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BRÁNA ČASU OTEVŘENA, aneb 
slavnostní otevření depozitáře Muzea Zubří
„Jménem starosty města Zubří a členů muzejní rady tohoto 

města otevíráme dnešním dnem novou kapitolu dějin Muzea 
Zubří. Ocitáme se v prostoru, kde lze putovat staletími, obje-
vovat poklady času a svědectví našich předků. Brána do mi-
nulosti jest otevřena desátého dne měsíce března, léta páně 
2016.“ Těmito slovy byl provázen symbolický akt odemčení 
brány k prostorám nového depozitáře Muzea Zubří. Bránu 
odemkl starosta města Lubomír Vaculín a v roli historického 
písaře mu sekundoval místostarosta Stanislav Petružela.

(více na str. 7)

VELIKONOCE – svátky obnovy
Celou postní dobu od Popeleční středy si připomínáme 

utrpení a smrt Ježíše Krista jako skutek neuvěřitelné lásky  
k nám. Čtyřicet dní (s nedě-
lemi, které nejsou postními 
dny, je to 46 dní) si chce-
me uvědomovat, že Ježíš 
na sebe vzal kříž místo nás, 
abychom my snadněji spolu 
s ním dosáhli vítězství ve 
vzkříšení. Doba 40 dnů je 
určena časem, který Ježíš 
prožil v postu na poušti před 
zahájením svého veřejného 
působení. Je to doba promě-
ny.

(pokračování na str. 14)

Bohoslužby ve Svatém týdnu a o Velikonocích 
Květná neděle  20. 3.  7:45 a 11:00 hodin 
Pondělí  21. 3. 17:30 hodin
Úterý  22. 3.   6:30 hodin
Středa  23. 3. 17:30 hodin v kapli
Zelený čtvrtek  24. 3. 18:00 hodin 
Velký pátek  25. 3. 15:00 hodin 
Bílá sobota 26. 3. - vzkříšení   18:30 hodin,
Neděle Zmrtvýchvstání  27. 3.  7:45 a 11:00 hodin
Velikonoční pondělí 28. 3.  7:45 hodinSportovní galavečer v rytmu samby

Sobota 9. 4. 2016 od 17.00 hodin v Klubu Zubří
Vstup volný, omezený počet míst – nutná rezervace

Již po třetí máme tu čest v Klubu Zubří přivítat v rámci 
slavnostního galavečera nejlepší zuberské sportovce i je-
jich nejvěrnější fanoušky. Zuberský duch sportu už se za-
číná pomalu protahovat, protože ví, že v rámci galavečera 
má spoustu práce – tolik sportovních duší, příběhů a nála-
dy koncentrovaných na jednom místě, to pro něj vždy zna-
mená neuvěřitelnou zátěž, ale zároveň radost. S blížící se 
olympiádou v Riu se nám již všem zrychluje tep, a vězte, že  
i průběh letošního slavnostního udílení cen vítězům ankety  
o nejlepší sportovce Zubří bude tepat  v neuvěřitelném ryt-
mu – v rytmu samby, bubnů a vašich srdcí.

(více na str. 11) Přejeme veselé prožití velikonočních svátků. 



Narození
Matouš Holiš                                  Alois Zeman

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

Jindřiška Majerová 75 let Jaroslav Jurka 75 let
Josef Krupa 75 let Marie Zemanová 75 let
Zdenka Opálková 85 let Josef Zeman 75 let

Úmrtí
 Vlasta Janošková             Marta Divínová
 Milan Libiš                      Jiřinka Ondřejová

Vzpomínáme

Dne 20. února by se dožil 90 let 
náš tatínek, dědeček, pradědeček, 

pan Josef Jurka.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Dne 20. března jsme vzpomněli 
10. výročí úmrtí 

pana Miroslava Španihela.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapome-
nou manželka a děti s rodinami.

Děkujeme za to,
čím jsi nám v životě byl,
za každý den, co jsi pro nás žil.

Dne 28. března 2016 to bude 1 rok, 
co  nás navždy opustil náš milý tatínek 
a dědeček, 

pan Ing. Ondřej Divín.
S láskou vzpomínají synové Petr a Ondřej 
s rodinami.

Dne 29. března 2016 vzpomeneme ne-
dožité 80. narozeniny naší maminky,

 paní Jarmily Janoškové. 
S láskou vzpomínají dcera Hana a syn 
Jiří s rodinami.

Dne 2. dubna 2016 si připomeneme 
7. výročí úmrtí 

pana Vojtěcha Pernici. 
S láskou vzpomínají manželka, dcera  
a synové s rodinami.

Čas mírní bolest,
ale nedá zapomenout.

RM schválila uplatnění připomínky k návrhu Zprávy 
o uplatňování Zásad územního rozvoje Zlínského kraje  
v uplynulém období 2012-2016 u Krajského úřadu Zlínské-
ho kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, tý-
kající se koridoru obchvatu (I/35) města Zubří.
RM schválila vnitřní předpis Statut Muzea Zubří a vnitřní 
předpis Režim zacházení se sbírkou Muzea Zubří, Depozi-
tární řád a Návštěvní řád Muzea Zubří. 
RM schválila ukončení příjmu návrhů k pořízení změny č. 1 
Územního plánu Zubří k datu 15. 3. 2016.
RM schválila uzavření smlouvy o podmínkách a právu pro-
vést stavbu č. 030/22/16 týkající se provedení stavby „Vo-
dovod Staré Zubří – Vlkoprdy“ na pozemku parc. č. 5453 v k. ú. 
Zubří s „Zlínský kraj“, IČ: 70891320, Zlín, Třída Tomáše 
Bati 21, PSČ 761 90.
RM schválila dramaturgický plán kulturních, sportovních 
a společenských akcí na 2. čtvrtletí roku 2016. Vzala na vě-
domí informace o změnách v Divadelním předplatném.
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání 
obálek a pro hodnocení nabídek výběru nevhodnější nabíd-
ky hodnocené dle hodnoticího kritéria - nejvyšší nabídková 
cena – ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., 
v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady a postupy při 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ veřejnou za-
kázku malého rozsahu na služby: „Prodej dřeva z lesů města 
Zubří: Prodej cca 700 m3 dříví z nahodilých těžeb“ a schva-
luje uzavření kupní smlouvy s uchazečem, jehož nabídka 
byla vybrána jako nejvhodnější, a to: „Ing. Petr Čelustka“, 
IČ: 73275026, Přerov, Čsl. letců 10, PSČ 750 02.
RM schválila návrh velitele JSDH Staré Zubří, pana Marka 
Mizery, na odvolání členů JSDH a jmenování nových členů 
a nové složení jednotky JSDH Staré Zubří.
RM schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce s Handball club 
Zubří, z. s., IČ: 46531378, Hlavní 492, Zubří, PSČ 756 54.
RM schválila účetní závěrky, odpisové plány a převod zlep-
šeného hospodářského výsledku do fondů příspěvkových 
organizací.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Zubří založit obchod-
ní společnost MA Zubří, s r. o. (Multifunkční areál Zubří).
RM na doporučení skupiny Programové podpory 2016 schvá-
lila poskytnutí dotací do 50 000,- z rozpočtu města Zubří.
RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit poskytnutí 
dotací nad 50 000,- z rozpočtu města Zubří.  
RM schválila vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na 
služby „Projektová dokumentace stavby lékařský dům a ko-
munitní dům pro seniory“.
RM schválila zadávací podmínky včetně kvalifikačních 
předpokladů, předpokládaného harmonogramu výběrového 
řízení a hodnoticího kritéria pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na služby „Projektová dokumentace stavby lékařský 
dům a komunitní dům pro seniory“.
RM vzala na vědomí informace o prodeji Zuberských novin 
v roce 2015.
RM schválila novou grafickou podobu Zuberských novin, 
a to od březnového vydání 2016.
RM obdržela informace o pokračování prací v Domě slu-
žeb - budování nové knihovny Zubří. 

Radka Dvořáková, členka rady města, 
Mgr. Stanislav Petružela, místostarosta

Z 35. zasedání rady města dne 9. 3. 2016

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

Společenská kronika občanů Zubří MěÚ Zubří informuje
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Dalším ze členů Divadelní SPONY je naše Lůča - Lu-
cie Janků, kterou znáte nejvíce z posledního představení 
Láska na horách v roli Haničky.

Jak dlouho jsi členkou Divadelní SPONY, jak ses vlastně 
k herectví dostala a v jakých rolích tě diváci mohli vidět?

Členkou divadelní SPO-
NY jsem již od jejího prvo-
počátku, nebyla jsem sice 
jedním z hlavních aktérů, 
kteří se podíleli na založe-
ní, ale byla jsem oslovena, 
abych členkou byla hned od 
začátku. Na základní ško-
le jsme si totiž vybudovali 
skvělou partu, kterou jsme 
chtěli udržovat i nadále, to-
hle byla podle mě největší 
priorita založení souboru.  

K herectví jsem se poprvé dostala v 7. třídě na ZŠ Zubří, kdy 
dramatický kroužek pracoval na své hře Kleopatřina cesta 
za štěstím anebo Dějiny trochu jinak a potřeboval tanečnice 
do říše podsvětí… Od této doby jsem byla aktivní členkou 
„dramaťáku“ až do 9. třídy. Co se týče rolí, které se mi do-
posud naskytly v  Divadelní SPONĚ, tak jsem v naší první 
hře Poslední výkřik hrála hned několik vedlejších - a to roli 
mlékařky, Mell - dívky v baru, pacientky v blázinci a také 
manželku seržanta Hrka, takže mé obsazení bylo dost pestré. 
V druhé hře Víc než osud jsem si zahrála dvojče Nikolku  
a v naší poslední hře Láska na horách dceru sedláků Ohra-
dových Haničku.

Která role se ti hrála nejlépe a naopak?
Mám svoji nejoblíbenější roli, a to roli Haničky z Lásky na 

horách, i když to zpočátku takhle vůbec nevypadalo. S teď 
už bývalým členem Adamem Smetanou, který hrál v této hře 
moji lásku, jsme hodně makali na tom, aby náš vztah byl pře-
svědčivý, nebylo to jednoduché, ale s pomocí režisérky jsme 
tento vztah herecky nakonec zvládli opravdu dobře. Celá 
tahle hra byla mou srdcovou záležitostí i díky mé herecké 
rodině: tatínek Ohrada – Pepa Malina, maminka Ohradová – 
Vendula Smočková, moje sestřičky Stázička – Tereza Smoč-

Divadelní SPONA se představuje 

ková, Francka – Eva Solanská. Moc ráda na tuhle hru vzpo-
mínám. Roli, která by se mi hrála nejhůř, asi zatím nemám.

Jak se ti hraje současná role Baruš? Máte něco společného? 
Haha…No, Baruš, to je číslo, opravdu asi nejsrandovnější 

role, kterou jsem kdy dostala. Hraje se mi superně, můžu si totiž 
ze sebe dělat srandu a všichni mě tak berou. Je fakt, že v této 
roli můžu dost improvizovat, protože jsem fakt blázen, samo-
zřejmě to berte s rezervou. Společného toho snad moc nemáme, 
takovou babu bych nechtěla mít doma ani já. Ale je pravda, že 
ve finále Baruš zjihne a dokáže projevit city jako každá žena. 

Jak jsi spokojená s novým představením Divadelní SPONY?
Jsem spokojená moc, protože to je další hra jako Posled-

ní výkřik, kterou jsme si opravdu sestavili sami. Původní 
scénáře byly sice jiné, ale ve finále z toho vznikla opravdu 
bomba. Hlavně si dovolím říct, že je to zatím nejnáročnější 
divadlo, které jsme doposud měli, a to nejen herecky, ale je 
i dost promakané, co se týče kulis. Naši kulisáci se tentokrát 
opravdu zapotili.

V čem byla hra Vzpomeň si na zítra při nácviku nejná-
ročnější?

Nejnáročnější pro mě bylo nacvičení celé závěrečné scény. 
Nechci toho moc prozrazovat, protože jsou zde ještě jedinci, 
kteří naše představení neviděli. Jediný fakt, co můžu říct, je 
ten, že jsme s holkami makaly, a to vážně MAKALY, udělaly 
kus práce a nakonec jsme se vypracovaly tak, že jsem na nás 
pyšná, jak jsme to zvládly!

Ve SPONĚ jsi dostala velice důležitý úkol - hlídat finan-
ce, tedy zastáváš funkci ekonoma. Kolik stojí ,,Spoňácké“ 
divadlo? 

No, záleží na tom, jaké divadlo se hraje a jak velké kulisy, 
rekvizity, kostýmy a další věci jsou k němu potřeba. Nechci 
uvádět částky, protože pevná částka pro financování představe-
ní opravdu není. Ale abych čtenářům dala aspoň nějakou před-
stavu, kolik může stát jedno divadlo, tak kdybych na jeden prst 
na ruce počítala 2000 Kč, tak dvě ruce jsou opravdu „málo“.

Finančně je tedy představení náročné. Kde bere Spona 
prostředky na financování?

Ano, to bych řekla. Největší podíl na financování našich 
nákladů má naše dobrovolné vstupné, za což jsme veli-
ce vděční všem našim fanouškům, protože díky nim jsme 
opravdu schopni naše divadla posouvat dále. Další velký 
podíl na našem zdokonalování mají naši sponzoři a partne-
ři, kterým také moc děkujeme. Taky můžeme být opravdu 
vděční, že máme členku Vendu Smočkovou, která se podílí 
na veškeré malbě a výrobě kulis, a tímto nám opravdu ušetří 
dost nákladů, které bychom museli vynaložit!

Ještě jednou bych touto cestou chtěla tedy poděkovat 
VŠEM, kteří se jakýmkoliv způsobem podílí na tom, aby se 
naše divadlo opravdu podařilo, a také všem, kteří nás podpo-
rují a dodávají nám chuť k další práci! Moc si vás vážíme!

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

Omezení provozu na silnici I/35 
Rožnov p. R. – Valašské Meziříčí

Karneval
Dne 20. února uspořádala naše mateřská škola krásný kar-

neval plný pozoruhodných masek. V časných odpoledních 
hodinách se nám předvedly děti v podobě makových pane-
nek, víl, princezen nebo třeba kašpárků. Celý program byl 
laděn pohádkově a později dokonce dorazili pejsek a kočič-
ka, kteří pro děti nachystali spoustu her a soutěží. Nechybě-
la také bohatá tombola, za kterou bychom chtěli poděkovat 
všem rodičům a přátelům školky, kteří přinesli krásné dary. 
No, a když už byl pro děti čas jít do peřin, sešli jsme se zase 
ve 20:00 na našem večerním programu pro dospělé. 

Jsme velmi potěšeni vysokou účastí nádherných masek  
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Představujeme

Jak jsme již informovali, byla zahájena rekonstrukce kři-
žovatky při vjezdu do Zubří.

Zatím práce probíhaly v korytě a na pravém břehu řeky 
Bečvy, které nás až tak moc neomezovaly. 

Od začátku měsíce dubna tomu bude již jinak. V úseku na 
Valašské Meziříčí bude první dopravní omezení, kdy bude 
provoz stažen do jednoho pruhu a tento úsek bude řízen se-
mafory.  Na začátku dopravního omezení bude umístěna ori-
entační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky. 
Doba řízení kyvadlového provozu semafory by neměla trvat 
déle jak tři týdny.

V tomto roce nás čeká ještě minimálně jedno dopravní 
omezení, o kterém budete včas informování.

Je zřejmé, že toto omezení významným způsobem ovliv-
ní dopravní situaci při vjezdu a výjezdu ze Zubří, jakož  
i samotný průjezd tímto úsekem. Prosím tedy o pochopení  
a zvýšenou míru trpělivosti.

Bližší informace naleznete na webových stránkách města.
Ing. Lubomír Vaculín

starosta Zubří

Zprávy ze školky - MŠ Duha



Dne 25. 2. 2016 jsme navštívili s třídou Světlušek Muze-
um valašských strašidel ve Valašském Meziříčí.

Prohlédli jsme si nejznámější valašská strašidla, skřítky  
a rarášky z dílny výtvarníka Aleše Drašnara. O každém stra-
šidle se mohli návštěvníci dočíst zajímavé příběhy. Mezi nej-
známější postavy patří čert z Jarcové, stodolový mistr nebo 
karlovický drak. Zahráli jsme si také ve středisku volného 
času stolní fotbálek a kulečník. Nakonec si děti prohlédly 
domácího králíka, leguána a pohrály si s hračkami, které 
středisko nabízí. Dětem se výlet moc líbil!!!! 

Za MŠ DUHA Katka Třetinová

Se SVĚTLUŠKOU na výlet

Jaro, léto, podzim, zima – ve školce je pořád prima
Akce „Motýlků“ v lednu a únoru 2016

Návštěva kostela sv. Kateřiny v Zubří s prohlídkou betléma. 

Už brzy z nás budou opravdoví sportovci – Motýlci cvičí  
v sokolovně.

Návštěva 1. třídy ZŠ - děkujeme paní učitelce Zedníčkové za 
pěknou ukázkovou hodinu.

1. lekce plaveckého kurzu v Rožnově p. R.

a dobrou náladou, kterou jsme večer prožili. Jako každý rok 
nechyběly skvělé soutěže a večerní překvapení ve formě ta-
nečního vystoupení. Doufáme, že se i v příštích letech bude-
me scházet v tak hojném počtu a další večer se zase budeme 
moci ponořit do světa pohádek stejně jako naše děti.

MŠ Duha

Karneval u Motýlků – dopoledne plné her, soutěží a zábavy.
MŠ Sídliště, Hana Kučerková, Ilona Krupová
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Zprávy ze školky - MŠ Sídliště



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

Akce SLUNÍČEK - únor

První plavání na krytém bazénu v Rožnově pod Radhoštěm.

Karneval ve „SLUNÍČKÁCH“

Letošní zápis absolvovalo se svými rodiči 90 dětí. Do prv-
ního ročníku ZŠ Zubří je již přijato 72 žáků a 18 zákonných 
zástupců dětí požádalo o odklad školní docházky.

Zápis dětí do prvních tříd 2016/2017

Dne 11. 2. 2016 se na 1. stupni ZŠ Zubří uskutečnila reci-
tační soutěž. Přestože se všechny děti pečlivě připravovaly, 
zvítězit mohly pouze ty nejlepší.

0. kategorie - 1. ročník
1. místo: Lucie Ryšková I. A
2. místo: Karolína Šimurdová           I. B
               Tereza Piskořová I. C
3. místo: Lukáš Slanina I. B
               Julie Novotná I. C

1. kategorie - 2. + 3. ročník
1. místo: Adam Dořičák III. B
2. místo: Magdaléna Jaroňová     II. B     
3. místo: Veronika Mikulenková    III. A
                Jonáš Rada                  II. C

2. kategorie - 4. + 5. ročník
1. místo:  Klára Petřeková                V. A
2. místo:  Vít Zbranek                      IV. B
                Barbora Ondřejová          V. B
                Adam Chovanec              IV. A
3. místo:  Lucie Dořičáková              V. B
                Klára Mikulenková          V. A

Všem výhercům gratulujeme!

Recitační soutěž

Třetí týden v únoru se zúčastnilo 26 dětí z naší mateřské 
školy lyžařského kurzu na Bílé. V krásném areálu lyžařského 
střediska, kde byly děti pod vedením zkušených instruktorů 
lyžařské školy SUN Outdoor, podnikaly své první krůčky 
v lyžařském umění nebo se zdokonalovaly ve svých lyžař-
ských dovednostech. Počasí nám letos moc nepřálo. Sněžení 
a déšť nás provázely po celý týden. V pátek za přítomnosti 
rodičů vypukly závody, na nichž děti předvedly vše, co se 
za celý týden naučily. Už se těšíme na příští rok, kdy opět 
navštívíme lyžařskou školičku.        

Bc. Markéta Halaštová

Lyžařský kurz na Bílé Na chodbách si děti mohly pohrát s pohádkovými postava-
mi, které představovali chlapci a děvčata z devátých ročníků. 
Děkujeme za pomoc.

V září 2016 budou otevřeny tři první třídy.
Přejeme budoucím prvňáčkům i jejich rodičům, aby zvládali 

každý rok školní docházky v pohodě, klidu a s úsměvem na rtech. 
  Mgr. Marie Pyrchalová, (zást. řed. pro 1. stupeň)
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Páteční pozdní odpoledne 26. 2. 2016 patřilo dětem ze 
školních družin naší školy. Letošní rok byl výjimečný, ne-
boť masky měly dostaveníčko v místní sokolovně. Velký 
sál se postupně zaplnil princeznami, rytíři, vílami, kovboji, 
zvířátky a spoustou dalších bytostí. Také paní vychovatelky 
se proměnily ve fotbalistku, tenistku, hokejistku a běžkyni. 
Po krátkém uvítání následovala promenáda masek, vystou-
pení děvčat z taneční skupiny Aerobic a hlavně soutěže. 

Děti všechny úkoly zvládly na výbornou. Vyhlásit vítě-
ze karnevalu bylo nesnadné, protože všechny masky byly 
jedinečné.

Na stupních vítězů jsme mohli vidět žluto-modrou Mi-
moňku za tým děvčat a kominíčka za tým chlapců. Závěr 
karnevalu patřil tombole a velké radosti ze všech výher. 
Tímto bychom rády poděkovaly rodičům, kteří velkou mě-
rou přispěli do tomboly dárky. Velké dík patří firmě Sladká 
fantazie za nádherné dorty pro vítězné masky. Věříme, že 
se všem zábava líbila a příští rok si zařádíme ještě o něco 
více.    

Vychovatelky ŠD

V pátek 19. 2. se na druhém stupni ZŠ Zubří konal projek-
tový den. Žáci 9. B si pro nižší ročníky připravili zábavné 
dopoledne plné her a úkolů. Protože sportovní třídy jezdí 
každý rok na lyžák, my si také chtěli udělat oddechový den! 

V tu dobu se zrovna slavil Valentýn a my chtěli náš den pro-
pojit právě s ním. Pro děti jsme nachystali různá stanoviště ve 
třídách a tělocvičně, na nichž museli například skládat básnič-
ku, vytvořit přáníčko nebo si třeba usmažit vlastní palačinku 
ve školní kuchyňce. Většina úkolů byla spojena s Valentýnem 
a nakonec všechny náš nápad zaujal a my deváťáci se tak stali 
„zakladateli“ tohoto projektového dne. Pátek se vydařil, užili 
jsme si i spoustu legrace a budeme na to rádi vzpomínat. 

Aneta Plesníková, 9. B

Valentýnský projektový den

Od 25. února do 2. března se konal v lyžařském areálu 
Kyčerka ve Velkých Karlovicích lyžařský výcvik 5. tříd  
a třídy 7. B. Výcviku se zúčastnilo 48 žáků. První den výcvi-
ku byli žáci rozděleni do 5 družstev podle výkonnosti. První 
dvě družstva (Yeti a Zpěváci na sněhu) se pod vedením in-
struktorů J. Miky a J. Juříčkové věnovala zdokonalování ly-
žařského umění, další 3 družstva (Sněžní mušketýři, Snow-
balls a Snowflakes) se svými instruktory p. uč. G. Cábovou, 
S. Palátovou a K. Pšenicovou se týden pilně učila lyžovat  
a připravovala se na závod ve slalomu. V úterý odpoledne  
1. března odstartoval „Velký závod ve slalomu“. Cílovou 
brankou projeli všichni žáci, a protože byli mezi nimi i ti, 
kteří ve čtvrtek stáli poprvé na lyžích, zasluhují si opravdu 
velkou pochvalu. Vítězové byli za ohlušujícího potlesku od-

Lyžařský výcvik 5. tříd a třídy 7. B

Maškarní karneval školní družiny
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Zatímco sobotní předplatitelé již mají svou druhou návště-
vu Klubu za sebou, ti páteční si počkají až do dubna. Oče-
kávané březnové představení Divadla Kalich s Ivou Janžu-
rovou musíme díky jejím zdravotním problémům odsunout 
na podzimní termín. Podobně jsme byli informováni Diva-
dlem Ungelt, že z důvodu angažmá Richarda Krajča musí-
me přesunout představení Deštivé dny na jaro příštího roku.  
V současné době pracujeme na tom, abychom sobotním před-
platitelům tuto hru vynahradili podobně kvalitním kusem. 

Změna č. 1 
Předplatné: páteční
Představení Božská Sarah Divadla Kalich se z důvodu 

nemoci Ivy Janžurové přesouvá na podzim roku 2016. 
Přesný termín vám oznámíme ihned, jakmile dostaneme in-
formaci z divadla. 

Změna č. 2 
Předplatné: páteční
Představení Autista Slováckého divadla se přesouvá 

z 2. 12. na pátek 3. června 2016. Případný doprodej vstupe-
nek bude zahájen 2. 5. 2016. 

Změna č. 3 
Předplatné: sobotní
Představení Deštivé dny bude v této divadelní sezóně 

nahrazeno jiným představením. V současné době jednáme  
o změně, o které vás budeme včas informovat.

Divadelní předplatné mění svou tvář

(dosud neodehrané hry)
Páteční Divadelní předplatné:
neděle 17. 4. 2016 od 18.00 hodin
Těšínské divadlo, Český Těšín  František z Assisi
pátek 3. 6. 2016 od 18.00 hodin
Slovácké divadlo, Uherské Hradiště Autista
říjen 2016 (pátek) od 18.00 hodin
Divadlo Petra Bezruče, Ostrava Tři mušketýři
Podzim 2016 (termín bude včas upřesněn)
Divadlo Kalich, Praha  Božská Sarah    

Sobotní Divadelní předplatné:
sobota 16. 4. 2016 od 18.00 hodin           
Těšínské divadlo, Český Těšín František z Assisi
sobota 24. 9. 2016 od 18.00 hodin           
Městské divadlo Zlín Splašené nůžky
listopad 2016 od 18.00 hodin
Náhradní program za Deštivé dny

Aktualizovaný program 
Divadelního předplatného 2016

Sobotní divadelní předplatitelé v Klubu tentokrát viděli 
žánr, jaký zde dosud nebyl. Tento mix mezi kabaretem a fraš-
kou, který herci Slováckého divadla neskutečně rádi hrají, asi 
překvapil nejednoho návštěvníka. Na pozadí jednoduchého 

příběhu, který vlastně 
jen líčí ne zrovna doko-
nalé soužití logopedky 
Zuzany a jejího přítele, 
nohejbalisty Jáchyma, 
se rozehrává kabaretní 
inscenace plná atrak-
tivních převleků z pod-
mořské říše a hlavně 
neskutečných hrátek  

s češtinou. Vše koření písničky a také konferenciér, jenž se 
tu a tam pokouší divákům osvětlit autorský záměr. Slovácké 
divadlo, které letos postihl nečekaný odchod 8 hereček na 
mateřskou dovolenou, verbuje do svého týmu nové posily  
a nutno říci, že se mu nábor daří, což dokázala i představitel-
ka hlavní role Tereza Hrabalová.

Lenka Přečková

„Krabaret“ Slováckého divadla

BRÁNA ČASU OTEVŘENA, 
aneb slavnostní otevření depozitáře Muzea Zubří

měněni následující den diplomy a sladkými cenami zakou-
penými Nadačním fondem ZŠ Zubří.

“Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“ bylo heslem 
všem závodníkům.

Mgr. Gabriela Cábová

1. Filip Hammerle (26,24 s)
2. Martin Janek (27,74 s)
3. Marie Petřeková (28,43 s)

Družstvo Yeti (J. Mika) Družstvo Zpěváci na sněhu 
(J. Juříčková)

Družstvo Sněžní mušketýři 
(G. Cábová)

1. Jakub Koleček (17,12 s)
2. Tomáš Leška (17,67 s)
3. Barbora Petřeková (17,98 s)

1. Martin Zeman – absolutní 
          vítěz slalomu     (14.48 s) 
2. Tomáš Hronek        (15,86 s)  
3. Adam Zeman       (15,96 s)

1. Eliška Boráková    (19,20 s)
2. Marie Zbranková    (20,06 s)
3. Richard Kotulek    (24,13 s)

Družstvo Snowballs
(S. Palátová)

Družstvo Snowflakes
(K. Pšenicová) 

1. Klára Petřeková      (19,21 s)
2. Šimon Ondruch      (21,16 s)
3. Anna Pernicová    (21,36 s)

Vyhodnocení družstev ve slalomu

(pokračování z titulní strany)

Slavnostní otevření nových prostor Muzea Zubří
Slavnostní odpoledne bylo zahájeno v prostorách Vzdělá-

vacího centra Jana Koláčka úderem 16 hodiny. Po krátkém 
hudebním úvodu v podání cimbálové muziky Beskyd byla 
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spuštěna krátká dataprojekce připomínající milníky historie 
místního muzea. Průvodní slovo předsedkyně muzejní rady 
Města Zubří paní Marie Krupové provázely nečekané vstupy 
postav z minulosti. Jako první se objevila postava historické-
ho písaře, jenž se v mžiku chopil brka a začal zaznamenávat 
tuto důležitou událost do kroniky.

 Vzápětí se vynořil fo-
tograf jako vystřižený  
z počátku minulého století 
a začal veškerý děj pečli-
vě zaznamenávat na svůj 
dobový fotoaparát. V rám-
ci řeči se nejvíce vzpo-
mínalo na osobnost pana 
Jana Koláčka, který stál  
u zrodu zuberského muzea  
a který se nesmazatelným 
způsobem zapsal do srd-
cí všech, již v sobě cho-
vají úctu a lásku k našim 
dějinám i poznávání. Na 
spolupráci s ním v rám-
ci úvodu zavzpomínala 
jeho „spolusouputnice“  
z kulturní komise i mu-

zejní rady, paní Věra Machová. Předsedkyně muzejní rady 
pak představila novou stálou posilu Muzea Zubří, správkyni 
depozitáře Eriku Ondřejovou, která se měrou největší podí-
lela na současné podobě expozic nových prostor Muzea. To 
už se blížil okamžik, kdy z minulosti přispěchala zuberská 
vyšívačka s proutěným klíčem v košíku. Byl to klíč k otevře-
ní Brány do minulosti. K tomuto slavnostnímu aktu byl vy-
zván starosta města Lubomír Vaculín, který krátce pozdravil 
všechny návštěvníky a pozval je na pouť časem. Historický 
písař přečetl svůj zápis o otevření muzea a vyzval starostu  
k symbolickému odemčení brány a následně otevření dveří  
k novým expozicím a sbírkám muzea. Kromě expozic zde na 
návštěvníky čekalo bohaté pohoštění.

Hosté se pustili do zkoumání nových prostor, prohlídky 
instalovaných panelů i sbírkových předmětů od výšivek až 
po archeologické nálezy z rožnovského hradu. 

Ve světničce již seděla zuberská vyšívačka Eva Staňko-
vá, která v dobovém kroji předváděla tradici bílého vyšívání  
a ochotně odpovídala návštěvníkům na jejich zvídavé otáz-
ky. Písař a fotograf pokračovali ve svých rolích a verbovali 
návštěvníky do právě vznikajícího Klubu přátel Muzea Zub-
ří. Poslední návštěvníci opouštěli nové prostory našeho mu-
zea až k 19 hodině večerní.  

Na tomto místě bych ráda poděkovala všem, kteří stáli u 
zrodu celé expozice, především Erice Ondřejové, Tomáši 
Indrákovi, všem členům muzejní rady v čele s Marií Kru-
povou, ale také Lukáši Macečkovi, který se postaral o popis 
mineralogické sbírky a zpracoval veškeré povídání o neživé 
přírodě v Zubří.  Hlubokou poklonu je třeba vyseknout všem, 
kteří se zhostili svých hereckých rolí – Standovi Petruželovi 
za jeho písaře, Pavlu Czinegemu za „retro“ fotografa a Evě 
Staňkové za její krásnou vyšívačku. Děkuji také cimbálo-
vé muzice Beskyd, která se postarala o hudební doprovod, 
a všem návštěvníkům, již svou přítomností dali znát, že ta 
dlouhodobá a často neviditelná mravenčí muzejní práce má 
svůj smysl.

Lenka Přečková
Milníky historie Muzea Zubří

V úvodu slavnostního dopoledne byla spuštěna datapro-
jekce připomínající milníky historie místního muzea. Ná-
vštěvníci akce se tak mohli dozvědět, že již v roce 1977 byl 
v budově „Petrohradu“ instalován Památník revolučních 
tradic, jehož poslání však bylo z velké části poplatné době 
svého vzniku. V porevolučním období byl Památník uza-
vřen, na historickou budovu „Petrohradu“ byly instalovány 
postupně mramorové desky se jmény obětí II. světové války 
i legionářů padlých v 1. světové válce. 1. patro této historic-
ky cenné budovy bylo na výstavní galerii přebudováno z ini-
ciativy kulturní komise v roce 1995. Zlomovým okamžikem 
se stala výstava zuberské výšivky na Pražském hradě v roce 
1996, kdy členové kulturní komise povzbuzení ředitelkou 
národopisného oddělení Národního muzea v Praze Jiřinou 
Langhamerovou začali obcházet desítky zuberských domác-
ností a shromažďovat nejen výšivky, ale také další předměty 
s historickou hodnotou. V roce 1997 se začaly odkupovat 

8 Zuberské noviny 3/2016



neobvyklého pokladu od pana Václava Němce. Vidíte jej, 
jak broušené kamínky pečlivě přebíral, převážel, balíčko-
val, třídil a evidoval. Podíváte se k archeologii a vidíte totéž  
v černobílém, jen ona činnost byla dlouhodobější a prováze-
la ji řada konzultací s odborníky daleko za hranicemi Zub-
ří. Archeologie se také dotýká jeho projekt, kterým dokázal 
spojit minulost se současností a nadchnout skupinku dětí  
z keramického kroužku ZŠ Zubří pro vytvoření repliky stře-
dověkých kamen. Obrátíte svůj zrak k výšivkám a vybavíte 
si, kolik zuberských domácností pan Koláček navštívil a ko-
lik hodin strávil povídáním s vyšívačkami a jejich rodinnými 
příslušníky a s jakou radostí do muzea přinášel další a další 
ukázku této jedinečné místní tradice. Jednu část expozice 
tvoří vzpomínka na 1. i 2. světovou válku. Jen málokdo by 
dokázal tolikrát navštívit archiv, muzea, odborníky i občany, 
aby dohledal chybějící kousky mozaiky, kterou pan Koláček 
neúnavně skládal. A takto bych mohla pokračovat doneko-
nečna. Ať jste v Muzeu Zubří kdekoliv, vězte, že pan Kolá-
ček je tam s vámi.

Stopa Václava Němce

Pokud pan Koláček dal našemu Muzeu duši, pan Němec 
jej z velké části naplnil „hmotou“. Kdybychom to počítali 
na kusy, tak valnou většinu místních sbírek tvoří předměty, 
které svou dlouhodobou nadšenou činností shromáždil právě 
on. Pan Koláček říkával, že Muzeum v Zubří by se jednou 
mělo jmenovat právě po něm. Vězte, že každá středověká 
kachle pocházející z trosek Rožnovského hradu, každý vy-
broušený minerál, hornina i paleontologický nález pochází 
z jeho sběrů a nadšené práce při hledání, shromažďování, 
skládání, rekonstruování i popisování.

Stopa Tomáše Indráka

Na tomto místě je důležité vzpomenout také nové jméno, 
jež mnohým pamětníkům nemusí vůbec nic říkat. Tento mla-
dý člověk se však stal prvkem, jenž svým výtvarným nadá-
ním, citem pro barvy a grafiku vizuálně sjednotil jednotlivé 
části Muzea. Na první pohled každého zaujme jeho malba na 
stěně věnovaná oběma válkám, podobně však jeho výtvarný 
rukopis nesou veškeré grafiky a popisy provázející jednotli-
vé exponáty a sbírky.

archeologické nálezy pana Václava Němce. Dalším význam-
ným milníkem byl přelom let 2002 a 2003,  kdy byl schvá-
len Statut Muzea a kdy byla jmenována první Muzejní rada  
s předsedou Janem Koláčkem. 

Celou historii našeho Muzea provázala řada neopakova-
telných výstav v kouzelných prostorách na Petrohradě. Tato 
budova, v níž v minulosti sídlila mimo jiné škola zuberské-
ho vyšívání, ve svých útrobách hostila významné regionální 
malíře, fotografy, řemeslníky a další umělce. Největší oblibě 
se vždy těšily výstavy věnované největšímu pokladu Zub-
ří – výšivce. Stejně tak oblíbené byly floristické vánoční  
i velikonoční výstavy připravené Janou Hrstkovou a jejím 
týmem. Zuberská výšivka se několikrát vydala i na pouť 
mimo Zubří, vedle zmiňované výstavy v Praze to byl na-
příklad polský Šrem, německý Rosdorf, ale také slovenské 
Palárikovo. Připravovaly se však také výstavy představující 
postupně jednotlivé sbírky Muzea. 

Pro rozrůstající se sbírkový fond se dlouho hledal vhodný 
prostor k uložení. Shodou náhod sbírky vždy našly útočiště 
v prostorách, které dříve sloužily dětem předškolního věku. 
V MŠ Sídliště našel depozitář útočiště od roku 1996 do roku 
2013 s pauzou v období rekonstrukce školky. Po této rekon-
strukci i depozitář dostal nový krásný prostor, který byl od 
roku 2008 využíván nejen jako prostor k uložení sbírek, ale 
také jako místo, které poskytovalo úrodnou půdu pro školní 
výpravy či skupinové exkurze zájemců o místní historii či 
zuberskou výšivku. Poté ale přišel „babyboom“ a spolu s ním 
potřeba uvolnit prostory dětem a sbírky dočasně uskladnit  
v náhradních prostorách a čekat, než se najde a zrekonstru-
uje prostor nový. Ještě v roce 2013 proběhla rekonstrukce 
současných prostor Muzea na Hlavní ulici, č.p. 824. Rok 
2014 byl rokem stěhování sbírek a spřádání plánů nad bu-
doucí podobou Muzea. Jeho otevření bylo oddálenou vinou 
nepředpokládaných událostí, nicméně na začátku roku 2016 
se konečně všichni milovníci historie, tradic a umění dočka-
li. Nový „depozitář“, který se čím dál více svým charakterem 
blíží stálé expozici, byl otevřen 10. 3. 2016.

Lenka Přečková
Muzeum Zubří otevírá stálou expozici
Muzeum Zubří otevírá v prostorách depozitáře i stálou ex-

pozici. Tímto Vás srdečně zveme k její návštěvě.
Muzeum Zubří, ulice Hlavní č.p. 824

Otevírací doba Muzea Zubří
Pondělí, pátek: 14 – 18 hod.

Slova jen stěží mohou přesně vystihnout podobu stávají-
cích expozic Muzea, proto se vydáme po stopách lidí, jež 
současnou podobu Muzea ovlivnili nejvíce.

Stopa Jana Koláčka

V případě pana učitele, historika a neúnavného odhodla-
ného muzejníka Jana Koláčka nemůžeme hovořit o stopě, 
jež zde byla otisknuta, neboť tato osobnost zanechala v na-
šemu Muzeu celou svou duši. Tu cítíte snad v každičkém 
jeho zákoutí. Podíváte se vpravo k mineralogii a vzpomenete 
si, jak usilovně přemlouval Radu města k odkoupení tohoto 
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V sobotu 27. 2. 2016 se v Zubří uskutečnil první ročník 
festiválku cíleného na mladší publikum, který byl v návaz-
nosti na svátek sv. Valentýna inspirován tancem a láskou, 
a proto dostal název Love and Dance.  Na podiu se střídali 
dýdžejové a hiphopeři se zpěváky a muzikanty, kteří jsou 
na začátku kariéry, nebo se už stávají slavnými. 

Program zahájil frenštátský rapper, který si nově říká Ano-
nym. V malém sále se mezitím připravovala ostravská for-
mace Café Industrial známá především z alternativní scény, 
např. i ze svého působení na festivalu Colours of Ostrava. 

Ti svou muzikou vyplňovali chvíle, kdy ve velkém sále pro-
bíhaly zvukovky a další příprava na vystoupení. Asi od půl 
deváté večerní velký sál patřil hudebnímu mládí z Nového 
Jičína a Kopřivnice. Nejprve muzikantská formace tří brat-

Místní Elubic(i) si unplugged zahráli 
a zazpívali s Voxelem

Odkaz zuberských vyšívaček a našich předků

Vždy když vidíme zuberskou výšivku, žasneme nad její 
jemností a krásou. Není nadsázkou o každém výtvoru zho-
toveném technikou bílého vyšívání hovořit jako o pokladu. 
Hodiny a hodiny této titěrné práce se staly každodenní ruti-
nou a často i jediným zdrojem obživy místních lidí. Zuber-
ská výšivka je fenomén, který je díky učitelkám zuberského 
vyšívání v Zubří dosud živý. V tomto je naše výšivka jedi-
nečná. Díky výšivkám naše Muzeum dýchá vůní zuberských 
domácností, v nichž tyto poklady vznikaly. Touto cestou dě-
kujeme všem, kteří v minulosti místní sbírky touto nádherou 
obohatily, ale také těm, kteří donášely do Muzea historický ná-
bytek a další předměty, které dnes dotvářejí podobu světnice. 

Erika Ondřejová – nová duše Muzea
Víte, kdo je Erika Ondřejová? Erika je novopečená správ-

kyně sbírek Muzea Zubří. Je to žena, která našemu Muzeu 
pomáhá zcela bezelstně již několik let. Současná expozice 
je výhradně jejím dílem. Je tvůrkyní konceptu současné ex-
pozice a tou, která dokázala vše zorganizovat a řadu nesou-
rodých fenoménů, o nichž již tady bylo hovořeno, postavit 
vedle sebe tak, aby to na pohled nebolelo a lákalo k nakouk-
nutí. Je radost vědět, že v její osobě znovu ožívá odkaz pana 
Koláčka. Našel se nový člověk, kterého zdobí podobné před-
nosti jako jejího předchůdce – nadšení pro historii, kreativi-
ta, pracovitost a skromnost. 

Staňte se členy Klubu přátel Muzea Zubří
Klub přátel Muzea Zubří vznikl z vůle Muzejní rady Měs-

ta Zubří s cílem shromáždit příznivce a přátele našeho Mu-
zea, kterým chce dále nabízet prostor pro setkávání i mož-
nost blíže se seznámit s místními sbírkami. Svým členům 
chce poskytnout informační komfort ve věcech historických  
a muzejních, jakož i možnost vyjádřit se k činnosti Muzea  
a ovlivnit jeho výstavní i sbírkotvornou činnost. V budoucnu 
vám členství v Klubu přátel Muzea může zajistit volný vstup 
na akce pořádané Muzeem Zubří – přednášky, besedy, vý-
stavy apod. Ničím se nám nezavazujete, jen vlastnoručním 
podpisem stvrzujete, že máte rádi místní historii a tradice,  
a že občasné pozvánky na výstavy ve vaší schránce vám vy-
kouzlí úsměv na tváři a chuť za námi vyrazit do Muzea nebo 
do výstavní galerie na Petrohradě.

Jak se stát členem Klubu přátel Muzea Zubří?
Registrace se provádí v Muzeu Zubří (Hlavní 824, tam, 

kde je lékárna) u správkyně Muzea Eriky Ondřejové.  
V Muzeu bude otevřeno každé pondělí a pátek vždy mezi 14  
a 18 hodinou. Stačí vyplnit vaše kontaktní údaje a převzít 
registrační kartičku, která se stane hmotným důkazem toho, 
že jste se stal(a) přítelem našeho Muzea a v budoucnu vás 
bude opravňovat k čerpání výhod, jež členství v Klubu bude 
přinášet. 

V rámci Muzea otevřeno také Vzdělávací centrum 
Jana Koláčka

Svou výstavní galerii a depozitář již v minulosti zuberské 
Muzeum mělo, ale absolutní novinkou je prostor, který do-

stal jméno po panu Koláčkovi. Zde je vše připraveno pro 
setkávání skupin lidí (dětí především) při přednáškách, bese-
dách či interaktivních programech připravených pracovníky 
OKaS či Muzejní radou. 

Město Zubří vydalo u příležitosti otevření Muzea 
turistické vizitky

Turistický deník a turistické vizitky – to je výzva, kterou 
již v ČR přijalo za svou přes 100 000 nadšených turistů, kteří 
hledají zážitky a dosud neobjevená místa nejen v naší vlasti. 
U příležitosti otevření stálé expozice Muzea Zubří se město 
Zubří do tohoto projektu zapojilo a vydalo první dvě vizitky 
– MĚSTO ZUBŘÍ a MUZEUM ZUBŘÍ. Obě zatím můžete 
zakoupit v místní knihovně i v Muzeu Zubří.

Brána času symbolem letošního kulturního roku  
v Zubří

V rámci otevření Muzea jsme tiše a nenápadně nastarto-
vali novou etapu kulturního života v obci. Brána času, kte-
rou jsme vstoupili do nově otevřených prostor Muzea, nemá 
svou roli ještě ani z daleka za sebou. Tento rok se totiž stane 
symbolem pro kulturní akce pořádané v Zubří. Bude nás prů-
běžně pouštět do dob dávno minulých, ale možná se chvíle-
mi ocitneme i v budoucnosti. Tímto okamžikem můžete začít 
cestovat časem spolu s námi. S bránou času se určitě potkáte 
v rámci programu Dětského sportovního dne, ale třeba také 
v rámci letošního Dne města. Už dnes můžete přemýšlet nad 
tím, kam se bránou necháte pustit. Líbí se vám období chrab-
rých zbojníků, myslíte si, že lidem bylo lépe například ve 
středověku, stačí vám vrátit se v čase o pár desítek let zpátky, 
chtěli byste se kouknout do budoucnosti, anebo raději vrátit 
na sám začátek do pravěku? To necháme na vás, vašich tou-
hách a fantaziích – každopádně se již nyní těšíme, čím nás 
na přelomu srpna a září v rámci soutěže o nejoriginálnější 
kostým na téma „Putování časem“ překvapíte.
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10. března letošního roku byly otevřeny nové prostory 
depozitáře Muzea Zubří s trvalou expozicí mineralogie, ar-
cheologie, historie a národopisu. Depozitář se nachází na 
ulici Hlavní, čp. 824 (sídlo lékárny). Hlavní důraz výstavní 
činnosti bude i do budoucna kladen na zuberskou výšivku. 
Snahou muzejní rady je rozšířit stávající fond sbírkových 
předmětů. Pokud byste chtěli prodat, případně darovat ze-
jména zuberskou výšivku (čepce, dečky, kapesníčky) a tím 
zachovat tyto poklady pro další generace, můžete svoji na-
bídku předložit přímo správkyni depozitáře Erice Ondřejové 
- kontakt: 702 183 234. 

Otevírací doba depozitáře: pondělí: 14-18 hod., pátek: 14 
– 18  hod. Prohlídku je možno domluvit také mimo otevíra-
cí dobu telefonicky. 

Srdečně vás zve muzejní rada.

Depozitář se otevřel veřejnosti

V únoru zavedl Libor David návštěvníky přednáškové-
ho cyklu do země tisíců vůní a na křižovatku nejrůznějších 
kultur do Maroka, začátkem března pak mohli spolu s úžas-
nou rodinou Márů cestovat v nedalekém Rakousku a Francii  
a na cestách - necestách zůstaneme i v následujících měsících.

Konec letošního přednáškového cyklu 
se nese v cestovatelském duchu

Čtvrtek 7. 4. od 17.30 hodin v Klubu Zubří
Zajímá vás, kolik je třeba vyplatit krav domorodé rodině 

za vaši nastávající manželku? Co zulská žena sděluje muži 
ozdobami červené barvy? Jak se dělá africký rituální obřad 

pití alkoholu spojeného s očistou 
těla i ducha a jak vypadá tradiční 
pozdrav kmene Zulu?

Na tyto otázky určitě najdete 
odpovědi v knize Petra Nazarova 
Jižní Afrika, kterou si mimo jiné 
můžete půjčit v naší knihovně, 
ale stejně tak se můžete vypravit 

ve čtvrtek 7. 4. do Klubu, sejít se přímo s autorem a záži-
tek umocnit zhlédnutím krásných fotografií promítaných na 
velké projekční plátno a provázených poutavým vyprávěním 
charismatického dobrodruha a cestovatele.

„Procestoval jsem několik desítek zemí a v některých  
z nich jsem i na několik měsíců, či dokonce let zakotvil. Ces-
tování mi dalo víc než všechny školy světa, jelikož je pro mě 
tou nejzajímavější a nejpoučnější školou života. Kromě po-
znávání nových míst a kultur jsem si při svých cestách uvědo-
mil spoustu souvislostí, které by mě doma v obývacím pokoji 
asi nikdy nenapadly, a hlavně jsem měl dostatek času nad 
nimi přemýšlet. Uvědomil jsem si, že spousta našich zdánli-
vě nepřekonatelných problémů jsou jen malichernosti, nad 
kterými je možné velkoryse mávnout rukou. Na cestování je 
fascinující nejen objevování zajímavostí a krás různých míst 
na světě, ale zejména objevování sebe sama, svých možností 
a limitů, ale také boření mýtů a pseudopravd, které jsme ať 
už vědomě či podvědomě přijali za své.“ Petr Nazarov

Dále v přednáškovém cyklu připravujeme:
Chirurgem v Kazachstánu – Martin Ondrášek
Čtvrtek 12. 5. od 17.30 hodin

L. Přečková

S Petrem Nazarovem do jižní Afriky

Sobota 9. 4. 2016 od 17.00 hodin v Klubu Zubří
Vstup volný, omezený počet míst – nutná rezervace
(pokračování z titulní strany)
Přijměte naše pozvání do pestrobarevného světa sportu,  

v němž provoláváme slávu vítězům a čest poraženým. Přijď-
te vzdát čest hrdinům, kteří lásce ke sportu zasvětili svůj 

život. Přijďte se pobavit 
a nasát trochu olympijské 
atmosféry. Zavítejte mezi 
nás a oslavujte fantastické 
úspěchy těch, kteří žijí ved-
le vás. 

Svá místa si můžete re-
zervovat prostřednictvím 
on-line rezervace na webu: 
http://rezervace.mesto-
zubri.cz/ a to od úterý  
29. 3. 2016 od 8.00 hodin 
ráno. Můžete také využít 
možnosti telefonické rezerva-
ce na tel. č. +420 571 658 788.

L. Přečková

Sportovní galavečer v rytmu samby

rů a vypůjčený bubeník z kapely Mirai, která vystupuje pod 
názvem Light and Love, předvedla krásně sladěné hlasy, bri-
lantní angličtinu i příjemný muzikantský doprovod. Kluky 
jste mohli zaznamenat v celostátních médiích hlavně díky 
singlu Blueberry Sky, na místě vás však překvapí jejich bez-
prostřednost, skromnost i nadšení a profesionalita, s jakou se 
navzdory svému mládí hudbě věnují. 

Další blok patřil Voxelovi – to je „kluk s kloboukem“, kte-
rý už si svou cestičku za fanynkami vyšlapal a jehož jméno 
všem, kteří se o hudbu trochu zajímají, musí něco říkat. Zpí-
vá jednoduché věci s kytarou, překvapuje sílou svého hla-
su i tím, jak si s ním umí hrát, a podobně jako muzikanti  
z Light and Love si na nic nehraje. Na našem festivalu trávil 
dlouhé minuty se svými fanoušky, s nimiž se ochotně fotil 
i dával autogramy. V rámci svého vstupu si Voxel vyhradil 
čas i pro zuberské muzikanty. On a jeho „noví kamarádi“  
z kapely Elubic seskočili mezi fanoušky a unplugged zahráli 
a zazpívali hitovku „Zejtra je taky den“. Byla radost pozoro-
vat naše mládí, jak se baví, zpívá, usmívá a užívá si večera 
spolu s nastupující hvězdou současné pop-music. Tento oka-
mžik je zaznamenán a najdete jej na You Tube  pod jménem 
„Voxel + Elubic unplugged". Za sebe děkuji zuberským děc-
kám za odvahu, s jakou přistupují ke každé výzvě, a doufám, 
že vydrží a v budoucnu o nich ještě uslyšíme. 

Závěrečný blok již patřil zábavě a tanci. Na pódiu se vy-
střídali dýdžejové Auditor z Ostravy a taky DJ Lucky Boy, 
kterému touto cestou děkuji za velkou pomoc při přípravě 
i reklamních akcích souvisejících s touto naší dramaturgic-
kou novinkou. Vedle toho děkuji všem, kteří nám v průběhu 
akce pomáhali – především členům Divadelní Spony v čele  
s Luckou Janků, která nám domluvila všechny dobrovolníky, 
a svým souputníkům z Odboru kultury a sportu Města Zubří. 

Lenka Přečková

Kulturní pozvánky
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Měsíc březen je už tradičně měsícem čtenářů a my jsme 
se při té příležitosti podívali, kdo zvládl v roce 2015 přečíst 
nejvíce knih. Nejlepší čtenáře jsme rozdělili do tří kategorií 

a vítězi jsou:
Kategorie Dospělí:
Jiřina Budinská 
– 338 knih
Kategorie Student:
Nikol Krupová 
– 63 knih
Kategorie Mládež:
Veronika Matznerová
– 72 knih
Vítězům byly předá-

ny dárkové poukazy na 
nákup knih, protože vě-
říme, že knih není nikdy 
dost, a ještě jednou gra-
tulujeme!!! 

Nejlepší čtenáři roku 2015

Losos, který se odvážil vyskočit výš
Ahn Do-Hyun
Život lososa je poměrně předvídatelný: plavat proti prou-

du na místo, kde se narodil, zplodit 
tam potomstvo a zemřít. Toto je však 
příběh jedince, jehož stříbrné šupiny 
dávají jasně najevo, že se od ostat-
ních liší. Odváží se totiž překonat svůj 
osud. Je to příběh o cestě k dospělosti 
a o spalujícím žáru lásky. Plavat proti 
proudu totiž znamená vydat se za ně-
čím, co bylo doposud tomuto lososovi 
skryto – za svým snem.

Konečně je tu první překlad této in-
spirativní moderní bajky o hledání svobody a harmonie s pří-
rodou. Harmonie, na kterou jsme buď zapomněli, nebo jsme 
ji ztratili v chaosu každodenních starostí.

Kruh
Bernard Minier
Druhý díl detektivní trilogie s komisařem Martinem Serva-

zem, jež se stala bestsellerovou senza-
cí ve Francii! Uvnitř domu je nalezena 
mrtvá žena. Spoutaná a utopená ve 
vaně. U bazénu v zahradě sedí její žák 
a milenec, který je pod vlivem seda-
tiv. Je to vrah? Na nic si nepamatuje… 
Marsac je zdánlivě klidné městečko  
v Pyrenejích, známé díky elitní uni-
verzitě. Dokud ovšem není zavražděna 
jedna z přednášejících a dokud není  
o pár dní později nalezeno tělo místní-

ho chovatele psů, které roztrhala na kusy jeho vlastní zvířata… 
Kdo a proč rozpoutal v tomto univerzitním městečku ší-

lenství smrti? Mohly by být vraždy dílem uprchlého sériové-
ho vraha? Stačí jeden tajemný e-mail a telefonát a komisař 
Martin Servaz je vtažen do vyšetřování. Hlavním podezře-
lým se stane syn jeho bývalé lásky z místní univerzity. Když 
Servaze požádá, aby se případu ujal, nemůže odmítnout… 

Kafe @ cigárko
Marie Doležalová
Jak v době blogové vytvo-

řit ze svého blogu fenomén, 
který se pro zástupy čtenářů 
stane čtvrteční drogou? Jak 
přetavit spontánní (rozuměj 
- úplnou náhodou vzniklý) 
nápad v prestižní Magnesii 

Literu? A jak dosáhnout toho, že vám lidé za celý rok nena-
píšou jediný negativní ohlas?

Jednoduše: především nesmíte mít nic z toho v úmyslu. 
Právě naopak! Vy musíte jen tak mimochodem uskutečňovat 
sen o vlastním blogu, aniž byste si stavěli jakékoli vyšší cíle.

Pak už zbývá jen pár dalších předpokladů: důvěrně znát 
svět, o kterém píšete. Psát tak, aby se všichni aktéři popi-
sovaných příhod poznali a cítili se polichoceni či pobave-
ni, nikoli dotčeni. Musíte být vtipná a inteligentní a psát tak 
dobře, že vaše články vyhledávají i lidé, kteří by za jiných 
okolností žádný blog ani historky z hereckého zákulisí nikdy 
nečetli (ze zásady). A hlavně – musíte umět shodit sama sebe 
a dělat to s takovým šarmem a grácií, že všechny vaše chyby 
a trapasy budou čtenáři milovat. Zkrátka a dobře: musíte psát 
jako Marie Doležalová.

A když se k tomu přidají geniální ilustrace Jana Hofmana, 
vznikne kniha, kterou prostě chcete mít. Kterou chcete dát 
jako dárek. Protože tahle kniha vám zvedne náladu tak jako 
žádná jiná!                                                              knihovnice

Knižní novinky

Sobotní divadelní předplatné – sobota 16. 4. od 18.00 hodin
Páteční divadelní předplatné – neděle 17. 4. od 18.00 hodin

V dílně tvůr-
ců, kteří nám  
v loňském roce 
vyšperkoval i 
divadelní před-
platné úchvat-
nou Báthoryč-
kou, ověnčenou 
cenou Thálie, 
se narodil další 
muzikál. Při-
jměte proto 
naše srdečné 

pozvání na Františka z Assisi – další kus plný překrásných 
kostýmů, tance, zpěvu i herectví, další kulturní bonbónek, 
jaký v Zubří nemůžeme ochutnávat příliš často. Přivítejte 
spolu s námi velkou partu skvělých herců z Těšínského di-
vadla.
Autoři: Martin Kákoš, Gabo Dušík, Martin Sarvaš, Jaroslav 
Moravčík Režie: Jaroslav Moravčík

Vyřkne-li se slovo VÍRA, mnoho lidí to okamžitě spojí  
s náboženstvím. Ale obsah tohoto slova je mnohem rozsáhlej-
ší už proto, že víra ve smysl života by měla být základem naší 
existence. Řekne-li se světec, mnoho lidí si představí bytost 
takřka nadpřirozenou. Pravdou je, že počátky života některých 
svatých byly bytostně pozemské. Patří k nim i František z As-
sisi. Možná proto inspiroval jeho osud Martina Kákoše, který 
si přizval skladatele Gabo Dušíka a textaře Martina Sarvaše  
a společně vytvořili muzikál, který nese jméno známého 
světce. Vytvořili dílo, které často s humorem, ale především 
s úctou sleduje důležité okamžiky života Františka z Assisi.

Doprodej vstupenek probíhá v kanceláři Klubu Zubří 
vždy v pondělí a ve středu od 8 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 
hodin. Vstupné v doprodeji: 300 Kč.

L. Přečková

Divadelní předplatitele čeká muzikál 
FRANTIŠEK Z ASSISI
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šedomodrá s širokým černým okrajem. Podle úhlu pohledu 
a míry slunečního světla se na křídlech modrásků odstíny 
modré mění. 

Samice modráska 
krušinového klade 
vajíčka (jež jsou 
mnohem menší 
než vajíčka jiných 
motýlů) do kvě-
tů živných rostlin: 
např. chmelu, os-
tružiníku, krušiny, 
kypreje, břečťa-
nu, vřesu či akátu,  

a mladé housenky se jimi pak živí. Starší housenky z živ-
ných rostlin padají na zem, kde se kuklí v listí nebo v puk-
linách. Tyto housenky využívají někdy i „služby“ mravenců  
a kuklí se přímo v mraveništi. Určité druhy modrásků (např.  
v české přírodě vymírající modrásek hořcový a modrásek 
černoskvrnný) se bez soužití s mravenci neobejdou a po-
třebují je pro svůj vývoj. Housenky těchto modrásků jsou 
schopné lákat mravence na chemické i akustické signály, 
které mravencům namlouvají, že housenka modráska je 
jejich (tedy mravenčí) ztracená larva. Odnesou ji do mra-
veniště a krmí ji tam až do jejího zakuklení. Housenky ně-
kterých druhů modrásků (např. ve východních Čechách se 
vyskytujícího modráska očkovaného a modráska bahenního) 
se dokonce živí larvami a kuklami mravenců. Při napade-
ní mraveniště mravenci překvapivě zachraňují přednostně 
housenky modrásků před vlastními larvami. Vylíhlý dospělý 
motýl musí ale mraveniště rychle opustit, aby se naopak pro 
mravence nestal jejich potravou. 

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť

(Některé druhy hmyzu na území města Zubří, 3. část)
V České republice rozšířený modrásek krušinový (Celas-

trina argiolus) se od března do září vyskytuje na světlinách 
ve všech typech lesů i v okolí křovin ve městech. Často jej 
můžeme vidět, jak saje vlhkost na zemi nebo jak sedí s po-
otevřenými křídly. Sameček modráska krušinového je na 
svrchní straně křídel světle modrý, samička je spíše světle 

Modrásek krušinový

Co může ohrozit velikonoční hostinu?

Jaro už přišlo v plné síle,
svět se najednou tváří tak mile,
je to radost, venku teď být
a jenom si tak sluncem jít.
Ať tyto nejhezčí dny 
naplní všechny vaše sny.
Šťastné a veselé Velikonoce 
přeje představenstvo MS 
 
ČČK Zubří I -  Dolní

V sobotu 5. 3. 2016 jsme (členové výboru ČČK Zubří  II 
- Horní) uspořádali v budově bývalé Horní školy karneval.  
Odpoledne se sešlo plno dětí s rodiči (a nejen z horního kon-
ce).  Zase si tu zatancovaly a zasoutěžily princezny, Karkul-
ky, berušky spolu s policajty, Batmany, vodníky. Připravili 
jsme pro ně občerstvení a plno dárků a odměn za soutěže. 
Věříme, že se dětem, ale i dospělým odpoledne líbilo. 

A přišel večer, děti odešly a sál se začal plnit dospělými.  
Téma letošního karnevalu bylo „Život naopak“. Přišlo plno 
„dam“ v toaletách, večerních šatech, s dlouhými parukami, 
perfektním make-upem, některé dokonce v lodičkách. Na 
tom by nebylo nic divného, ale všechny tyto krasavice byli 
muži. Jejich protějšky měly zase košile, kravaty, klobouky.  
Kdo se karnevalu zúčastnil, určitě potvrdí úžasnou atmosfé-
ru tohoto večera. Velkým podílem k tomu jistě přispěl náš 
„dvorní muzikant“ pan Radek Nohavica. Děkujeme nejen 
jemu, ale všem sponzorům a dárcům, kteří svými příspěvky 
a dárky udělali radost našim dětem. V  neposlední řadě taky 
díky všem, kdo přišli (a jistě nelitovali) a kdo se podíleli na 
přípravě a zdárném průběhu celé akce. Díky.

ČČK Zubří II - Horní

Karneval 2016    

Pro mnohé z nás jsou Velikonoce symbolem jara, které 
oslavují probouzení přírody ze zimního spánku. Velikonoce 
jsou také svátky vyznačující se hojností a pestrostí pokrmů. 
V tyto sváteční dny v mnoha domácnostech stoupá konzu-
mace vajec, vaječných produktů, masa, uzenin a dalších po-
krmů živočišného původu. S vyšší konzumací zmíněných 
potravin se může pojit i jisté riziko. První, které napadne 
asi každého, je pocit přejedení nebo v horším případě těž-
ká nevolnost. Ovšem mnohem závažnějším rizikem je tzv. 
alimentární bakteriální infekce. Zjednodušeně řečeno, jde 
o infekci vyvolanou patogenní (choroboplodnou) bakterií. 
Každý už někdy v životě slyšel pojem salmonela (bakte-
rie) nebo salmonelóza (onemocnění vyvolané salmonelou).  
O této zákeřné bakterii bude dnešní článek.

Rod Salmonella čítá mnoho zástupců, které mohou být ne-
bezpečné pro člověka i pro zvířata. Nebezpečná pro člověka 
žijícího v České republice je Salmonella enteritidis. Nachází 
se ve střevním traktu zvířat. Z místa pobytu bakterie tedy 
vyplývá, jak se šíří do okolí. Běžně se hnůj stájových zví-
řat používá na hnojení zemědělské půdy, na které se pěstuje 
například zelenina. Přenos na člověka se děje převážně kon-
taminovanými potravinami. Možná si pokládáte otázku, jak 
je možné, že se spousta lidí nakazí z vajíček a lahůdkových 
salátů? Odpověď je docela jednoduchá. V případě zpraco-
vání masa jatečných zvířat může být maso infikováno těsně 
před porážkou. Mohou za to hlavně stresující faktory, které 
oslabí organismus zvířete s následnou aktivací růstu a mno-
žení salmonel.  
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(pokračování z titulní strany)
Vícekrát v Bibli najdeme tento význam. Např. Noe strávil 

čtyřicet dní a nocí v arše se svou rodinou a zvířaty, aby se 
zachránili při potopě světa, kdy měla být ze světa odstraněna 
špatnost. Mojžíš trávil čtyřicet dní a nocí na hoře Sinaj před 
Hospodinem, aby přijal Zákon. Nespokojení Izraelité puto-
vali z Egypta do zaslíbené země 40 let, i když tam mohli být 
mnohem dříve. Obsadit zaslíbenou zemi měla nová generace 
lidí, poslušná Boha. Mohli bychom najít ještě další příklady. 

I pro nás má tato doba být dobou očisty a proměny srd-
ce. V dnešní době se řeší vážné problémy jak obnovovat to, 
co na Zemi ničíme, jak se vypořádat s odpadem, kterého je 
stále víc, a další podobné otázky. Bohužel tím nejvážnějším 
je narušené srdce člověka. Narušené vztahy ke Stvořiteli se 
projevují ve vztahu ke všemu stvořenému, jak k lidem, tak 
k přírodě. Velký pátek jako vyvrcholení postní doby ukazuje 
důsledky našeho vzdálení se Bohu i jednoho druhému. Ale 
právě v té chvíli nastává proměna. Když je v člověku něco 
poškozeného, je v mnoha případech potřeba přistoupit k ope-
raci. Ta je bolestivá, ale vede k uzdravení. Ježíšovo utrpení, 
které vyvrcholilo ukřižováním, bylo prostředkem k odstra-
nění hříchu. Ovšem našeho hříchu. Ježíš bolestnou stránku 
naší obnovy vzal na sebe, abychom my mohli přijít s důvě-
rou k němu a nechali si uzdravit své srdce. Jeho láska a milo-
srdenství nás osvobozuje a obnovuje. Přijďme společně po-
děkovat za Boží lásku k nám i na Velký pátek a s větší radostí 
pak můžeme oslavit jeho vzkříšení. Díky Ježíšově oběti mů-
žeme vítězit i my spolu s ním a dočkat se úplného vítězství 
nad zlem. Když poznáváme, že jsme milováni, rádi se o tuto 
lásku podělíme s jinými lidmi. Zvláště 2. neděli velikonoční, 
kterou prožíváme jako neděli Božího milosrdenství, může-
me vyprošovat i dalším lidem uzdravení a obnovení srdce. 
Proto bude v tu neděli 3. dubna mimořádně ještě v 15 hodin 
společná modlitba v kostele. V tu hodinu, kdy Ježíš umíral 
na kříži a která je proto hodinou zvláštní milosti.

Opravdovou obnovu srdce a radostné prožívání společen-
ství s Bohem i s lidmi přeje                 Karel Janečka, farář

VELIKONOCE – svátky obnovy

Valašskému ZOD, družstvu Zašová se podařilo získat pro-
středky na nákup zemědělské půdy. Proto může nabídnout 
zvýhodněnou cenu. 

Družstvo má zájem o nákup pozemků v těchto katastrech: 
Zašová, Veselá, Hrachovec, Velká Lhota, Střítež nad Beč-
vou, Vidče, Zubří, Rožnov pod Radhoštěm. 

V těchto katastrech družstvo již dvacet pět let úspěšně hos-
podaří a pozemky užívá k ryze zemědělským účelům.

Zájemci o prodej pozemků se mohou informovat na tel. 
603 461 225 u paní Mileny Šrámkové.

Veškeré záležitosti spojené s prodejem půdy zajistí družstvo.             
Za představenstvo Valašského ZOD, družstva

Ing. Jan Jadrníček

Mimořádná nabídka vlastníkům půdy

A jak je to s těmi va-
jíčky? Jak je možné, že 
se někdo nakazí pou-
hou manipulací s vejci 
a někdo zase po jejich 
požití?

Následující odpověď 
je rovněž jednoduchá. 
Vejce může být infiko-
váno v průběhu snášky. 

Povrch (skořápka) vejce je kontaminována salmonelou a při 
vyklepávání vajec může dojít i ke kontaminaci obsahu. Další 
možnost, jak může být vejce infikováno, je tzv. transovariál-
ní přenos. Pod tímto složitým názvem se skrývá pouze to, že 
salmonela kontaminuje kloaku (vylučovací a rozmnožovací 
kanál slepic, kachen, hus) a šíří se směrem vzhůru k vejcovo-
du. V tomto místě infikuje nově se tvořící vajíčka, která ještě 
nemají vytvořenou skořápku. Z tohoto důvodu se nedoporu-
čuje konzumovat syrová nebo tepelně dostatečně neopraco-
vaná vejce. U kachních a husích vajec se doporučuje tepelná 
úprava ve vroucí vodě po dobu 10 minut.

Důslední bychom měli být i při tepelné úpravě vodních 
živočichů (ryb, krabů, ústřic). Salmonela se totiž může vy-
skytovat i ve vodních pramenech znečištěných výkaly. 

Co tedy patří mezi rizikové potraviny?
Mezi rizikové potraviny patří vaječné produkty (sušené žlout-

ky, sušené bílky, vaječné krémy pro cukrářské účely, majonézy, 
salátové dresinky). Dále sušené mléko, čokoláda a kakao. 

Kolik bakterií je potřeba, aby vyvolaly infekci?
Rozhodujícím faktorem pro vznik salmonelózy je množ-

ství salmonel v potravě, množství zkonzumované potraviny  
a v neposlední řadě druh a patogenita bakterie. Samozřejmě 
zde hraje významnou roli i způsob kulinární úpravy. Salmone-
la je termolabilní, tzn. že nemá ráda chlad a teploty blížící se 
k bodu mrazu nebo naopak teploty blízké varu. Pokud chceme 
mít jistotu a bakterii tepelnou úpravou zneškodnit, doporučuje 
se vařit pokrm při teplotě 72 °C po dobu 10 minut. Salmonely 
se rády rozmnožují a rostou při teplotě 37 °C. To je jedním  
z důvodů, proč jsou v létě časté infekce salmonelami. 

Jak se salmonelóza projevuje?
Infekční dávka může být velice variabilní podle věku  

a zdravotního stavu hostitele. Obecně platí, že rizikovou sku-
pinu tvoří malé děti, senioři a osoby se sníženou imunitou. 
Bakterie putuje kontaminovanou potravou do tenkého stře-
va, kde se množí. Inkubační doba je v průměru 24 – 48 ho-
din. Salmonela během ní produkuje toxin, který vyvolává ve 
střevě zánět. Onemocnění se projeví průjmem, nevolností, 
bolením břicha, teplotou a zimnicí. Při tomto onemocnění je 
nutné vyhledat lékaře. Úporné zvracení nebo průjmy dehyd-
ratují tělo, což může být i život ohrožující.

Prevence salmonelóz aneb jak si nezkazit Velikonoce
Pokud chceme předejít infekci, je potřeba učinit několik 

zásadních kroků. 
1. Před manipulací s potravinami si vždy důkladně umyjte ruce.
2. Při manipulaci se syrovým masem a vejci si vyčleňte po-
můcky a nástroje pro práci s nimi.
3. Nepoužívejte jedno prkénko na krájení zeleniny a masa.
4. Při skladování v lednici vždy oddělujte potraviny živočiš-
ného původu od ostatních za pomocí uzavíratelných potravi-
nářských dóz.
5. Dbejte na důkladnou tepelnou úpravu pokrmů z riziko-
vých potravin.  Teplota při vaření pokrmů by měla být ve 
všech částech více než 70 °C po dobu 10 minut.
6. Uvařený pokrm je vhodné šokově zchladit (nejlépe do 
dvou hodin) na teplotu nižší než 7 °C.
7. Při rozmrazování zmrzlého drůbežího masa nenechávejte 
maso plavat v roztáté tekutině. Tekutinu vždy vylejte a maso 
opláchněte pod tekoucí vodou.

8. Kořenovou zeleninu a listovou zeleninu vždy důkladně 
očistěte a vyperte pod tekoucí vodou.
9. Nezapomínejte, že zvířata a hmyz (mouchy) jsou také pře-
našeči bakterie. Chraňte tedy potraviny před hlodavci, holu-
by a hmyzem.
10. Po manipulaci s rizikovými potravinami si vždy důklad-
ně umyjte ruce. 

Mgr. Hana Holišová
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Další podrobnosti, aktuální výsledky, tabulku, statistiky 
jednotlivců a fotogalerii najdete na sport.mesto-zubri.cz a na 
FB stránkách Sportoviště města Zubří.

Pepa Randus

Sobota 20. února patřila v sokolovně opět stolnímu teni-
su. Uskutečnil se zde již čtvrtý ročník Turnaje neregistrova-
ných hráčů, kteří se na pěti stolech utkali ve dvouhře. Mezi 
devětadvaceti zúčastněnými byla přihlášena i jedna dívka  
a nevedla si vůbec špatně. Novinkou letošního ročníku 
bylo rozdělení hráčů do dvou kategorií - do 35 a nad 35 let.  
V mladší kategorii startovalo devět hráčů, do starších se při-
hlásilo dvacet borců. Počtu přihlášených byly přizpůsobeny 
i herní systémy jednotlivých kategorií. Kromě zuberských 
hráčů, kteří byli bohužel v menšině, přijeli do Zubří příznivci 
stolního tenisu z různých míst. Již tradičně k nám přijíždějí 
ekipy z Valašské Polanky či Bystřice pod Hostýnem, nově  
z Luboměře nebo Šternberka, ale i z nejbližšího okolí. 

Turnaj byl zahájen souběžně oběma kategoriemi a my se 
nejprve podíváme na „mlaďochy“. Lucka a osm mladých 
pingpongářů si to nejprve rozdali v základní skupině systé-
mem každý s každým. Už to, že skupinou nikdo neprošel 
bez ztráty kytičky, naznačilo, že se jedná o vyrovnané borce 
a čeká nás drama až do konce. Mezi nejlepší čtyři se po vy-
rovnaných bojích probojovali s šesti vítězstvími Vojta Žídek, 
Kuba Trebula, Lukáš Karola a Lucka Gajdošová s pěti body. 
V prvním semifinále porazil Vojta Žídek z Bystřice pod Ho-
stýnem po boji 3:2 na sety Lucku Gajdošovou ze Vsetína. 
Druhé semifinále bylo bojem mezi borci z Valašské Polanky 
a šťastnější v něm nakonec byl Jakub Trebula, který porazil 
poměrem 3:1 Lukáše Karolu.

Na vedlejších třech stolech si to rozdávali pánové v nejlep-
ších letech. Ti se nejprve utkali ve čtyřech skupinách každý 
s každým, nejlepší čtveřice postupovaly do osmifinále a poté 
vyřazovacím systémem až do finále. Již zápasy ve skupinách 
naznačily, kde asi hledat favority. Ale úplně jednoduché to 
neměli. Nikdo nechtěl prohrát bez boje, a proto jsme byli 
svědky lítých bojů o každý míček. Osmifinálové zápasy 
byly konečnou pro většinu domácích hráčů. Ač se snažili, 
seč mohli, na své soupeře nestačili a rozloučili se se soutě-
ží. Ve čtvrtfinále byl nejvyrovnanějším soubojem duel mezi 
kamarády Láďou Brokešem a Staňou Ovčačíkem. Utkávají 
se spolu týden co týden, takže bylo těžké cokoliv na soupeře 
vymyslet, ale nakonec postoupil mezi čtyři nejlepší Láďa, 
který se tak stal i nejlepším zuberským hráčem. Další zápa-
sy poslaly do semifinále Jiljího Šimíčka z Luboměře, vítěze 
prvního ročníku Romana Žídka z Bystřice pod Hostýnem  
a Mirka Kuběje ze Stříteže. V semifinále jsme byli svěd-

Vítězové turnaje Mirek Kuběj a Jakub Trebula

Patnácté kolo potvrdilo suverenitu Marodů, kteří v očeká-
vaném utkání porazili celek Tip Café 8:0 a obhájili tak titul 
z loňského roku. I v dalších utkáních vítězili favorité. Výkon 
kola předvedl Honza Krupa z týmu Marodi výkonem 268 
shozených kuželek.

Paneláci – Lutomidaji       6:2 (586:573)
KO-SA – Skittles crew      8:0 (749:674)
Dvě+jeden – Gumotíci     0:8 (622:678)
TPV – Oktopus                 0:8 (573:671)
Marodi – Tip Café             8:0 (769:679) 
Šestnácté kolo přineslo vesměs očekávané výsledky. Mož-

ná se nečekala výhra Gumotíků nad týmem Skittles crew  
v poměru 7:1. O pořadí na stupních vítězů stále není rozhod-
nuto. V tomto kole byl nejlepší Peťa Polách z Gumotíků díky 
výkonu 265 shozených kolků.

Paneláci – Tip Café           2:6 (596:672)
KO-SA – Lutomidaji          8:0 (677:553)
Dvě+jeden – Oktopus        2:6 (608:691)
Skittles crew - Gumotíci     1:7 (628:714)
Marodi – TPV                     8:0 (729:561)      
V sedmnáctém, předposledním, kole bylo utkání KO-SA 

– Tip Café přímým soubojem o medaile. Lépe ho zvládli 
hosté, když zvítězili 6:2. Dva body do tabulky si připsaly 
také týmy Dvě+jeden a Marodi. Blízko bodu byli překvapivě  
s lídrem soutěže Paneláci! Utkání Gumotíci – Lutomidaji 
bylo kontumováno ve prospěch domácích, zápas Skittles 
crew – Oktopus byl odehrán až po uzávěrce.

Dvě+jeden – TPV             8:0 (599:506)
KO-SA – Tip Café             2:6 (664:681)
Marodi – Paneláci             6:2 (699:623)
O pořadí na stupních vítězů a o účastnících závěrečného 

turnaje TOP 12 tak rozhodne až poslední ligové kolo hrané 
ve dnech 16. a 17. března.

Zuberskou ligu čeká drama až do konce
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Sport

Inzerce

(placená inzerce)

(placená inzerce)

Prodej pšenice
Valašské ZOD, družstvo Zašo-

vá, nabízí prodej kvalitní krmné pšenice (pytlované) za 
zvýhodněnou cenu 480,- Kč/1 q vč. DPH. 
Nabídka platí pro období březen – duben 2016.
Prodej bude probíhat na farmě Luhy Zašová v uvedených 
termínech: 31. března, 14. dubna, 21. dubna a 28. dubna - 
vždy od 14.00 do 16.00 hod. 
Zájemci se mohou informovat u ing. Šustka na tel. 
731 314 723.



Po zkušebním nultém ročníku za-
čne opět na jaře dlouhodobá tenisová 
soutěž s názvem Zubříček. Soutěž se 
hraje pyramidovým systémem, cílem 
je stanout na konci sezóny na vrcholu 
pyramidy a stát se zuberskou teniso-
vou jedničkou! Do soutěže se může 
přihlásit úplně každý, kdo má rád te-

nis, hledá nové výzvy, soupeře a chce se aktivně zapojit do 
zuberského sportovního dění. Hrát se bude na antukových 
kurtech u sokolovny a v areálu polyfunkčního centra. 

Titul obhajuje Tomáš Vlk, který byl v nultém ročníku 
nejaktivnějším hráčem a nejen tato skutečnost ho vynesla 
až na výsluní. V letošním ročníku přinášíme řadu vylepše-
ní herního systému na základě připomínek samotných hráčů  
z roku loňského. Všechny novinky, propozice i pravidla bu-
dou zveřejněny na stránkách http://zubricek.mesto-zubri.cz, 
kde budete mít také možnost sledovat průběžné pořadí soutěže. 

Pepa Randus  

Do nového ročníku Zubříčka vstupujeme 
se změnami

Starší žačky TJ Lesana Zubří se pod vedením trenérky Si-
mony Palátové účastnily turnaje LAUDON CUP 2016, který 
pořádal házenkářský oddíl TJ Nový Jičín. Turnaj se našim 
děvčatům vydařil. Ve všech 5 utkáních dokázaly své soupeř-
ky porazit a staly se tak vítězem tohoto tradičního turnaje. 
Hned v prvním našem utkání a zároveň prvním utkání celého 
turnaje se vlastně hrálo o prvenství v turnaji. Toto důležité 
utkání jsme vyhrály o jediný gól.  

V tréninku se musíme ještě více zaměřit na přihrávky  
a zpracování míče, protože z těchto zbytečných chyb máme 
hodně ztracených balónů, které nám potom mohou v mis-
trovských utkáních jarní části Zlínské ligy starších žaček 
chybět. 

Na turnaj bohužel neodcestovaly z důvodu nemoci Hanka 
Mikulenková a Markéta Křenková. 

 
Utkání: 
Lesana Zubří - MSŠ Swietochlowice I. (PL)          14:13 
Lesana Zubří - HC Hlučín                                      19:3 
Lesana Zubří - DHK Zora Olomouc                       11:7 
Lesana Zubří - MSŠ Swietochlowice II. (PL)         22:12 
Lesana Zubří - TJ Nový Jičín                                  16:6 
 
Sestava a střelkyně branek: Anita Poláčková G, Alžběta 

Krůpová 27, Denisa Dukátová 14, Leona Jurajdová 14, Te-
reza Palátová 11, Jasmína Remešová 8, Barbora Hrušková 5, 
Tereza Kamencová 4, Kateřina Fusková 2, Eliška Benová. 

TJ Lesana Zubří

Starší žačky Lesany Zubří vítězně 
v Novém Jičíně 

ky dramatických utkání a do finále postoupili Jiljí Šimíček  
a Mirek Kuběj.

V tu dobu už se samozřejmě nehrálo na dalších stolech 
a pozornost všech se upírala ke stolu finálovému, kde jako 
první nastoupili ke svému poslednímu duelu v turnaji zá-
stupci mladší generace. V něm Jakub Trebula oplatil svému 
soupeři Vojtovi Žídkovi porážku ze skupiny, a po vítězství 
3:1 se tak mohl radovat ze zaslouženého vítězství. A pak 
přišel na řadu závěrečný duel, který nabídl nádherný 
ping-pong s řadou luxusních výměn. Po velkém boji nako-
nec zvítězil Mirek Kuběj 3:2 a stal se tak vítězem turnaje. Po 
zásluze byli všichni borci závěrečných soubojů odměňováni 
častým a hlasitým potleskem! Samotný závěr samozřejmě 
patřil slavnostnímu defilé, kdy byli odměněni čtyři nejlepší  
z obou kategorií. Ceny do turnaje věnovalo Město Zubří, při-
čemž jeho pracovníci OKaS se postarali o samotné zorgani-
zování a chod turnaje ve spolupráci s trenéry Stolního tenisu 
Zubří - Milanem Pupíkem a Jirkou Krupou. O pohoštění se 
celou dobu starala kavárna Tip Café prostřednictvím Zuz-
ky Podmolové, která se postarala o bezproblémový průběh 
samotného občerstvení sportovců, pořadatelů a příchozích 
diváků. Výsledky základních skupin, play off, rozhovory  
s vítězi obou kategorií i kompletní fotogalerii najdete na 
sport.mesto-zubri.cz a na FB stránkách Sportoviště města 
Zubří.

Co říci závěrem? Přejme si, aby i další ročník turnaje pro-
běhl v rámci fair play, ve stejně skvělé atmosféře jako ten 
letošní, aby se opět sešli ti, kteří mají rádi tento sport, a aby 
se ho zúčastnilo více domácích hráčů.
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Stupně vítězů – kategorie nad 35 let
Pepa Randus

Stupně vítězů – kategorie do 35 let



Klub Zubří, Hamerská 10
Sobota 2. dubna od 18.00 hodin
Divadelní SPONA Zubří
Ochotnický divadelní soubor nadšenců ze Zubří
VZPOMEŇ SI NA ZÍTRA
Autorská hudební komedie o tom, co se stane, když se ze 
vztahu najednou vytratí práce i sex-appeal. Do 12 let ne-
vhodné! 
Vstupné dobrovolné.
Rezervaci vstupenek zajišťuje SPONA. 
Info: http://www.divadelnispona.cz/.

Čtvrtek 7. dubna od 17.30 hodin
JIŽNÍ AFRIKA – Namibie, Lesotho, Svazijsko a JAR
PŘEDNÁŠKA PETRA NAZAROVA
Zajímá vás, kolik je třeba vyplatit krav domorodé rodině 
za vaši nastávající manželku? Co zulská žena sděluje muži 
ozdobami červené barvy? Jak se dělá africký rituální obřad 
pití alkoholu spojeného s očistou těla i ducha a jak vypadá 
tradiční pozdrav kmene Zulu? 
Vstupné v doprodeji: 50 Kč nebo v rámci permanentky na 
Přednáškový cyklus ZDARMA.

Sobota 9. dubna od 17.00 hodin
SPORTOVNÍ GALAVEČER V RYTMU SAMBY
Slavnostní předání cen vítězům ankety o nejlepší sportovce 
města Zubří
Vstup volný, omezený počet míst – nutná rezervace
Rezervace míst od 29. 3. 2016 od 8.00 hodin - on-line rezer-
vace na webu: http://rezervace.mesto-zubri.cz/, případně 
telefonicky na tel. č. +420 571 658 788.

Pátek 15. dubna od 18.00 hodin
Divadelní SPONA Zubří
Ochotnický divadelní soubor nadšenců ze Zubří
VZPOMEŇ SI NA ZÍTRA
Autorská hudební komedie o tom, co se stane, když se ze 
vztahu najednou vytratí práce i sex-appeal. Do 12 let ne-
vhodné!
Vstupné dobrovolné.
Rezervaci vstupenek zajišťuje SPONA. 
Info: http://www.divadelnispona.cz/.

Sobota 16. 4. od 18.00 hodin
Neděle 17. 4. od 18.00 hodin
FRANTIŠEK Z ASSISI
TĚŠÍNSKÉ DIVADLO
Sobotní divadelní předplatné – sobota 16. 4. od 18.00 hodin
Páteční divadelní předplatné – neděle 17. 4. od 18.00 hodin
Autor: Martin Kákoš, skladatel Gabo Dušík, textař Martin 
Sarvaš, Režie, choreografie: Jaro Moravčík
Muzikál z rukou tvůrců fantastické „Báthoryčky“ slibuje  
v obsazení takřka 40 herců a tanečníků opět nezapomenu-
telný kulturní zážitek, který si v ničem nezadá se slavnými 
pražskými muzikály.
Doprodej vstupenek: 300 Kč, kancelář Klubu Zubří  
– po, st: 8 – 11.30, 12.30 – 17.00 hodin.
Rezervace: 571 659 447, 602 483 785.

Kino Zubří, Hamerská 10
Úterý 12. 4. od 9.30 hodin
KRTEK A KALHOTKY
Pásmo pohádek pro děti z MŠ, ale i děti předškolního věku 
v doprovodu rodičů. Vstupné: 12 Kč. Délka filmu: 60 minut.

Středa 20. 4. od 18.00 hodin
GANGSTER KA: AFRIČAN
Kraviec  „Káčko“ po ne-
čekaném odchodu z vazby 
opouští Českou republiku 
a začíná novou etapu zlo-
čineckého života. Česká 
republika tak exportuje do 
světa gangstera prvotřídní-
ho formátu, který se usazuje 
na Seychelských ostrovech.  Z nadprůměrně inteligentního 
podvodníka se stává gangster, vrah a obchodník s narkotiky, 
který všude, kam vstoupí, likviduje místní mafii a nastoluje 
vlastní řád. Dostává se do světa, ze kterého není návratu… 
Hrají: Hynek Čermák, Alexej Pyško, Filip Čapka, Miroslav 
Etzler, Vlastina Svátková a další. 
Vstupné: 70 Kč. Režie: Jan Pachl. Žánr: kriminální thriller.
Přístupnost: od 12 let. Délka filmu: 100 min.

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

Muzeum – Výstavní galerie PETROHRAD
Čtvrtek 17. 3.  – neděle 3. 4. 
ÓDA NA JARO
Prodejní výstava jarních  
a velikonočních dekorací 
a dekorací do interiérů. 
Výstavu pro vás připravila 
Jana Hrstková a Květiny 
Lucida. Vstupné: dobro-
volné. Otevírací doba: út, čt, pá, so, ne: 14 – 17 hodin 

Připravujeme
12. 5.  • Přednáška Chirurgem v Kazachstánu 
  – Martin Ondrášek
21. 5.  • Metlářský jarmark
27. 5.  • BRATŘI EBENOVÉ
29. 5.  • Pěvecký koncert sboru dětí pod vedením 
     Marie Křenkové

Ostatní
Lidová galerie U dvou koček  - do 30. 4. 
zve na  prodejní výstavu 
Měděná fantazie - paní Dany Mikulenkové ze Zubří
Můžete shlédnout i sbírku kraslic pana Jaroslava Němce ze 
Zubří. Výstava byla zahájena 11. 3. a  potrvá do 30. 4. 
Úterý 5. 4. v Kulturním domě Zašová
Obec Zašová Vás srdečně zve na divadelní hru  
Jak je důležité míti Filipa, kterou nám zahraje divadelní 
spolek Ventyl z Hranic. Divadlo se uskuteční v úterý 5. 4. 
v 19.00 hod. v Kulturním domě. Předprodej vstupenek IC 
Zašová nebo na tel.: 730 893 996. Cena vstupenky 60 Kč. 
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Program na duben 2016



SPORTOVNÍ HALA
Sobota 2. 4.
  9.00 hod. Florbalový turnaj – 13. kolo Zlínské ligy mužů
Neděle 3. 4.
 9.00 hod. Turnaj minižactva – turnaj nejmenších v házené
13.30 hod. HC Zubří A – HC Zlín B – 9. kolo Zlínské ligy 
mladšího žactva I
14.45 hod. HC Zubří B – SHK Kunovice – 9. kolo Zlínské 
ligy mladšího žactva II
Neděle 17. 4.
13.00 hod. HC Zubří – KH Kopřivnice – 18. kolo I. ligy 
mladších dorostenců 
15.00 hod. HC Zubří – Handball KP Brno – 18. kolo 
I. ligy starších dorostenců
17.00 hod. HC Zubří B – TJ Lesana Zubří – 18. kolo 
2. ligy mužů 
Čtvrtek 21. 4.
16.00 hod. HC Zubří – HC Zubří B – 12. kolo Zlínské ligy 
starších žáků
Neděle 24. 4.
 9.00 hod. HC Zubří A – TJ Rožnov pod Radhoštěm 
– 3. kolo Zlínské ligy mladšího žactva I
10.15 hod. HC Zubří B – TJ Valašské Meziříčí  
– 3. kolo Zlínské ligy mladšího žactva II
17.00 hod. TJ Lesana Zubří – SK Velká Bystřice 
– 19. kolo 2. ligy mužů SM

KUŽELNA
Sobota 2. 4.
 9.30 hod. TJ Gumárny Zubří – TJ Kelč – utkání 21. kola 
KP mužů

SOKOLOVNA
Neděle 17. 4.
 9.00 hod. TJ Gumárny Zubří – Zašová – utkání 11. kola 
zlínské krajské soutěže v šachu

FOTBAL
Sobota 2. 4.
15.30 hod. FC Zubří B – Sokol Střelná – 15. kolo III. třídy mužů
Neděle 10. 4.
15.30 hod. FC Zubří A – TJ Vidče – 16. kolo I. A třídy mužů
Sobota 16. 4.
16.00 hod. FC Zubří B – Sokol Jarcová – 17. kolo III. třídy mužů
Neděle 24. 4.
13.30 hod. FC Zubří – TJ Vidče – 14. kolo starší přípravky OP
16.00 hod. FC Zubří A – TJ Nedašov – 18. kolo I. A třídy mužů

TJ LESANA ZUBŘÍ – HŘIŠTĚ LESANY
Neděle 10. 4.
  9.00 hod. TJ Lesana Zubří – HC Zlín B – 1. kolo Zlínské 
ligy mladšího žactva II
10.15 hod. TJ Lesana Zubří – DHK Litovel – 10. kolo 
Zlínské ligy starších žaček

Neděle 17. 4.
  9.00 hod. TJ Lesana Zubří – TJ Bystřice pod Host. B 
– 2. kolo Zlínské ligy mladšího žactva II
Neděle 24. 4.
10.15 hod. TJ Lesana Zubří – SK Žeravice – 12. kolo 
Zlínské ligy starších žaček

VÍCE INFORMACÍ NA: SPORT.MESTO-ZUBRI.CZ

Seznam akcí na sportovištích města Zubří v dubnu 

Město Zubří hledá uklízečku do Sportovní haly 
Nabídka práce (brigády) – uklízečka Sportovní hala Zubří
Termín nástupu: ihned
Specifikace pracovní pozice:
• Úklid sportovní plochy, vestibulu haly, sociálních zařízení.
• Práce na základě dohody o provedení práce 
 (pracovní činnosti) – cca. 70 hod./měsíc.
• Pružná pracovní doba (ranní hodiny, víkendy).
Nabízíme:
• Zajímavou práci ve sportovním prostředí.
• Pružnou pracovní dobu.
• Pravidelný příjem dle odpracovaných hodin.
Požadujeme:  
• spolehlivost • odpovědnost • pracovitost • dobrá fyzická kondice.
Informace:
Josef Randus, správce městských sportovišť – 725 900 767

* * *

* * *
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Prodejní místa ZN 
COOP Sídliště 6. května • trafika p. Mikulenka • HOBBY ELEKTRO pí Janošcová u Tesca • COOP střed • COOP Staré Zubří • Tip Café • Trafika u pošty
Schránky na vaše příspěvky najdete na těchto místech - Klub Zubří, Hamerská 10 • Horní škola • Horní konec • Klub Staré Zubří


