v házené
Sokolovna
Sobota 12. 4.
Slovenskomoravský pohár 2013/14 – závody RC modelů
Neděle 13. 4.
9:00 hod. TJ Gumárny Zubří – ŠK Zlínterm Zlín „A“ – 11. kolo zlínského krajského přeboru
Kuželna
Sobota 5. 4.
9:00 hod. TJ Gumárny Zubří „A“ – SC Bylnice – utkání 24. kola krajského přeboru mužů
Sobota 12. 4.
9:00 hod. - TJ Gumárný Zubří „A“ – TJ Bojkovice Krons – utkání 25. kola krajského přeboru mužů
Hřiště Lesany
Sobota 5. 4.
15:00 hod. TJ Lesana Zubří – TJ LOKO Suchdol – 8. kolo moravskoslezské ligy žen
Neděle 6. 4.
9:00 hod. TJ Lesana Zubří – HC Zubří „C“ – 4. kolo zlínské ligy mladších žaček II
10:15 hod. TJ Lesana Zubří – SK Žeravice – 13. kolo zlínské ligy starších žaček
Sobota 12. 4.
13:15 hod. TJ Lesana Zubří – HC Zlín „A“ – 18. kolo zlínské ligy starších žaček v házené
Neděle 27. 4.
15:00 hod. TJ Lesana Zubří – HC Ostrava – utkání 10. kola moravskoslezské ligy žen
Fotbalové hřiště
Sobota 5. 4.
15:30 hod. FC Zubří „B“ – Jasenice – 16. kolo 4. třídy skupiny B ve fotbale
Neděle 6. 4.
15:30 hod. FC Zubří „A“ – Nedašov – 16. kolo mužů sk. A ve fotbale
Sobota 12. 4.
16:00 hod. FC Zubří „B“ – Kladeruby – 17. kolo 4. třídy skupiny B ve fotbale 
Neděle 13. 4.
14:00 hod. Zubří – Choryně – 10. kolo - Okresního přebor starší přípravka sk. „B“
16:00 hod. FC Zubří „A“ – 1. SK Metropol Podkopaná Lhota – 17. kolo mužů sk. „A“ ve fotbale
Sobota 19. 4. 
16:00 hod. FC Zubří „B“ – Sokol Mikulůvka – 18. kolo 4. třídy skupiny „B“ ve fotbale
Neděle 20. 4. 
16:00 hod. FC Zubří „A“ – Štítná n. Vláří – 18. kolo mužů sk. „A“ ve fotbale
Sobota 26. 4. 
16:00 hod. FC Zubří „B“ – Police – 19. kolo 4. třídy skupiny „B“ ve fotbale
Neděle 27. 4. 
14:00 hod. Zubří – Juřinka – 12. kolo - Okresního přebor starší přípravka sk. „B“
16:00 hod. FC Zubří „A“ – FC Vsetín – 19. kolo mužů sk. „A“ ve fotbale
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