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MĚSTO ZUBŘÍ - U Domoviny 234, 756 54 Zubří,
vyzývá zájemce touto veřejnou výzvou k přihlášení
a k podávání přihlášek na pracovní pozici

•

www.mesto-zubri.cz

•

25. únor 2020

Opět se sejdeme U Ludvíka

ŘIDIČ – ŘIDIČKA SENIORTAXI
Zájemci předloží písemnou přihlášku včetně příloh
do pátku 6. 3. 2020 do 11.00 hod. včetně
osobně do podatelny MěÚ Zubří
nebo poštou, a to v zalepené obálce označené
„Přihláška na pozici řidič - neotvírat“.
Bližší informace: Aleš Měrka, místostarosta,
tel. 725 490 449, www.mesto-zubri.cz
Po veleúspěšných hudebních večerech, v rámci kterých se
klubová scéna U Ludvíka rozezněla tóny hlasu Marie Křenkové a jejich hostí, se tyto prostory znovu otevřou. Zveme
všechny, kdo si chtějí u příjemných jazzových melodií odpočinout od každodenních starostí. Za doprovodu klavíru vám
zazpívá Markéta Komárová, kterou si můžete pamatovat
z oslav 100 let republiky uspořádaných v zuberské sportovní
hale. Na tento program je vzhledem ke kapacitě prostor nutné zajistit si rezervaci předem.
Akce se koná v pátek 27. 3. od 18 hodin.
LP

Noc s Andersenem 2020
Letos je tomu 20 let, co se v České
republice začala konat v knihovnách
Noc s Andersenem. Z pátku 27. 3. 2020
na sobotu 28. 3. 2020 budeme v knihovně nocovat s Harry Potterem. Jak ale
získat přihlášku na tuhle kouzelnou noc?
Donést do knihovny vlastnoručně vyrobenou záložku do knih a být čtenářem zuberské knihovny.
Uzávěrka přihlášek je v pátek 20. 3. 2020. Kapacita je omezena, takže kdo dřív přijde, ten dřív mele. Akce je určena
dětem do 10 let.
Na setkání v knihovně se těší knihovnice Veronika a Lenka
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Společenská kronika občanů Zubří
Narození
Richard Hanák			
Rozálie Holišová

Antonín Vychodil
Sofie Hubová

Blahopřání
Přejeme všem jubilantům do dalších let pevné zdraví,
hodně štěstí, spokojenosti a krásných chvil pohody.
Žofie Pečivová
80 let Blažena Dobešová
75 let
Eliška Pečenková
90 let Josef Pečenka
90 let
Josef Vlk
75 let Václav Pšenica
85 let
Emil Grenar
80 let Františka Paprskářová 85 let

Zlatá svatba

Hřbitov je smutná zahrada,
kde tiše pějí ptáci,
své drahé zde člověk ukládá,
vzpomínat se sem vrací.
Kytičku přineseme, svíčku Ti rožneme,
na Tebe, drahý tatínku,
nikdy nezapomeneme.
Dne 6. února 2020 jsme vzpomněli 6 let od úmrtí našeho
drahého tatínka, bratra, dědečka, pradědečka a švagra,
pana Františka Cibulce.
S láskou vzpomíná dcera Pavla s rodinou.
Ty naše lásko, ty lásko bílých květů,
nezvadneš nikdy v polibcích našich retů.
Neb líbati se smíme,
vždyť je to lásky ráj,
jím večer hvězdy svítí
a šumí les i háj.
Jan Koláček Zárubský
Dne 6. února 2020 by se náš tatínek,
pan Jan Koláček,
dožil 115 let a naše maminka,
paní Anna Koláčková,
by dne 24. dubna 2020 oslavila 98 let.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.
Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene,
kdo Tě měl rád, nezapomene.

Libuše a Vladimír Dořičákovi

Život se nezastaví, jede dál,
jen vzpomínky zůstanou nám.

kkk
Úmrtí
Miloslav Krčmář			
Anna Lajgotová			
Vincenc Pavlíček			

Dne 7. února jsme vzpomněli na nedožité
95. narozeniny
pana Adolfa Fabiána.
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Jan Mičola
Josef Holiš
Jarmila Cabáková

Vzpomínáme
Hospodin se mi ukázal zdaleka:
„Miloval jsem tě odvěkou láskou,
proto jsem ti tak trpělivě
prokazoval milosrdenství.“
Jeremiáš 31:3
Jako se nad syny slitovává otec,
slitovává se Hospodin nad těmi,
kdo se ho bojí.
		 Žalm 103:13
Dne 2. února 2020 by oslavil své 65. narozeniny
pan Josef Kotulek.
S láskou vzpomínají manželka Anežka, děti Josef s Markétou, Dáša, vnučky Madelinka a Valerinka.

Dne 8. února 2020 jsme vzpomněli nedožité 100. narozeniny a zároveň 25. února 2020 vzpomeneme 29. výročí úmrtí
našeho milého tatínka, dědečka a pradědečka,
pana Vincence Cabáka.
Dne 10. února 2020 jsme vzpomněli
6. výročí úmrtí naší milované maminky,
babičky a prababičky,
paní Boženy Cabákové,
a zároveň jsme si 2. ledna 2020 připomněli její nedožité 94. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.
Kdo v srdcích žije – neumírá.
Dne 11. února 2020 by se dožil 94 let náš
milovaný tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Karel Mužík
ze Starého Zubří. Stále s vděčností vzpomínají synové s rodinami.
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Dne 13. února 2020 jsme vzpomněli 100leté výročí od narození
paní Miroslavy Dořičákové.
Syn Tomáš.
Co osud vezme, nevrací,
i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále v srdci bolí
a zapomenout nedovolí.
Dne 16. února 2020 jsme vzpomněli
25. smutné výročí, kdy nás opustil
pan František Vašut.
S láskou a bolestí vzpomínají manželka, dcera a syn
s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 19. února 2020 by se dožil 80 let můj
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Josef Hrachovec.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkujeme.
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Kdo lásku a dobro rozséval,
ten žije v našich srdcích dál.
Dne 2. března 2020 si připomeneme
25. výročí od úmrtí našeho milého tatínka,
dědečka a pradědečka,
pana Josefa Valy ze Zubří.
S láskou a úctou vzpomíná syn s rodinou.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Krásná léta prožitá s Vámi, maminko a tatínku,
nás budou stále provázet.
Před dvěma léty přestaly hvězdy pro Vás
svítit a slunce hřát, my však budeme stále
vzpomínat.
Dne 18. února 2020 jsme vzpomněli 2. výročí, co nás navždy opustila naše milovaná
maminka, babička a prababička,
paní Jaroslava Benová.
Dne 4. března 2020 vzpomeneme také
2. výročí, co nás navždy opustil náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Jan Bena.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
děti s rodinami.
Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte s námi.
Život zemřelých je uložen
v paměti žijících.
Dne 9. března 2020 uplyne 26 let od smrti
našeho tatínka, manžela a dědečka,
pana Štěpána Mizery.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

MěÚ Zubří informuje
Vážení spoluobčané,
Rada města se Vám hlásí s pravidelným příspěvkem s informacemi z jednání lednových Rad (č. 30 a 31). Jako
vždy se v případě jakýchkoliv dotazů či nejasností na nás
neváhejte obrátit.
Na první lednové RM 30 se probíraly tyto body:
• Rada města (RM) schválila dramaturgický plán kulturních a sportovních akcí na rok 2020. Tento plán můžete
najít na webových stránkách města ve zveřejněných důvodových zprávách z RM.
• RM schvaluje pro rok 2020 ceník za službu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území města Zubří,
a to pro podnikatele využívající systém města. Účinnost je
od 16. 1. 2020, ceny zůstaly zachovány z minulého roku.
• RM schválila rozpočtové opatření RM č. 10/2019, kterým se provádí změna rozpočtu pro rok 2019 po úpravách.
Jedná se především o finální úpravy vzhledem k přijatým
transferům na konci roku a jejich správnému položkovému
zařazení a drobným přesunům u příjmů ze sdílených daní.
• RM schválila rozpočtové opatření RM č. 1/2020, kterým
se provádí změna rozpočtu pro rok 2020. Předmětem změn
je například úprava vyrovnání souhrnného dotačního vztahu se státním rozpočtem prostřednictvím kraje (po sdělení
konkrétní částky na přelomu roku 2019/20) či zvýšení výdajů na opravu objektu Petrohradu.
• RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání, posuzování a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle stanovených kritérií zadávací
dokumentace ve výběrovém řízení projektu „Prodloužení
vodovodu Zubří - ul. Pod Obecníkem a ul. Nad Točnou“.
Zároveň schvaluje smlouvu o dílo s Cobbler, s. r. o., se
sídlem Zašová č. p. 633, 756 51 Zašová, IČ: 46578463,
v souladu s nabídkou ve výši 3 779 906,80 Kč bez DPH
a za podmínek dle důvodové zprávy.
Na druhé lednové RM 31 byly schváleny tyto body:
• RM, v postavení jediného společníka společnosti MA Zubří,
s. r. o., schválila odměnu pro jednatele pana Roberta Jurajdu
za období od října 2019 do ledna 2020. Odměna je spojena
s úspěšným zahájením provozu MA Zubří, s. r. o., množstvím
odpracovaných hodin a širokým rozsahem pracovních povinností spojených s provozem. RM zároveň schválila upravenou novou Smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti
MA Zubří, s. r. o., s panem Robertem Jurajdou s účinností
od 1. 2. 2020. Nová smlouva lépe reflektuje aktuální postavení, rozsah povinností a práce jednatele vzhledem
k ukončení spolupráce s provozní ředitelkou.
• RM schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze
dne 28. 6. 2019 k realizaci akce „Zubří – oprava kanalizace
v ulici Hamerská“. Dodatek se týká změny rozsahu a ceny
díla, které provádí firma Martin Urban, IČ: 46578463,
Lhota u Vsetína 10, Vsetín. Navýšení ceny činí 598 401,97
Kč bez DPH. Důvodem navýšení je, že při výkopu docházelo ke značným sesuvům zeminy v okolí výkopu, a to
i přes používání pažení. Komunikace byla v minulosti budována na navážce, což znamená, že podloží je nesoudržné.

4

•
•
•

•

•

•

•

•

Zuberské noviny - únor 2020
Narostl tedy rozsah práce – dvojnásobně se rozšířil výkop,
který musel být zasypán kamenivem oproti původní zemině
z důvodu zachování únosnosti komunikace. V souvislosti
s opravou kanalizace na ul. Hamerské nově město obdrželo
požadavek občanů jižní strany ulice o vybudování přípojek
k jednotlivým domům. Tento záměr je momentálně projektován a po realizaci těchto přípojek bude provedena celková
oprava povrchu místní komunikace.
RM schválila prodloužení nájmů bytu č. 8, Rožnovská
419, Zubří, a bytu č. 14, Hlavní 824, Zubří. Doba nájmu se
prodlužuje na dobu určitou od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021.
RM vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p. č.
200/3, zahrada, o výměře 300 m2, katastrální území Zubří.
RM nedoporučuje Zastupitelstvu města vyhlásit záměr
na směnu nemovité věci - pozemků: p. č. 3527, ostatní plocha, o výměře 559 m2, část p. č. 3528, orná půda,
o výměře cca 2596 m2, část p. č. 3529, ostatní plocha, o výměře cca 209 m2, část - 2 - p. č. 3532, trvalý travní porost,
o výměře cca 1725 m2, p. č. 3533, ostatní plocha, o výměře
1354 m2, p. č. 3591, trvalý travní porost, o výměře
4833 m2, p. č. 3592, orná půda, o výměře 3688 m2, p. č. 3593,
trvalý travní porost, o výměře 544 m2, p. č. 3594, orná půda,
o výměře 1693 m2, a p. č. 3595, orná půda, o výměře
3227 m2, k. ú. Zubří, ve vlastnictví města Zubří, za pozemky: část p. č. 1479/3, manipulační plocha, o výměře cca
300 m2, a část p. č. 4093/42, trvalý travní porost, o výměře
cca 4700 m2, k. ú. Zubří, ve vlastnictví XXXxxx.
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání, posuzování a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější
nabídky hodnocené dle stanovených kritérií zadávací dokumentace ve výběrovém řízení projektu „Rekonstrukce
veřejného osvětlení ve městě Zubří II. etapa“. Zároveň
schvaluje smlouvu o dílo s EMPESORT, spol. s r.o., IČ:
62362569, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01, v souladu s nabídkou a za podmínek dle důvodové zprávy. Vysoutěžená
cena činí 1 888 545 Kč bez DPH. Realizace této zakázky
je podmíněna získáním dotace z OP Životního prostředí.
RM schválila zadávací dokumentaci pro výběrové řízení
podlimitní zakázky „Dopravní řešení lokality před budovou
MěÚ v k. ú. Zubří", dle důvodové zprávy. Soutěž byla neprodleně poté vyhlášena, viz profil zadavatele (EZAK Zubří).
RM schválila dodatek č. 2 Směrnice Pracovní cesty a poskytování cestovních náhrad zaměstnancům a uvolněným
členům Zastupitelstva města Zubří, dle důvodové zprávy,
s účinností od 1. 2. 2020. Důvodem jsou změny vyhlášky
o cestovních náhradách od 1. 1. 2020.
RM schválila prominutí nájmu Sportovní haly
Zubří pro Českou reprezentaci žen - uplatnila výjimku z vnitřního předpisu „Zásady a ceník krátkodobých nájmů sportovišť města Zubří
a vybavení“ vůči Českému svazu házené, IČ: 00548979,
Budějovická 778/3a, Praha 4, PSČ 104 00. Výjimka
byla udělena pro účely pořádání mezistátních zápasů reprezentace žen ČR v házené v období od 18. 3. 2020 do
25. 3. 2020 včetně tréninků. RM zároveň schválila užití symbolu města Zubří – znaku Zubří – Českým svazem házené na propagačních materiálech v souvislosti
s pořádáním mezistátních zápasů reprezentace žen ČR
v házené v Zubří v březnu 2020.
Rada města navštívila objekt Multifunkčního areálu a prošla všemi provozy. Byla informována o dosavadním běhu

provozu a nakoupeném dlouhodobém majetku pro jeho
zajištění. Tento majetek lze rozdělit do tří kategorií:
1) Dlouhodobý majetek jako investice spojená se stavbou,
který nebyl součástí výstavby prováděné firmou Hochtief
CZ. Jedná se například o vybavení kuchyní, kuželny, posilovny, wellness, kancelářského vybavení apod. Město se
na tomto vybavení podílelo celkem částkou 1 867 tis. Kč
vč. DPH (o některých těchto akcích již město informovalo v dřívějších číslech ZN – například se jedná o kuželnu
(1 026 tis. Kč vč. DPH, vybavení kuchyní restaurace, bufetu a kuželny (cca 300 tis. Kč vč. DPH) aj.
2) Vybavení, které má město na inventuře drobného dlouhodobého hmotného majetku. Tyto předměty budou součástí výpůjčky, zatímco vybavení spadající do 1) je součástí
pachtu. V této kategorii se jedná například o vybavení dětského koutku či posilovny. Město se na tomto vybavení
podílelo celkem částkou 100 tis. Kč vč. DPH.
3) Jedná se o drobný dlouhodobý hmotný majetek, který dosavadně nakoupilo MA Zubří, s. r. o., ze svého rozpočtu.
Jedná se například o drobné kuchyňské vybavení, vybavení úklidu, fitness apod. MA Zubří, s. r. o., za tento majetek
utratilo v roce 2019 částku 450 tis. Kč vč. DPH.
Majetek viz 2) a 3) byl k 31. 12. 2019 inventarizován.
Za Radu města Zubří Matěj Mizera

Upozornění pro občany, kteří dluží
na místním poplatku
Místní poplatky se řídí dle obecně závazné vyhlášky vydané zastupitelstvem. Za pozornost stojí zejména poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Ten činí již
devátý rok 400 Kč na osobu a rok, bez zvyšování. Splatnost
se posunula z jara až na 30. listopad. Na městském úřadě je
bezbariérově přístupná pokladna, je možnost platit prostřednictvím karty. Stále posíláme občanům složenky až domů…
Ani tyto vstřícné kroky radnice však neoslovily řadu občanů,
kteří tento poplatek zkrátka neuhradí. Bohužel, jejich počet
oproti minulosti nijak neklesá, stejně jako celkový dluh.
Obecně platí, že poplatek platí fyzická osoba, která má
v obci trvalý pobyt. Tím se samozřejmě myslí jedinečný
a nezaměnitelný údaj, který obecní úřad přesně eviduje,
a tudíž nemůže dojít k pochybnostem. Tímto trvalým pobytem se rozumí i hlášený pobyt na ohlašovně, tj. na adrese
úřadu, v našem případě U Domoviny 234.
To znamená – trvalý pobyt v Zubří = placení uvedeného
místního poplatku. Městský úřad, jako správce poplatku, má
tedy o těch, kteří neplatí, perfektní přehled. Protože situace
s nedoplatky se nelepší, přistoupí úřad znovu k nepopulárním opatření, jako jsou např. exekuce. Ještě předtím bychom
však dlužníky chtěli vyzvat, aby dluh uhradili, a to co nejdříve. Samozřejmě i v případě, že nemají uhrazenu tuto „daň“
i za předchozí roky. Preferujeme platbu na účet, v případě
hotovostních plateb v pondělí a středu po dobu otevření pokladny (8.00 – 10.00 a 13.00 – 16.00 h).
Závěrem upozorňujeme na ustanovení zákona o místních poplatcích, že „Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky
nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až
na trojnásobek…“.
Ekonomický odbor MěÚ Zubří
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Město Zubří přijme

UKLÍZEČKU

pro úklid prostor MěÚ Zubří.
Pracovní úvazek 0,375
(pracovní doba v odpoledních hodinách).
Typ smlouvy – Dohoda o pracovní činnosti.
Nástup možný ihned.
Vhodné i pro důchodce.
Bližší informace na tel. 571 757 056,
www.mesto-zubri.cz.

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ ZA ROK 2019

děti absolvovaly od půlky listopadu do konce ledna. Některé
děti zde překonaly svůj strach z vody, jiné už strach dávno
neměly, ale nakonec si stejně všechny domů odnesly „mokré vysvědčení“ za svou snahu a píli. Děkujeme tímto paním
instruktorkám plaveckého kurzu a už teď se těšíme, co nám
ukážou noví „plaváčci“ příští rok.
Za MŠ Duha Tereza Smočková

Lyžaři z DUHY na horách

Přehoupl se nový rok a děti z MŠ Duha, tak jako i roky předešlé, míří do valašských kopců. Je leden, pondělí třináctého. Konečně se dostavila sněhová nadílka a my jsme měli
možnost prožít krásný lyžařský týden ve sněhem zasypaném
údolí pod hotelem Horal ve Velkých Karlovicích. Možná
to bylo vytouženým sněhem, možná sportovním nadšením.

Ve spolupráci s Finančním úřadem pro Zlínský kraj
je zajištěna možnost
ODEVZDÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI
Z PŘÍJMŮ ZA ROK 2019
v prostorách MěÚ ZUBŘÍ – ZM v přízemí
ve středu 25. 3. 2020
v době 8 - 11 a 12 - 16 hod.

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

Zprávy ze školky - MŠ Duha

My se vody nebojíme

Děti dělaly den co den neskutečné pokroky ve výuce. Díky
skvělé partě instruktorů se pak v pátek 17. 1. 2020 všechny
předvedly svým fanouškům z řad rodiny na „velkém“ svahu
v závodě ve slalomu. A když říkáme všechny děti, tak opravdu všechny! Ano, i ty, které v pondělí stály na lyžích vůbec
poprvé. Dětem gratulujeme a lyžařské škole na dálku ještě
jednou děkujeme. Už teď se těšíme - za rok AHOJ!
Za MŠ DUHA Markéta

Zprávy ze školky - MŠ Sídliště

SLUNÍČKA VE ŠKOLE

Na plavání dovádíme,
krokodýly děláme,
hlavičky si potápíme,
potom také splýváme.
Nožky trochu pomáhají,
když chci doplout o kus dál,
desky, ty mě podpírají,
kdybych se vodičky bál.
My se ale nebojíme,
každý z nás je plavec velký,
u zkoušení obstojíme,
vždyť jsme pilní jako včelky.
To, že se „duhové“ děti vody nebojí, se opět po roce ukázalo na plaveckém kurzu v Rožnově pod Radhoštěm, který

Děkujeme paní učitelce Emě Onderkové za krásné přivítání
a povídání o škole.
Monika Krčmářová a Irena Dukátová
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Zprávy ze školy

Jedničky ze sjezdu
aneb Když se větrat nemusí

Poetický počátek pololetí
Únor začal jemně, něžně a s elegancí. Talentovaní recitátoři
ze všech tříd se v laskavém souboji utkali o nejprocítěnější,
nejdůvtipnější a nejčarovnější uchvácení poroty a diváctva.
To je víc než tituly a ceny!

Těsně před prvním vysvědčením byli prvňáčci už tak vzdělaní,
že si mohli dovolit ujet na týden lyžovat. Především potřebovali
zchladit svou zvědavost a ukrátit čekání. Krasopisně vykrajovali
oblouky a počítali jen sněhové vločky a pochvalné výkřiky
instruktorů. Už druhého dne byly jasně vidět pokroky! Mátohy
se proměnily v lyžaře a jezdci postoupili do skupiny krasojezdců.

1. místo – Dominika Daňková 1. A, Vojta Vltavský 1. B, Lili
Malinová 1. A, Rozárka Piskořová 2. C a Tereza Piskořová
5. A

2. místo – Amálie Hýblová 1. A, Marie Křenková 1. B,
Anička Petřeková 3. A, Ondřej Satola 2. A, Klára Trojáková 4. A a Antonín Křenek 5. B

Ze svahu se ozývalo radostné chichotání a povzbuzování,
a pokud snad někdo po ránu unaveně skuhral, vzchopil se po
prvním zamávání křídel svého sněžného anděla. Možná právě
on může za to, že všichni bez zaváhání předvedli rodičům,
sluníčku i žirafě své svižné jízdy. Nebo to „zavinili“ laskaví
trenéři ze SVČ v Rožnově?
			
S. Bludná
P.S. Tiše věříme, že lyže nebudou následující 4 roky smutně čekat
v komoře.

3. místo – Bára Zemanová 1. B, Alžběta Machová 2. B,
Nikol Francková 2. A, Vanesa Vojkůvková 5. A, Tereza Jaroňová 4. B, Karolína Žáková 4. A a Lucie Fialová 5. A
Gratulujeme a děkujeme za krásný zážitek!

S. Bludná
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Kulturní pozvánky

mír Fekar. Talentovaný klavírista Don (Štěpán Princ j. h.) se
pokouší odstřihnout od pupeční šňůry své přepečlivé matky
(Eva Daňková) a přestěhuje se do malé garsonky v bohémské
čtvrti v New Yorku. Tam se jeho cesta proplete s cestou nespoutané začínající herečky Jill (Lucie Rybnikářová). Kromě
dojemného příběhu se diváci mohou těšit na jemný ironický humor a autorskou hudbu. „Všechnu muziku, která zazní,
s výjimkou jedné písně, napsal Štěpán Princ. Je to velký talent,
nejen herecký, ale i hudební. Inscenaci věnoval velkou přípravu
a jeho styl herectví je velmi osobní a výjimečný. S Lucií Rybnikářovou tvoří na jevišti velmi kontrastní pár, který baví od
začátku až do konce,“ řekl režisér Jozef Krasula.
čerpáno z článku Nataši Budačové
z redakce Zlínského deníku
Neděle 3. 5. 2020 od 18.00 hodin
Pantheon production (Praha),

BENÁTKY POD SNĚHEM

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ

Nová divadelní sezóna v Zubří byla zahájena ve velkém stylu. Obě představení, jež zahájila program letošní sezóny pro
předplatitele skupiny A i B, byla vyprodána do posledního
místečka. Pro zájemce o případný doprodej pak představujeme další představení. Nejprve v cyklu pro skupinu B uvedeme
5. 4. 2020 křehkou komedii ze zlínského divadla „Motýli jsou
volní“, poté začátkem května Benátky pod sněhem se skvělým
hereckým obsazením. Zde ovšem bude pro doprodej jen omezený počet lístků, proto s rezervací příliš neotálejte.
Neděle 5. 4. 2020 od 18.00 hodin
Městské divadlo Zlín,

MOTÝLI JSOU VOLNÍ

Zařazeno do Divadelního předplatného skupiny B
Vstupné v doprodeji: 300 Kč
Křehkou romantickou komedii Městského divadla Zlín „Motýli jsou volní“ uvedeme v rámci Divadelního předplatného
skupiny B v neděli 5. dubna 2020 od 18 hodin. Hra Leonarda Gershe sklízela úspěchy na Broadwayi, získala ocenění
„Nejlepší americká hra roku 1969“ a její filmová verze z roku
1972 zvítězila v klání o Oscary i Zlaté glóby. Text se zlínskými herci nastudoval slovenský režisér Jozef Krasula. „Gershe
napsal velmi silný lidský příběh o sbližování dvou mladých lidí,
o tom, jak se učit dívat na svět očima toho druhého, o touze
po samostatnosti, lásce a naději,“ prozradil dramaturg Vladi-

Vstupné v doprodeji: 400 Kč
První květnovou neděli bude v zuberském klubu k vidění brilantní situační komedie se skvělým hereckým obsazením. Poprvé v Zubří uvidíte J. Noska a V. Arichtevu, naopak Filip Cíl
a Lucie Štěpánková se k nám budou vracet poté, co zazářili v
představení Divadla v Řeznické nebo Divadla Ungelt.
Jedni mají před svatbou, druzí možná před rozchodem.
Společné setkání může ale všechno převrátit.
Jedno malé nedorozumění vede až k absurdním situacím...
Gilles Dyrek je znám jako tvůrce moderních komedií. Je oblíbený pro svoji nadsázku a vtip. Benátky pod sněhem vypráví
příběh jedné „večeře s přáteli“, která konfrontuje dva mladé
páry s opravdovostí a falší jejich lásky. Gilles Dyrek se satirickým úsměvem přitom odhaluje i naivitu některých z nás nad
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řešením problémů okolního světa. "Benátky pod sněhem" se
s velkými úspěchy hrají od svého vzniku v roce 2003 nejen po
celé Francii, ale i v zahraničí, např. v Německu, Rumunsku,
Polsku, Velké Británii nebo Kanadě. Její inscenace posbíraly
už mnoho ocenění, například v rodné Francii byly vyhlášeny
"hrou roku". Pod originálním názvem "Venise sous la neige"
byla v roce 2016 natočena úspěšná filmová komedie.

HUDEBNÍ ŠPÍZ
Multižánrový festival pod střechou zuberského Klubu
sobota 25. 4. 2020 od 16.30 hodin

tař, zpěvák a hráč na fujaru 40 let účinkování v nejrůznějších
skupinách, od folkových po rockové. Na konci 80. let spolupracoval s kapelou Dobrohošť, v 90. letech pak se skupinou
Irish Dew, 2 roky hostoval s původním Čechomorem. Dále
vystupoval s kapelou Veselá bída, se kterou se věnoval lidové
písni v moderních úpravách. Na kontě mají už celkem 3 CD
a desku valašských koled. Účastnil se rovněž projektů Michala Horáčka a Petra Hapky. V r. 2002 nazpíval tři písničky na
album Horáčka&Svobody Tak to chodí, o dva roky později
byl pozván k účasti na dalším CD dvojice Hapka&Horáček
Strážce plamene. Jako zpěvák účinkoval v televizních pořadech a ve Státní opeře v Praze. Podílel se na projektu Michala
Horáčka Český kalendář (2013) ve Švandově divadle, který
se připravoval pět let. R. 2014 mu vyšla první sólová deska
s název Segrado, kterou sám označuje za syrové folkrockové
album. To se týden po vydání stalo nejprodávanější nahrávkou
v zemi a již po měsíci získalo zlatou desku. R. 2014 dostal
jednu z hlavních rolí ve filmu režiséra Milana Basela Děda.
Poutníci

V sobotu 25. dubna se v Klubu Zubří uskuteční další ročník
festivalu, který se tentokrát ponese na vlně folku, country, bluegrassu, chansonů i world music. Tento večer v 17.30 hodin na
hlavní scéně otevře František Segrado a vyvrcholí koncertem
Tomáše Kočka a jeho orchestru krátce před 11 hodinou večerní. Vedle nich se můžete těšit také na legendu bluegrassové muziky, která je na scéně již neskutečných 50 let – kapelu
Poutníci. Jejich protipólem bude nastupující písničkář z Ústí
n. L. Petr Lüftner, kterého můžete znát jako „předskokana“
Xindla-X. U Ludvíka bude hrát muzika kdykoliv, kdy se ve
velkém sále bude stěhovat či zvučit. O atmosféru se zde postará nejprve Marie Křenková s hosty, ale také americký hudebník, který několik let působil v Rožnově pod Radhoštěm,
Chris Coleman. Program doplní také cestopisné promítání
a povídání v malém sále Klubu Zubří. To vše vám nabízíme za
pouhých 200 Kč. Vstupenky je možno zařídit si již nyní. Více
o programu se dočtete v příštích Zuberských novinách nebo
na webu města Zubří.

Kapela Poutníci přijede do Zubří oslavit 50. výročí od svého
vzniku. Během té doby několikrát vyhrála soutěž Porta a získala i Zlatou Portu za dlouholetou činnost ve folku. V USA
byla oceněna za nejlepší neamerické bluegrassové album.
Petr Lüftner

František Segrado

Český písničkář boří předsudky o harmonice a nejen Xindl X
zná kvality tohoto harmonikáře, ale i světově uznávaná značka nejlepších harmonik Weltmeister, kterou Petr Lüftner jako
jediný Čech reprezentuje. Do Zubří přijede také se svou doprovodnou kapelou.
František Segrado je renesanční člověk, který se po celý život
přirozeně a všemožnými uměleckými prostředky stará o uchování valašské písničky, nářečí i zvyků. Má za sebou jako tex-

Tomáš KOČKO & ORCHESTR
World Music s moravskými kořeny.
U zrodu T. K. & O. stály verše moravského básníka z Valašska - Ladislava Nezdařila. V roce 1999 vydali T. K. & O. de-
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butové album Horní chlapci s jeho zhudebněnými texty, pro
které jako básnický jazyk zvolil Nezdařil dialekt moravských
Valachů. Zbojníci, hory, vzdor, úcta k tradicím, láska i smrt,
jichž je Nezdařilova poezie plná, se stali příštími tematickými
okruhy dalších desek T. K. & O.
Alba Tomáše Kočka & ORCHESTRu získaly pět nominací
na cenu Anděl, dvě ceny Anděl v kategorii deska roku World
Music, v prestižní TOP 20 World Music Charts Europe
bodovala tři alba (Poplór, Cestou na jih a Velesu) z nichž
Velesu se ve WMCHE drželo čtyři měsíce a v celoročním bodování, v konkurenci alb z celého světa, skončilo na 25. místě.
Kapela svou hudbu pevně ukotvenou v moravské tradici koření folkovým vnorem, rockovým nápřahem i metalovými riffy.
Nástrojové obsazení
Tomáš Kočko - kytara, mandolina, koncovka, zpěv
Helenka Vyvozilová - zobcové flétny, dvojačka, housle, cimbál, vokály
Libuška Jelénková - viola, housle, vokály, zpěv
Pavel Bongo Plch - perkuse, cimbál, vokály
Roman Plaširyba - kontrabas, vokály

fotografickou tvorbou Karla Nováčka, plastikami a objekty Libora Stratílka a digitální a analogovou tvorbou malby
a kresby Marka Mikla.
Na podzim bude ve Výstavní galerii Petrohrad probíhat výstava s názvem Škola základ života aneb Hurá do školy!,
která připomene jak jinak než školní léta. Chcete se zapojit
do tvorby této výstavy? Máte doma staré fotografie ze
školy, vysvědčení vaší babičky a prababičky? Zapůjčte
nám je na výstavu. Kam je máte donést? V Muzeu Zubří,
Hlavní 824, 756 54 Zubří, jsem vám k dispozici každé pondělí a pátek od 14.00 do 18.00 hod.
Nemůžete-li přijít osobně, zavolejte či napište: 702 183 234
či muzeum@mesto-zubri.cz.
Erika Ondřejová

Co připravujeme
I když venku vládne paní Zima, v Muzeu Zubří se pilně připravují výstavy na tento rok. Na co všechno se můžete těšit
v naší Výstavní galerii Petrohrad:
V dubnu proběhne první výstava
tohoto roku, která představí známou osobnost Františka Segrada
v jiném světle. Vsetínského rodáka
známe spíše jako zpěváka, textaře
a příležitostného herce. Výstava
s názvem „Obyčejný člověk František Segrado“ ho přestaví jako
výtvarníka, grafika, tvůrce plastik,
koláží a šperků a malíře na desky
dřevěných hudebních nástrojů. Výstava bude divákům zpřístupněná až
do začátku května.
Ke konci května se nám
představí umělecká tvorba sdružení Modicum
spatium vitae. Za tímto sdružením stojí Libor
Stratílek, Karel Nováček
a Marek Mikl, který je
nám znám jako pedagog
ze Základní školy Zubří.
Rozličné práce autorů vás
seznámí s volnou i cílenou

Zprávy z knihovny

Březen - za kamna vlezem,
ale v knihovně určitě ne
Než se k nám přikulí měsíc březen, čeká nás v knihovně mnoho příprav a vymýšlení akcí, které se budou konat v tomto
prvním jarním měsíci. Nejprve však oznamujeme, že v pátek
28. 2. 2020 bude knihovna celý den uzavřena. Věřím, že
nám to odpustíte, protože se jedeme podívat na Knižní festival
v Ostravě. Takže budeme nasávat novou inspiraci, hledat nová
nakladatelství a listovat knihami, které pak nejspíše objevíte
i v knihovně. A co nás dále čeká?
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Lovci perel 2020
V letošním roce se opět vracíme se čtenářskou soutěží Lovci
perel. Mnozí ji jistě znají, ale pro jistotu jim i novým zájemcům
připomeneme pravidla. Start soutěže je v pondělí 2. 3. 2020
a konec v pondělí 30. 11. 2020. Soutěž je určena dětem do
15 let. Zájemci se přihlásí v knihovně. Při výpůjčce knihy
označené perlorodkou obdrží list s otázkami, které musí
správně zodpovědět, aby získal jednu perlu. Jedna perla =
jedna přečtená kniha. Odpovědi pak odevzdá v knihovně. Za
zodpovězení nepovinných otázek pak získá moriony (lovecká
měna), za které si pak může koupit v prosinci na Tržišti
pro lovce perel nějakou odměnu. Lovci získají perly jen za
knihy, které patří do jejich věkové kategorie. Nejlepší lovce
v jednotlivých věkových kategoriích (6 – 9 let, 10 – 12 let
a 13 – 15 let) oceníme pak ještě zvlášť za jejich výkon.

Budulínci
V úterý 10. 3. 2020 v 9.30 hod. se bude konat v Knihovně města Zubří další setkání rodičů s dětmi na rodičovské dovolené.
Chybět nebudou pohádky, hry pro nejmenší, ukázky nových
přírůstků do knihovního fondu a budeme i tvořit.

Promítání v knihovně – Dobrá smrt

Režie: Tomáš Krupa
Země původu: Slovensko, Česká republika, Rakousko, Francie
Rok výroby: 2018
Stopáž: 83 min.

Putování severní Indií s Petrem Nazarovem
Ve čtvrtek 5. 3. 2020 v 17.00 hod. se k nám vrací po roce opět
cestovatel, spisovatel a fotograf Petr Nazarov, kterého mnozí
znáte i ze zuberských knihovních regálů. A kam se díky jeho
vyprávění dostanete? Z Himaláje do Váránasí. Dharamshala
- místo současné tibetské exilové vlády, Rishikesh - na úpatí
Himaláje se už od dob Beatles těší pověsti „hlavního města
jógy“, Váránasí - jedno z nejstarších osídlených míst světa,
Kumbh Mela - největší hinduistická pouť + další zajímavosti
Indie.

Ve čtvrtek 19. 3. 2020 v 17.00 hod. budeme promítat dokument
slovenského režiséra Tomáše Krupy. Janette trpí nevyléčitelnou
nemocí. Ví, že nad smrtí nezvítězí, chtěla by však mít kontrolu
nad jejím načasováním a průběhem. Proto se připravuje na asistovanou sebevraždu ve Švýcarsku.
Musela se dívat, jak její matka umírá na tehdy nediagnostikovatelnou svalovou dystrofii. I tělo dvaasedmdesátileté Janette
ochabuje, nemoc rychle postupuje. Rozhodla se, že na rozdíl od
matky ze světa odejde důstojně. Ovšem Velká Británie jí legální
možnost „dobré smrti“ nenabízí. Pro eutanazii si musí dojet do
Švýcarska. S vnitřním klidem organizuje svůj odchod, zatímco její blízcí prožívají emocionální bouři – především její syn,
který rovněž trpí dystrofií. Vztahové drama se stupňuje s blížící
se smrtí. Režisér Tomáš Krupa využil k vyprávění stylizované
prvky hraného filmu, které pocit autenticity ještě umocňují.

Výsledky místního kola literární soutěže
O poklad strýca Juráša 2019/2020

REZERVACE MÍST NUTNÁ! Místa si můžete rezervovat
přímo v knihovně na telefonním čísle 724 697 666 nebo
e-mailu knihovna@mesto-zubri.cz.
Foto: Petr Nazarov

V letošním školním roce byla opět vyhlášena literární soutěž,
která měla jako hlavní téma Jana Ámose Komenského. Mladí
tvůrci si pak mohli vybrat z jednoho z podtémat, kterými byly:
Můj vysněný (nejlepší) učitel
Můj ideální den ve škole - jak by měl vypadat
Úsměvné preličky ze školní lavice
Kdybych já byl/a učitel/ka
Kategorie komiks 6. a 7. tříd:
1. místo – Tereza Pernicová,
6. C
2. místo – Magdaléna Jaroňová,
6. A
3. místo – Pavel Tomášek,
6. C
Kategorie próza 6. a 7. tříd:
1. - 2. místo – Anna Melichaříková, 6. A, Jakub Vičan, 6. A
3. místo – Denisa Glacová,
7. C
Kategorie próza 8. a 9. tříd:
1. místo – Taťána Nečyporuková,
8. A
2. místo – Eliška Randusová,
9. A
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Kategorie poezie 6. a 7. tříd:
1. místo – Sára Holišová,
2. místo – Jonáš Rada,
3. místo – Nicol Korgerová,
Všem vítězům gratulujeme a těšíme
skvělé práce v příštím školním roce.

6. A
6. A
6. A
se na další
knihovnice

Hasičský ples
V sobotu 18. ledna proběhl v sále restaurace Pod Lipůvkou tradiční Hasičský ples. Jeho organizátoři upřímně děkují
všem, kteří si v předprodeji zakoupili vstupenky a podpořili
tím jednu z každoročních aktivit zuberských hasičů, snažících
se vedle naplňování svého základního poslání při ochraně lidských životů, zdraví a movitého či nemovitého majetku spoluobčanů také pravidelně o obohacování kulturního a společenského života města.

Spolková činnost

Valašský bál 2020
Valašský bál, konaný 18. ledna 2020, byl opravdu povedený. Sál Klubu se po sedmé hodině večerní začal plnit
hosty, kteří byli hned po vstupu motivováni k úspěšné výhře
nejen bohatou tombolou, již nemohli minout ve vestibulu,
ale taky pohledem na skvělé hlavní ceny, vyhlášené hned
po půlnočním překvapení. Ale začněme od začátku. Oficiální zahájení Valašského bálu bylo tradiční polonézou, jíž se
zúčastnili všichni přítomní krojovaní. Letošního bálu se zúčastnili také zástupci FS Morava z Ostravy, kteří následovně
vystoupili v programu se svým pásmem. Volná zábava byla
zpříjemněna CM souboru Beskyd a CM Pazúr, které hrály
k tanci i poslechu po celý večer. Na malém sále se o modernější styl zábavy postaral Univerzal z Dolní Bečvy. Důležité
je zmínit také tu, jež se po celou dobu starala o přehledný
hladký průběh programu, a tou je Verunka Čejková, které
tímto děkujeme.

Již zmiňované půlnoční překvapení se letošní rok neslo
v duchu STAR WARS a bylo doplněno skrytou reklamou.
Následovné společné vyhlášení hlavních cen tomboly pokračovalo individuálním předáním ostatních cen. Rádi bychom
poděkovali všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na
přípravách díky nim nezapomenutelného Valašského bálu.
Velký dík patří také všem našim sponzorům.
Beskyďáci

Poděkování však patří i těm, kdo ples na základě přímého
oslovení hasičů formou roznášky pozvánek finančně podpořili, aniž by se ho poté zúčastnili. Vřelý dík vyjadřuje Sbor
dobrovolných hasičů (SDH) v Zubří rovněž všem sponzorům,
kteří hodnotnými cenami obeslali plesovou tombolu a připravili radost z výhry více než 120 účastníkům vydařené akce.
Zvláštní poděkování patří firmě Okentěs, spol. s r. o., která
poskytla sboru finanční dar na rok 2020.
Při příležitosti konání plesu jsme uspořádali při prodeji tomboly malou sbírku na AUSTRÁLII postiženou požáry. Podařilo
se nám vybrat hezkou částku 2029 Kč. Tento obnos předáme
ZOO Praha, která pořádá veřejnou sbírku. Děkujeme všem,
kteří přispěli na dobrou věc.

K tanci a poslechu při ní hrála skupina Yarka & Pablo, jíž se
záhy podařilo navodit opravdu bezprostřední atmosféru, ve
které se mnozí dokázali dobře bavit až do časných ranních
hodin. Poprvé se na plese také konaly krátké zábavné soutěže, zvlášť pro muže a pro ženy. Na základě jejich pozitivních
reakcí organizátoři plesu s potěšením konstatují, že ti, kdo
Pod Lipůvku našli v uvedenou sobotu večer cestu za kvalitní
zábavou připravenou SDH, odcházeli – většinou až v neděli
– spokojeni.
SDH Zubří,
foto: Matěj Vašát
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Ostatní

Otevřený dopis Radě města
Poté, co jsem počátkem prosince uplynulého roku písemně
upozornil na nedostatky stávajícího postupu obytné zástavby v lokalitě nazývané v územním plánu „U základní školy“ a do dne uzávěrky ZN jsem neobdržel žádnou odpověď,
rozhodl jsem se upozornění zopakovat a upřesnit, neboť se
jedná o problém s hrozícími negativními dopady na budoucí
rozvoj obce.
Jedná se o to, že tato rozsáhlá rozvojová lokalita, v současném územním plánu obce označená čísly 3 a 4, byla sice
k zastavění občanskou zástavbou určena už územním plánem z roku 1996, avšak - na rozdíl od současného plánu - obsahoval ten původní i plán regulace zástavby včetně upřesnění parcelace stavebních pozemků, ploch určených pro
dopravní obsluhu a vedení inženýrských sítí a hlavně řešil
odpovídající kapacitu těchto sítí, což současný způsob výstavby, tzv. „salámovým způsobem“, postrádá. Způsob osazení již zahájených staveb a vytýčení několika dalších stavebních pozemků kolem rozestavěné komunikace napovídá,
že další nahodilá a chaotická zástavba bez jakékoliv regulace bude tvořit liniovou ulici dlouhou téměř jeden kilometr.
Nikde není naznačeno žádné navazující dopravní napojení
na další části této stavební lokality ani na stávající zástavbu
kolem základní školy. Takovýto způsob neregulované sídelní
zástavby je naprosto neobvyklý a z pohledu komunální praxe
nezvládnutý.
Připadá mně, že se Rada města nad celým problémem příliš
nezamýšlela a nehledala zkušenosti z obdobných příkladů jiných obcí. Řada měst předchází podobným problémům díky
včas uzavřeným závazným dohodám formou veřejnoprávní smlouvy s vlastníky pozemků před jejich zařazením do
územního plánu, nebo formou plánovací smlouvy podle §66
odst. 2 stavebního zákona, a to jak s vlastníky budoucích stavebních pozemků, tak s případnými developery, a to nejpozději v rámci územního řízení, kdy stavební úřad, podle §88
stavebního zákona, územní řízení přeruší s odůvodněním, že
umístění stavby žadatele vyžaduje záruku zasíťování. Pokud
město tento závazek přijme, stanoví i odpovídající podmínky, včetně stanovení podílu případné finanční spoluúčasti
žadatele. Existují ale varianty řešení, kdy město pozemky
vykoupí a ujme se samo regulace celé zástavby. Zkušenosti
obcí, které podobným způsobem postupují, dokazují, že tak
lze dosáhnout dostatečné nabídky „hotových“ stavebních
pozemků, a to za docela přijatelné ceny.
Jak se ukazuje, Rada města již nějaké plánovací smlouvy
připravila, ale patrně špatně pochopila jejich smysl. Diskuse
k jedné z těchto plánovacích smluv na prosincovém zasedání Zastupitelstva města ukázala naprostou nedokonalost
a nevýhodnost podobných nedomyšlených smluv pro město.
Zřetelně v nich převažuje podpora soukromých zájmů žadatelů na úkor veřejného zájmu, který musí být pro vedení
města vždy prioritou. Opakování podobné praxe by město
dlouhodobě finančně neustálo a výstavba dostupného bydlení, zejména pro mladé rodiny, by stagnovala, přestože územní plán obsahuje dostatek vhodných, ale nezasíťovaných
ploch. Je proto nejvyšší čas zahájit veřejnou diskusi na tak
závažné téma, jakým je podpora bytové výstavby, a to pod-

le dlouhodobě udržitelných pravidel, časově neomezených
pouhým volebním obdobím. Tato pravidla musí být účastníkům výstavby předem známa.
Na závěr mi dovolte připojit osobní doporučení: nepohrdejte všemi návrhy a připomínkami opozičních zastupitelů jen
z principu a za cenu dosažení hlasovací většiny za každou
cenu. Řada jejich vyjádření má velmi racionální jádro vycházející z jejich dlouholetých zkušeností v oblasti komunální
politiky a je podložena často individuálním studiem souvisejících zákonů a závazných předpisů, což je pro aktivní účast
v komunální praxi věc velmi potřebná. U člena rady obce
zvláště záleží na odborných předpokladech pro výkon této
velmi zodpovědné funkce, proto je nutné případný nedostatek doplňovat soustavným vzděláváním a odbornou přípravou tak, jak to činili vaši předchůdci. Zodpovědný výkon
funkce člena rady města je věc náročná a v současné době
i podpořena náležitým finančním ohodnocením, které ale
předpokládá mnohem větší iniciativu a aktivitu, než pouhou
pasivní účast na zasedáních.
Zastupitelům, kteří své zkušenost teprve sbírají, doporučuji řídit se vždy vlastním svědomím a volebním slibem, který nebyl podmíněn žádnou výjimkou ani žádnou koaliční
smlouvou.
Jan Ondřej
Odpověď Rady města Zubří bude zveřejněna v březnovém vydání Zuberských novin.

Čínský nový rok ve stínu Zdeňka Pšenicy
Jedním z nejvýznamnějších svátků se 4000letou tradicí je
„Čínský nový rok“, který je oslavou příchodu jarního období, tedy Svátkem jara. Symbolizuje jednotu a prosperitu, je
uctíván, aby přinesl novou naději do budoucna.
V pátek 17. ledna 2020 se ve velkém sále pražského Kongresového centra konal u příležitosti oslav Čínského nového roku ve znamení Myši (nebo také: kovové krysy) doslova skvostný čínský koncert, který zahájil mimořádný
a zplnomocněný velvyslanec Čínské lidové republiky v ČR
pan Zhang Jianmin. Během 90 minutové výpravné umělecké show plné barev, světel, hudby, tance, pohybu, kostýmů
a šperků, masek, zbraní a bojových umění i hedvábné romantiky vystoupilo 40 čínských umělců. Pro české publikum
čínští pořadatelé zakomponovali do programu úryvek z jedné ze symfonických básní cyklu Má vlast Bedřicha Smetany
v provedení Sečuánského národního instrumentálního kvartetu lidových nástrojů. Hudebníci sklidili velký potlesk.
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Zúčastnil jsem se této velkolepé show společně s dalšími
přáteli z bývalého Folklorního sdružení ČR, jehož mnohaletým předsedou byl rodák ze Zubří, pan Zdeněk Pšenica.
Pozvání, které jsme obdrželi od Velvyslanectví Čínské lidové republiky v ČR, bylo námi přijato jako výraz poděkování
Zdeňku Pšenicovi a jeho týmu za propagaci čínské kultury
u nás. Právě Zdeněk Pšenica byl ten, kdo začal čínské folkloristy k nám přivážet. Zdeněk Pšenica bohužel odešel na
věčnost, ale dva týdny po jeho pohřbu se v Praze na Žofíně
konal čínský koncert, který organizoval. I letošní oslava čínského nového roku proběhla v jeho stínu.
Obyvatelé Zubří mohou být právem hrdi na svého rodáka,
jehož osobnost daleko překročila hranice rodného města
Zubří, Valašska, Moravy, ale i České republiky.
Byla to pro nás příležitost se sejít a na Zdeňka zavzpomínat.
Přitom mi všichni poděkovali za nekrolog, který s mým souhlasem přebírala media, město Vsetín a také pan Radomír
Vašek, který jej nechal opublikovat v Zuberských novinách
dne 25. srpna 2019. Pan Vašek se bohužel, nikoliv ve zlém
úmyslu, dopustil pro mne nepodstatné chybičky. Nekrolog
autorizoval, aniž by uvedl odkaz na mne, jako na jeho autora.
Mně to osobně nevadilo a nevadí. Bohužel tím proti sobě
vyvolal reakci pana Pavla Čípa ve vydání následného čísla
Zuberských novin. Pan Číp má nepochybně pravdu v tom, že
byly i jiné osobnosti, které pro místní folklorní soubor Beskyd vykonaly více práce než Zdeněk Pšenica, který v tomto
souboru začínal, ale dlouho v něm nepobyl. Od pana Vaška se oprávněně očekávalo, že zhodnotí Zdeňka z pohledu
místních lidí. Já jsem byl v Zubří ve svém životě pouze dvakrát. Jedenkrát jsme přes Zubří projížděli večer se Zdeňkem
a podruhé na jeho pohřbu. Se Zdeňkem Pšenicou jsme byli
kamarádi a spolupracovali jsme spolu dvacet roků, v rozměru národním a nadnárodním. Proto jsem jej takto mohl hodnotit. Zdeněk Pšenica byl natolik významnou osobností, že
jeho jméno by mělo být minimálně zapsáno v místní kronice.
I když podle mého názoru by si od místních spoluobčanů
zasloužil víc.
Pana Čípa bych rád poznal, protože jako výrobce lidových
nástrojů patří k těm, kteří jsou jaksi v zákulisí folklorního
života, ale bez jejichž práce by tu žádný folklor nebyl. Mrzí
mě však na něj to, že vyslovuje soudy bez podrobnějších informací. Manažerské schopnosti Zdeňka Pšenicy nelze zpochybňovat, ale naopak lze o nich říct, že byly obdivuhodné,
a jestliže se říká, že každý z nás je nahraditelný, pak v jeho
případě to neplatí. Takový člověk se narodí možná tak jednou za sto let. Právě díky známostem s vrcholnými politiky
Zdeněk dosáhl tak velkých úspěchů. Jakmile však zasáhla
vyšší moc v zájmu podpory multikulturalismu na úkor národní kultury, potom tito politikové ztratili vliv a můžete mít
schopnosti, jaké chcete, ale nejsou vám už k ničemu. Pisatel
článku se pozastavil nad insolvencí FOSu. Folklorní sdružení bylo financováno z veřejných zdrojů. Mělo zaměstnance. V okamžiku, kdy byly dotace zastaveny, muselo jim dát
výpověď. Pokud je zastavený příjem a musíte platit a není
z čeho, logicky nemůže následovat nic jiného než insolvence. Ministerstva včetně ministerstva kultury neslyšela anebo ani nemohla slyšet upozorňování Zdeňka Pšenicy, jaký
to bude mít dopad. Představy pana Čípa o možné záchraně
FOSu prostřednictvím NÚLKu, se kterým FOS úzce spolupracoval, jsou přinejmenším naivní. NÚLK financovaný ministerstvem kultury a ani Zdeněk Pšenica na to nemohli mít
a také neměli žádný vliv.
A to, že FOS ČR nikomu dnes nechybí, je hluboký omyl pi-

satele článku. Například v česko-slovenské přehlídce vítězů
Zpěváček-Slávik i ve finále soutěže Vesnice roku, a dalších
je znát absence FOSu. A tak by bylo možné pokračovat. FOS
ČR měl naštěstí svá regionální sdružení, která prozatím existují. To, že většina folklorních akcí stále běží, je zásluhou
promyšlené koncepce, struktury a personální politiky FOSu
ČR. Ale i ve folkloru jde o peníze. To, že jej stát přestal podporovat, je skutečnost, a že nastane doba, kdy jej přestanou
podporovat i krajské a místní orgány, začíná být hrozbou.
Pokud to nastane, bude to konec národa. V Praze už redukce
folklorních a vlasteneckých akcí nastala.
Mám však jednu prosbu. Naučme se vážit si lidí, kteří něčeho dosáhli. Pokud budeme jeden druhého dehonestovat,
znechutí to ostatní a nastupující generace ztratí zájem pracovat ve prospěch naší vlasti a našeho národa. Naopak je třeba
více prezentovat naše významné osobnosti, uvádět je jako
vzor. Vždyť my máme svoje špičkové vědce, vynálezce, spisovatele, malíře a hudebníky, nositele Nobelovy ceny, kteří
výrazně přispěli k rozvoji evropské i světové civilizace, ale
raději o nich nemluvíme. Téměř nikdo u nás neví, že první
svatořečenou ženou na světě byla Slovanka, moravská princezna Dobroslava. Ve Vatikánu je uvedena mezi svatými, ale
u nás není v seznamu moravských světic žádné církve. Ve
Španělsku, Itálii a ve Francii ji ctí a uvádějí ji jako českou
princeznu, ale u nás upadla v zapomnění. Pokud jsou Čechům
bližší cizí osobnosti, cizí hrdinové na úkor českých, pak ubíjejí vlastní národ. Moravané by měli být vzorem opaku.
JUDr. Zdeněk Opatřil
Předseda Mezinárodní nevládní organizace
Všeslovanský výbor, z. s.

Inzerce

(placená inzerce)
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(placená inzerce)

Sport

Skvělá forma kuželkářů

Výsledky 11. kola:

Deváté kolo přineslo vítězství Oktopusu a TJ, první
prohru Gumotíků v soutěži a taky nejlepší výkon jednotlivce, který předvedl Radek Vetyška (TJ) výkonem
271 kolků.

Paneláci – KO-SA

Výsledky 9. kola:

		

0:8 (620:718)

TJ – Tip Café

6:2 (806:721)

Ženy v akci - Gumotíci

2:6 (593:725)

Oktopus – Ženy v akci		

8:0 (728:573)

Paneláci – TJ

0:8 (674:728)

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

5:3 (715:700)

PR

		

KO-SA – Gumotíci

V úvodu 10. kola porazil tým Tip Café o pouhých 10 kolků Oktopus, Gumotíci a celek TJ potvrdili roli favorita.
Nejlepší výkon jednotlivce tentokrát zlepšil Martin Štěpánek výkonem 276 shozených kuželek.
Výsledky 10. kola:
Oktopus – Tip Café 		

2:6 (736:746)

Paneláci – Gumotíci

		

0:8 (654:742)

TJ – Ženy v akci

		

8:0 (761:585)

V 11. kole si připsaly vítězství týmy Gumotíků, KO-SY,
celek TJ dokonce předvedl nejlepší týmový výkon ligy.
Dosavadní nejlepší výkon mezi jednotlivci se povedl Robertu Jurajdovi (Tip Café), když pokořil 286 kolků!
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Starší dorost úspěšný v Balatonfüredi
Důležitou a prospěšnou prověrku výkonnosti absolvovali starší dorostenci TCM při HC Zubří na turnaji
v maďarském Balatonfüredu. Ve všech zápasech se
utkali s velice kvalitními týmy a po velmi dobrých výkonech turnaj nakonec vyhráli.
VÝSLEDKY DRUŽSTVA:
HC Zubří - Tatabanya 		

29:24 (15:11)

HC Zubří - Balatonfüred

34:21 (19:14)

HC Zubří - Veszprem 		

32:24 (16:11)

Sestava a střelci branek:
Chmela Tomáš, Čepica Karel - Matějovič Nick 4, Dobeš
Josef 9, Jirák Ivan 12, Mořkovský Lukáš 14, Ištvánech
Dominik 9, Možíš Bohumil 9, Michálek David 4, Svoboda Vojtěch 1, Zsoldos Adam 3, Havran Matěj 12, Palát
Dušan 13, Mazurek David 13.
Celý tým je nutno pochválit za předvedené výkony. Výraznými osobnostmi týmu byli ale především Havran
Matěj v obraně a Palát Dušan v útoku. Naši hráči získali
i cenné individuální ocenění, když nejlepším brankářem
byl zvolen Chmela Tomáš a nejlepším hráčem turnaje
Mořkovský Lukáš.
J. Mika

Výběr mladších dorostenců na turnaji
ve Veszprému
Již podruhé za sebou jsme byli poctěni pozvánkou velkoklubu Telecom Veszprém, abychom se zúčastnili jejich
turnaje pro ročníky 2004 a mladší. Do Maďarska tak odjíždělo družstvo tvořené prvoročáky mladšího dorostu HC
Robe Zubří, doplněné hráči ze Zlína, Olomouce, Rožnova
p. R. a několika staršími žáky našeho oddílu. Na perfektně zorganizovaném turnaji jsme se postupně utkali s týmy,
které byly často opravdu nad naše síly nejen po fyzické, ale
i herní stránce. Při troše štěstí a delším času na sehrání mohlo
být naše umístění o něco lepší než konečné sedmé místo, ale
nejdůležitější bylo pro kluky poznání herních stylů z jiných
zemí a nabírání zkušeností do budoucna.
ZÁPASY VE SKUPINĚ:
HC Zubří – Naerbo IL (Norsko) 18:23
Hned v prvním utkání jsme narazili na tým, se kterým jsme
se mohli ve skupině alespoň trochu rovnat. Soupeř však pů-

sobil rychleji, dynamičtěji a sehraněji. Od začátku jsme tahali za kratší konec a byli neustále o několik gólů vzadu. Zvrat
v utkání mohl přijít při našich přesilovkách, kdy jsme mohli
vyrovnat. Toho jsme však nevyužili, soupeř opět odskočil
a dovedl utkání bezpečně do vítězného konce.
HC Zubří – Maďarsko (národní tým) 15:24
Fyzická převaha a sehranost soupeře byla patrná ihned od
úvodu utkání. I přes mírně zlepšenou hru oproti prvnímu
utkání byl protivník nad naše síly a po zásluze zvítězil.
HC Zubří – RK Maksimir Pastela (Chorvatsko) 16:24
I zde jsme nastoupili proti fyzicky zcela vyspělejšímu týmu.
Velký počet neproměněných šancí nás připravil o přijatelnější výsledek, ale i tak byl soupeř lepší. Nejlepším hráčem
tohoto utkání byl vyhlášen Pavel Mancl.

SEMIFINÁLOVÉ UTKÁNÍ 3. A 4. TÝMŮ Z OBOU
SKUPIN:
HC Zubří – Pfadi Winterthur (Švýcarsko) 17:17, na sedmičky 0:2
Semifinálové utkání 3. a 4. týmů z obou skupin jsme sehráli
proti švýcarskému týmu. Prakticky po celou dobu bylo naše
družstvo ve vedení. Bohužel díky neproměněným šancím
jsme neodskočili na rozhodující rozdíl, naopak soupeř toho
využil a v závěru se ujal vedení. Těsně před koncem se nám
však podařilo vyrovnat a o vítězi nakonec rozhodovaly sedmimetrové hody. V nich byli Švýcaři úspěšnější.
HC Zubří – Fram Reykjavik (Island) 27:20
V závěrečném utkání o sedmou příčku byl naším soupeřem
islandský celek. Od začátku jsme měli navrch a utkání i přes
řadu zahozených šancí dovedli vcelku bezpečně do vítězného konce. Nejlepším hráčem tohoto utkání byl vyhlášen
Ondřej Krupa.
Všem klukům bychom chtěli poděkovat za bojovnost a reprezentaci klubu. Doufáme, že se jim získané zahraniční
zkušenosti podaří v budoucnu zúročit.
Sestava výběru:
R. Kovář, P. Dufek, J. Křivák – A. Hill, P. Mancl, O. Krupa,
A. Přerovský, M. Pšenica, M. Janota, Š. Ondruch, K. Hladil,
M. Zeman, D. Mareda, O. Všetička, S. Ján, S. Kunert, M.
Krpelík
P. Hrachovec
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Mladší dorostenci na turnaji
v maďarském Balatonfüredi

Inzerce

Po dvou týdnech fyzické přípravy odjížděli naši mladší dorostenci na herní turné do Maďarska. Z dřívějška
jsme věděli, že se můžeme těšit na velmi kvalitní a atraktivní utkání.

(placená inzerce)

PRONÁJEM LEŠENÍ
Jiří Pavelka
Ing. Jan Palička

tel. 732 587 526
tel. 724 264 493
(placená inzerce)

Neka (Národní maďarská akademie házené) – HC Zubří
30:30
Hned v prvním zápase turnaje jsme narazili na nejtěžšího
protivníka, družstvo házenkářské akademie, jehož většina
hráčů tvoří kostru reprezentace Maďarska. Tohle družstvo
vede ligu dorostenců své země. Od začátku se hrálo v rychlém tempu. Postupně se nám díky výborné obraně podařilo
vybudovat až šestibrankový náskok. Do poločasu soupeř
snížil. Po přestávce se zhoršila naše úspěšnost střelby, doplatili jsme na častá vyloučení, která Maďaři nekompromisně
trestali. Kolem 45. minuty již byli ve vedení oni. Nakonec
skončilo utkání spravedlivou remízou.
HC Zubří – BKSE Balatonfüredi 28:24
Opět velmi kvalitní utkání, které bylo v první půli vyrovnané. Nám se dařila střelba ze spojek, soupeř těžil ze spolupráce
s pivotem. Po přestávce jsme zkvalitnili obranu, úspěšně zakončovali z rychlých útoků a výsledkem byla zasloužená výhra.
HC Zubří – Akademie Veszprém 27:20
V posledním našem utkání jsme nastoupili proti druhému
celku maďarské soutěže Veszprému. I když naše útočná hra
již nebyla tak svižná a působili jsme trochu ospale, díky dobré obraně se do poločasu podařilo vybudovat dvoubrankový
náskok. Po přestávce jsme nepolevili, ještě zkvalitnili obranu, v útoku úspěšně zakončovali ze všech pozic. Nakonec
jsme zcela bezpečně a zaslouženě zvítězili.
Nakonec jsme díky horšímu skóre o čtyři góly obsadili druhé
místo za Nekou. Jsme velmi potěšeni, že máme příležitost
startovat na tak atraktivních turnajích, kde kluci získávají
obrovské zkušenosti a mohou se herně posouvat. Nejlepším
střelcem turnaje byl Vojtěch Haderka, kterému tímto blahopřejeme. Rovněž ostatní kluci si však zaslouží velkou pochvalu za předvedený výborný výkon, bojovnost a vzornou
reprezentaci celé české házené a oddílu HC Robe Zubří.
Sestava:
T. Rybiař, T. Dvorský, J. Křivák – J. Cibulec, V. Haderka,
T. Randýsek, A. Miroš, E. Semerád, J. Šišák, P. Mancl,
K. Uhriňák, T. Kyriljuk, O. Krupa, J. Janošek, J. Mičkal
P. Hrachovec
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Starší žáci sbírali zkušenosti se zahraničními
soupeři v maďarském Veszprému
Starší žáci HC ROBE Zubří (rok narození 2006) odehráli o uplynulém víkendu čtyři utkání se zahraničními
soupeři. Nominace na tento turnaj se nerodila jednoduše
z důvodu, že někteří naši hráči rok narození 2006 byli nemocní nebo zranění. I díky turnaji mladších žáků (2007)
ve Velké Bystřici jsme nemohli sáhnout do vlastních řad,
a proto jsme se snažili doplnit družstvo o hráče z oddílů,
s nimiž úzce spolupracujeme.

mi soupeři. Během těchto čtyř utkání jsme střídali obranný
systém 0:6, 3:3 a snažili se o rychlý přechod do útoku. Viděli
jsme spoustu inspirativních věcí, které nás jako klub mohou
posunout dále, a jakákoliv mezinárodní konfrontace je důležitá k vývoji jednotlivých hráčů i trenérů.
Poděkování patří také trenérům hráčů z klubů, které
uvolnily své hráče – R. Hillovi, Z. Kašnému a L. Šídlovi.
Nominovaní hráči:
Karel Diviš, Sebastián Kunert, Matyáš Krpelík, Patrik Hrachovec, Marek Kašný, Adam Chovanec, Matěj Polehňák,
Nicolas Marek, Šimon Poláček, Ondřej Troják, Benjamín
Rossa
Trenér a vedoucí družstva: Josef Mazáč, René Dořičák
J. Mazáč

Krajský přebor poznamenala obleva

Ještě v sobotu odehráli naši starší žáci utkání ve slovenské Stupavě. Tato zastávka byla naplánovaná cíleně tak,
abychom rozdělili dlouhou cestu ze Zubří do maďarského
Veszprému. V utkání jsme měli fyzickou převahu, a tak jsme
předváděli házenou s pevnou obranou a rychlým přechodem
do útoku. Někteří hráči se jako spoluhráči objevili na hřišti
poprvé, ale i přesto jsme byli s předvedenou hrou spokojeni.

Zuberští závodníci v běhu na lyžích zanechali výraznou stopu na Přeboru Zlínského kraje, který pořádal oddíl TJ Valašské Meziříčí.
Závod proběhl 2. února v Běžeckém areálu
Pustevny a díky oblevě se kroužilo pouze na
2 km dlouhém okruhu klasickou technikou. Servisní týmy
měly plné ruce práce trefit ten správný stoupací vosk tak, aby
se závodníci nemuseli spoléhat jen na sílu svých paží. Na
stupně vítězů se za náš oddíl postavilo hned šest závodníků,
z toho tři se stali přeborníky Zlínského kraje (R. Novák, B.
Petřeková, V. Měrka). Dalšími přeborníky se stali ještě další
dva lyžaři ze Zubří, i když členové jiných oddílů (M. Holiš
a N. Švecová). Gratulujeme - a všem ostatním v cíli patří
také uznání, protože podmínky byly opravdu těžké…

HC ROBE Zubří – Tatran Stupava 37:16 (18:10)
V neděli na nás čekali tři soupeři, maďarský Telekom
Veszprém a Pick Szeged. A srbské družstvo Hajduk Beska.
HC ROBE Zubří – Hajduk Beska 19:20 (10:12)
Do prvního utkání celého hracího dne jsme vstoupili bojácně a od prvních minut jsme na srbského soupeře ztráceli zejména nasazením v osobních soubojích. Ve druhém poločase
utkání jsme se soupeřem srovnali krok a v posledních sekundách jsme dokonce sahali po remíze.
HC ROBE Zubří – Telekom Veszprém 19:22 (7:12)
V tomto utkání nás soupeř od prvních minut přehrával zejména v rychlosti jak ve druhé vlně po naší ztrátě v útočné
fázi, tak i po obdržené brance. První poločas jsme prohráli
o pět branek. Ve druhém poločasu nastal obrat v přístupu
všech hráčů a pětibrankové manko jsme pomalu snižovali.
Druhý poločas jsme vyhráli o dvě branky a hráči se dokázali
mentálně povzbudit a fungovali jako tým.
HC ROBE Zubří – Pick Szeged 21:15 (10:7)
V posledním utkání dne jsme nastoupili od prvních minut
sebevědomě s cílem utkání vyhrát. Vycházeli jsme z aktivní obrany a jednoduchým přechodem do rychlého útoku.
V postupném útoku hráli kluci uvolněně a střelecké situace
zakončovali jednoduše a efektně.
Všechny hráče je potřeba pochválit za vzornou reprezentaci
klubu po oba dva dny, v nichž odehráli těžká utkání se silný-

Přebor Zlínského kraje - II.místo Petr Divín, III.místo Lukáš
Volný

Z Jizerské 50 a Noční stopy Valachy
Druhý únorový víkend patřil jedné z největších sportovních akcí pořádané na území České republiky – 53. ročníku Jizerské
padesátky.
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Seznam akcí na sportovištích
města Zubří v březnu 2020
SPORTOVNÍ HALA

Účastníci Jizerské padesátky 2020 (zleva Č. Koleček,
V. Měrka, R. Holiš, T. Divín, P. Volný, Z. Závorka, M. Klesa,
J. Mičkal, M. Pobořil)
Na letošní vývoj počasí pořadatelé jistě dlouho nezapomenou, vždyť ještě týden před závodem vysoká teplota a déšť
doslova vymazaly poslední sníh z hřebenu Jizerek. Pořadatelé to nevzdali, rozhodli se závod uspořádat aspoň na uměle
zasněženém 3 km dlouhém okruhu. Naštěstí se počasí začalo
vyvíjet ku prospěchu této vícedenní sportovní akce - snad
i díky patnácti zesnulým horolezcům z Expedice PERU
1970, kteří vzali do rukou cepíny a rozsekali mraky tak, že
se na Jizerské hory sesypalo více jak 30 cm sněhu. Zkrácená
trasa byla zrušena a jelo se v celé délce za luxusních sněhových podmínek. Těmto horolezcům, kteří zahynuli pod kamennou lavinou, je věnován každý ročník od této nešťastné
události, letos již po padesáté. Nejen tento silný příběh, ale
i krása Jizerských hor přiláká každoročně na závodní víkend
více jak osm tisíc závodníků.
Za lyžařský oddíl ze Zubří se na start postavilo osm závodníků. Nejlepším byl náš nováček v týmu Martin Klesa, kterého
možná znáte i jako bývalého zuberského fotbalistu. Ten zdolal trasu za 2:53:16, což mu stačilo na 256. místo v celkovém
pořadí. Příští rok tak již bude startovat z první vlny a doplní
tak našeho dalšího závodníka Jiřího Mičkala. Ostatní svými
výkony udrželi minimálně své startovní vlny pro další ročníky.
Ve stejný víkend jako Jizerská padesátka proběhl ve Velkých
Karlovicích první závod ze seriálu ValachyTour – Noční stopa Valachy. Závodu se sice zúčastnili pouze čtyři naši mladí závodníci, ale o to více radosti nám udělali, když všichni
skončili na stupních vítězů. Mají tak skvělou výchozí pozici
před dalším závodem ze seriálu – Bike Valachy.

Noční stopa Valachy - Martin Volný I. místo			
			
www.lyzarizubri.cz

Neděle 1. 3.
15.00 hod.
		

TJ Lesana Zubří – Bohumín,
13. kolo druhé ligy žen

Sobota 7. 3.
18.00 hod.
		
		

HC ROBE Zubří
- TJ Sokol Nové Veselí, 		
21. kolo házenkářské extraligy mužů

Neděle 8. 3.
9.00 hod.
		
15.00 hod.
		
17.00 hod.
		

HC Zubří - HC Zlín,
utkání 7. kola zlínské ligy starších žáků
HC Zubří - Pepino SKP Frýdek-Místek,
14. kolo 1. ligy mladších dorostenců
HC Zubří - Pepino SKP Frýdek-Místek,
14. kolo 1. ligy starších dorostenců

Neděle 15. 3.
12.00 hod.
		
13.30 hod.
		

HC Zubří C - TJ Lesana Zubří,
utkání 4. kola zlínské ligy mladšího žactva
HC Zubří B - TJ Jiskra Otrokovice,
utkání 4. kola zlínské ligy mladšího žactva

Pátek 20. 3.
19.00 hod.
		

Česká republika – Slovensko,
přátelské mezinárodní utkání žen v házené

Neděle 22. 3.
9.30 hod.
		
11.30 hod.
		
13.00 hod.
		
15.00 hod.
		
17.00 hod.
		

TJ Lesana Zubří - TJ Holešov,
utkání 7. kola zlínské ligy starších žaček
TJ Lesana Zubří - HC Zubří B,
utkání 5. kola zlínské ligy mladšího žactva
HC Zubří A - TJ Holešov A,
utkání 5. kola zlínské ligy mladších žáků
HC Zubří - Házená Velká Bystřice,
16. kolo 1. ligy mladších dorostenců
HC Zubří - KH ISMM Kopřivnice,
16. kolo 1. ligy starších dorostenců

Středa 25. 3.
20.15 hod.
		

Česká republika – Švédsko,
kvalifikační utkání na ME v házené žen

Sobota 28. 3.
16.00 hod.
		

HC Zubří C - HK Bystřice p. H. A,
utkání 6. kola zlínské ligy mladšího žactva

Neděle 29. 3.
8.00 hod.
		
9.30 hod.
		

TJ Lesana Zubří - SHK Kunovice,
utkání 5. kola zlínské ligy starších žaček
HC Zubří B - TJ Fatra Slavia Napajedla,
utkání 6. kola zlínské ligy mladšího žactva
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11.00 hod.
		
13.00 hod.
		
15.00 hod.
		
17.00 hod.
		

HC Zubří A - HC Zlín A,
utkání 6. kola zlínské ligy mladších žáků
HC Zubří - TJ Fatra Slavia Napajedla,
utkání 6. kola zlínské ligy starších žáků
HC Zubří - C.S.Cargo HBC Jičín A,
17. kolo 1. ligy mladších dorostenců
HC Zubří - C.S.Cargo HBC Jičín,
17. kolo 1. ligy starších dorostenců

SOKOLOVNA
Neděle 8. 3.
9.00 hod.

Neděle 15. 3.
9.00 hod.
Neděle 22. 3.
9.00 hod.

Stolní tenis Zubří B
- Tělocvičná jednotka Sokol Vsetín B,
utkání 13. kola regionálního přeboru
ve stolním tenise
TJ Gumárny Zubří - TJ Sokol Lužná,
10. kolo zlínské krajské soutěže v šachu
Stolní tenis Zubří B - Stolní tenis Zubří A,
utkání 14. kola regionálního přeboru
ve stolním tenise

KUŽELNA
Pátek 13. 3.
16.30 hod.

Pátek 27. 3.
16.30 hod.

TJ Gumárny Zubří
- KK CAMO Slavičín B,
22. kolo krajského přeboru

Pátek 27. 3. 2020 od 18.00 hodin
SEJDEME SE U LUDVÍKA
MARKÉTA KOMÁROVÁ
Vstupné: 100 Kč

KINO ZUBŘÍ, Hamerská 10
Středa 4. 3. 2020 od 18.00 hodin
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá díky svým
šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka.
Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá
s dcerou Marií (Yvona Stolařová) a temperamentní ženou
Vivien (Tatiana Vilhelmová) na velký návrat do Čech. Čerství
aristokraté jsou neznalí místních poměrů a nepolíbení českou
realitou, někdejší vlast a zámecký život znají jen z prastarých
vyprávění příbuzných. Záležitosti spojené s navrácením
majetku pro ně řeší právní zástupce Benda (Vojtěch Kotek).
Po příjezdu rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu
pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění.
Jedinými stálými obyvateli Kostky jsou zpátečnický kastelán
Josef (Martin Pechlát), bodrá hospodyně paní Tichá (Eliška
Balzerová) a hypochondrický údržbář Krása (Pavel Liška).
Zatímco osazenstvo Kostky pozvolna procitá z mátožného
spánku porevolučních devadesátých let, rodina Kostkových
stojí před těžkou volbou, zda generacemi vybudované sídlo
prodat a vrátit se do Ameriky, nebo se pokusit zámek Kostka
zachránit. Film vznikl podle stejnojmenné knihy Evžena Bočka.

TJ Gumárny Zubří - TJ Kelč,
24. kolo krajského přeboru

FOTBAL
Neděle 29. 3.
15.00 hod.

FC Zubří - TJ Sokol Hutisko-Solanec,
16. kolo okresního přeboru ve fotbale

Program - březen 2020

KLUB ZUBŘÍ, Hamerská 10
Pátek 13. 3. 2020 od 18.00 hodin
VĚRA MARTINOVÁ - JUBILEUM TOUR 2020
Věra Martinová je výraznou osobností naší hudební scény
s nezaměnitelným stylem. S kytarou se seznámila už v osmi
letech a proslavila se jako členka skupiny Schovanky. Na
sólovou country dráhu ji vystřelila píseň Malý dům nad skálou,
která se v 80. letech stala hitem v Čechách i na Slovensku.
Zpěvačku doprovodí její skupina ve složení Bára Šůstková
– housle, ukulele a zpěv, Jakub Juránek – kytary a zpěv, Jan
Neruda – basová kytara, Adrian Ševeček – bicí.
Vstupné: 300 Kč

Komedie. Režie: Jiří Vejdělek
Česko, 2019, 110 minut
Hrají: Hynek Čermák, Tatiana Dyková, Yvona Stolařová,
Eliška Balzerová, Martin Pechlát, Vojtěch Kotek, Pavel Liška,
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Zdeněk Piškula, Táňa Pauhofová, Zdenka Procházková, Petr
Nárožný, Dana Syslová
Vstupné: 70 Kč

KNIHOVNA ZUBŘÍ
Čtvrtek 5. 3. 2020 od 17.00 hodin
PUTOVÁNÍ SEVERNÍ INDIÍ S PETREM NAZAROVEM
Objevte zajímavosti Indie spolu s cestovatelem, spisovatelem
a fotografem Petrem Nazarovem, jehož knížky můžete znát
i ze zuberských knihovních regálů.
REZERVACE MÍST NUTNÁ! Místa si můžete rezervovat
přímo v knihovně, na telefonním čísle 724 697 666 nebo
e-mailu knihovna@mesto-zubri.cz

Úterý 17. 3. 2020 od 9.45 hodin
KINO PRO MŠ
Pásmo pohádek pro děti z MŠ, ale i děti předškolního věku
v doprovodu rodičů
Délka filmu: 60 minut • Vstupné: 12 Kč
Středa 18. 3. 2020 od 18.00 hodin
WILLY A KOUZELNÁ PLANETA
Malý Willy cestuje s rodiči vesmírem. Po nehodě vesmírné
lodi se sám v záchranné kapsli dostává na neznámou divokou
planetu. Naštěstí má s sebou důležitého parťáka – robota
Bucka. V cizím světě na ně číhá mnoho nástrah a objevů…
Animovaný / dobrodružný / komedie / sci-fi
Režie: Eric Tosti • Francie, 2019 • 90 minut
Vstupné: 70 Kč

MUZEUM ZUBŘÍ,
Vzdělávací centrum Jana Koláčka

Úterý 10. 3. 2020 od 9.30 hodin
BUDULÍNCI
Setkání rodičů s dětmi na rodičovské dovolené nad pohádkami
Čtvrtek 19. 3. 2020 od 17.00 hodin
PROMÍTÁNÍ V KNIHOVNĚ
DOBRÁ SMRT
Janette trpí nevyléčitelnou nemocí. Ví, že nad smrtí nezvítězí,
chtěla by však mít kontrolu nad jejím načasováním a průběhem.
Proto se připravuje na asistovanou sebevraždu ve Švýcarsku.
Režie: Tomáš Krupa,
Země původu: Slovensko, Česká republika, Rakousko, Francie
Rok výroby: 2018 • Stopáž: 83 min. • VSTUP ZDARMA
Pátek 27. 3. 2020
NOC S ANDERSENEM
Tradiční nocování v knihovně, tentokrát s Harry Potterem.
Uzávěrka přihlášek je v pátek 20. 3. 2020. Kapacita je
omezena. Akce je určena dětem do 10 let.

Hlavní 824

Úterý 31. 3. 2020 od 17.00 hodin
CHODNÍČKY K MINULOSTI
SAKRÁLNÍ PAMÁTKY V ZUBŘÍ
Bez kostela sv. Kateřiny či kaple sv. Ducha bychom si Zubří
nedovedli představit, ale mimo ně se v zuberském katastru
nachází přes dva tucty drobných památek sakrálního charakteru,
o kterých již víme málo. Poslední březnový podvečer
(31. března) bude věnovaný těmto památkám a představí nám
je předchůdce otce Pavla Hödla, páter Karel Janečka.
Vstupné: 20 Kč

PŘIPRAVUJEME
2. 4. Muzeum Vernisáž výstavy Františka Segrada
			 OBYČEJNÝ ČLOVĚK
5. 4. KLUB		Městské divadlo Zlín
			 MOTÝLI JSOU VOLNÍ
25. 4. KLUB		 HUDEBNÍ ŠPÍZ (František Segrado,
			 Tomáš Kočko, Poutníci a další)
28. 4. Muzeum Chodníčky k minulosti
			 ŽIVOT VČEL
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