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Vyšívání jehlou a dlátem
aneb pozvánka na výstavu

O zuberské výšivce či umění, citu a trpělivosti místních žen, které tuto 
tradici dlouhodobě udržují při životě, již byly v Zuberských novinách 
popsány desítky  stránek. Dovolte nám však, abychom vám prostřed-
nictvím nově připravované výstavy poodhalili zcela nový pohled na „vy-
šívání“ jako takové. V jedné rodině, v které je tradice bílého vyšívání 

udržována nepřetržitě již přes 100 let, se narodil i muž, který nahradil 
jehlu dlátem a bílé plátno voňavým dřevem. Vrozenou šikovnost, trpěli-
vost, smysl pro detail a krásu pak začal přenášet do úchvatných dřevo-
řezeb, s kterými se dlouhá léta zdráhal pochlubit. 
Konečně dozrál čas a tyto dřevořezby vám můžeme představit v plné 
kráse. Dlužno dodat, že zmiňovaným autorem je Ladislav Bělunek 
a že jeho práce citlivě doplní precizní výšivky jeho sestry a držitelky ti-
tulu Nositel tradice Jany Juřicové, maminky Milady Bělunkové a babič-
ky Františky Holišové.
Jako nejlepší možná pozvánka na výstavu může posloužit dokument 
České televize „Krajka bílá, krajka dřevěná“, který můžete shlédnout 
přes internet na následujícím odkazu: http://www.ceskatelevize.cz/ 
porady/10316514703-na-hranici-tradic/411236100211018-krajka-
bila-krajka-drevena/.

Vernisáž výstavy se uskuteční 

ve čtvrtek 21. března od 16 hodin 

v Muzeu Zubří na Petrohradě. 

Výstava potrvá do 21. dubna.

Masopust
Letošní 3. masopustní průvod, který se pořádal 9. 2. 2013, byl i přes 
mrazy velice úspěšný. Procházeli jsme předem určenou trasu, ale aby-
chom nebyli o hladu, měli jsme po cestě pár zastávek, u kterých byla  
tradiční masopustní jídla a pití, jako jsou klobásky, koblížky a k tomu 
slivovice nebo teplý čaj. Po celý průvod se o naši bezpečnost starali ha-
siči a za to jim patří velký DÍK. Nejen hasičům bychom měli poděkovat, 
ale i starostovi, který průvod zahájil, a také kytaristům, kteří nám ces-
tu zpříjemňovali, členům ze souboru Soláň a hlavně sponzorům, kteří 
se postarali o to, aby se masopust uskutečnil. Neměli bychom zapome-
nout poděkovat našim „Beskyďákům“, bez kterých by se tato akce nez-
organizovala. Doufáme, že další masopusty se vydaří stejně dobře jako 
ten letošní. 

Helča



Společenská kronika občanů v Zubří

MěÚ Zubří informuje

Vzpomínáme

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

Narození
Petr Kašný

Františka Razsdíková
Vítězslav Brokeš
Jaroslav Krupa

Bohumír Krupa

Antonín Petrle
Josef Pernica

Božena Pšenicová
Marie Majerová

Karel Mičkal 80 let
Alois Pavlíček 85 let

Ludmila Lebedová  91 let
Marie Dořičáková 93 let

Úmrtí

Blahopřání
Dne 9. března 2013 se dožívá 
významného životního jubilea naše drahá 
maminka, babička a prababička, paní 

Františka Mizerová. 
Tímto Ti chceme poděkovat za lásku, 
obětavost a dobrotu. Do dalších let 
přejeme hlavně pevné zdraví a spokojenost 
v rodinném kruhu. Dcery s rodinami.

„Odešels, tatínku, neznámo kam,
vzpomínka po Tobě zůstala nám.
Těžko je, tatínku, bez Tebe žít,
jako Ty neumí již nikdo poradit.“

Dne 2. března 2013 si připomeneme 
18. výročí od úmrtí našeho milého tatínka, 
dědečka a pradědečka, pana 

Josefa Valy 
ze Zubří. S láskou a úctou vzpomíná syn Pavel s rodinou. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dík za to, tatínku, 
čím jsi nám v životě byl,
za každý den, jejž jsi pro nás žil.
Jen vzpomínky nám zůstaly 
na chvíle kdysi šťastné,
jsou v našich srdcích ukryté,
jsou hluboké a krásné.

Dne 4. března 2013 uplynul 1 rok, co od nás 
navždy odešel náš drahý manžel, tatínek a dědeček, pan 

Bohuslav Pavlíček. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcery a synové s rodinami.

V prosinci 2012 jsme si připomněli nedoži-
té 80. narozeniny a 9. března 2013 uplyne 
19 let od úmrtí našeho milovaného manže-
la, tatínka a dědečka, pana 

Štěpána Mizery. 
S láskou stále vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami.

Výzva Muzejní rady

Vážení spoluobčané,
zuberská výšivka se nesmazatelně zapsala do historie Zubří. Je-
jím základem byla a je především nesmírná trpělivost a vrozený 
cit pro krásu, láska k přírodě a umění vykouzlit jehlou na plátně 
křehkou krásu, která oslovuje mnoho generaci.
Patří ke kulturnímu odkazu našich předků, který byl celé věky 
chlebem, potěšením, pýchou, ale i trápením pro ty, kteří ho vy-
tvářeli.
Věříme, že je v Zubří stále hodně lidí, kteří staré výšivky jako od-
kaz jejich tvůrců s hrdostí, láskou a úctou opatrují.
V letošním roce si připomeneme 150. výročí od narození Marie 
Schoberové, která založila a vedla soukromou školu zuberského 
vyšívání. K uctění nejen její památky, ale také jako hold mnoha 
desítkám žen, ale i mužů, kteří se zuberské výšivce věnovali, při-
pravuje muzejní rada v září letošního roku výstavu.
Výstava by měla představit co největší množství výšivek a je-
jich autorů. Proto se obracíme na potomky zuberských vyšíva-
ček s prosbou o zapůjčení alespoň jednoho exponátu spolu se 
základními životopisnými údaji a fotografií autorky. 
Kontaktní osoby: 
Marie Pyrchalová – 1. stupeň ZŠ Zubří - mob. tel.: 608 833 688
Věra Machová, Staré Zubří - mob. tel.: 605 081 950

Muzejní rada města Zubří

Z usnesení 56. schůze Rady města Zubří, 
konané dne 21. 01. 2013

RM schvaluje vnitřní předpis č. 003/2013 „Zásady a ceník krátkodo-
bého nájmu sportovišť města Zubří a vybavení“, dle důvodové zprávy 
po úpravě, s účinností od 22. 01. 2013. 
RM schvaluje vzor kupní a darovací smlouvy pro účely nabývání movi-
tých věcí do vlastnictví města Zubří - předmětů muzejní hodnoty do sbí-
rek Muzea Zubří, za podmínek dle důvodové zprávy.
RM schvaluje změny provedené v dramaturgickém plánu kulturních 
akcí na 1. pololetí roku 2013 (RM 53/755 26. 11. 2012), za podmínek 
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dle důvodové zprávy.
RM schvaluje dle § 3 písm. h) bod 11 zákona č.218/2000Sb., v plat-
ném znění, uzavření smlouvy o zřízení účtu u České národní banky  ur-
čeného jen k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státní-
ho rozpočtu, státních fondů, Národního fondu, za podmínek dle důvo-
dové zprávy.
RM akceptuje výsledek výběrového  řízení  a  schvaluje  uzavření 
smlouvy o dílo na provedení těžebních prací (mýtní úmyslná těžba)  
v oddělení 1 F 11 v lokalitě „Pod Ostrým“ o objemu cca  580 m3  dřevní 
hmoty s Josef Maléř, Zubří. 
RM akceptuje výsledek výběrového  řízení  a  schvaluje  uzavření 
smlouvy o dílo na provedení těžebních prací (mýtní úmyslná těžba)  
v oddělení 6 A 12 v lokalitě „Prachovna“ o objemu cca  300 m3  dřevní 
hmoty s Josef Maléř, Zubří. 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu spojeném s výkonem 
práce „Správce v objektu Sokolovna, Hlavní 459, 756 54 Zubří, vč. při-
lehlých pozemků“ s paní Ivanou Šubrtovou, bytem Rožnov p. R., na 
dobu výkonu práce pro pronajímatele město Zubří, tj. na dobu určitou 
od 01. 02. 2013 do 31. 12. 2013, za podmínek dle důvodové zprávy po 
úpravě.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 3, Rožnovská 419, 
Zubří, s paní Lucií Pavlíčkovou, bytem Zubří, na dobu určitou od  
01. 02. 2013 do 31. 12. 2013, za podmínek dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části nebytových prostor 
v objektu Sportovní hala Zubří, Hlavní 492, Zubří, o výměře 354,2 m2, 
a pozemku p. č. 357/1, ostatní plocha, o výměře 2251 m2, k. úz. Zubří, 
s BUKOS TEMP, s. r. o., Otrokovice, na dobu neurčitou s účinnosti od 
22. 01. 2013, za podmínek dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o úrazovém pojištění a odpovědnosti 
členů JSDH I s Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s., Praha 2, s účinností 
od 01. 02. 2013, za podmínek dle důvodové zprávy, ukládá vedoucímu 
EO zahrnout do rozpočtového opatření RM-RO č. 2/2013.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o úrazovém pojištění a odpovědnos-
ti členů JSDH II s Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s., Praha 2, s účin-
ností od 01. 02. 2013, za podmínek dle důvodové zprávy, ukládá vedou-
címu EO zahrnout do rozpočtového opatření RM-RO č. 2/2013.
RM schvaluje Přílohu č. 1 ke smlouvě o dodávce tepelné energie 
č. 9004, se Zásobování teplem s. r. o., Blansko, která se týká předkláda-
né celkové dodávky, ceny tepelné energie a stanovení měsíčních záloh 
za odběr tepla pro rok 2013 (vinárna Linda).
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci oplocení mezi po-
zemky p. č. 3757/1 a p. č. 3757/4, k. úz., Zubří, v délce 142,45 m  
s KMO Zubří, s. r. o., za podmínek dle důvodové zprávy, ukládá vedou-
címu EO zahrnout do rozpočtového opatření RM-RO č. 2/2013.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 9722305 ze 
dne 14. 11. 2012 s Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové, týkající 
se rozšíření předmětu nájmu, za podmínek dle důvodové zprávy.
RM revokuje usnesení RM 31/432 ze dne 6. 2. 2012 ve věci uzavře-
ní smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislos-
ti se stavbou a umístěním vodovodního řadu na pozemku p. č. 3698/1, 
k. úz. Zubří, ve vlastnictví Milana a Aleny Kulišťákových (SJM), Rož-
nov pod Radhoštěm.
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene na umístění vodovodního řadu na pozemku parc. č. 3698/1, 
k. úz. Zubří, s Davidem Kulišťákem a Alenou Kulišťákovou, Rožnov 
pod Radhoštěm, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje staros-
tu města jejím podpisem. 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo o provádění prací 
spojených se zajišťováním zimní údržby místních komunikací v městě 
Zubří ze dne 14. 7. 2008 s Jan Mitáš Zubří, týkající se změny cen a saz-
by DPH, za podmínek dle důvodové.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo o provádění prací 
spojených se zajišťováním zimní údržby místních komunikací v městě 
Zubří ze dne 16. 7. 2008 s Libor Zeman, Zubří, týkající se změny cen  
a sazby DPH, za podmínek dle důvodové.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo o provádění pra-
cí spojených se zajišťováním zimní údržby místních komunikací v měs-
tě Zubří ze dne 13. 8. 2008 s KMO Zubří, s. r. o., týkající se změny cen  
a sazby DPH, za podmínek dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene a právu stavby umístění a vedení zemní kabelové pří-
pojky NN v délce cca 4 m přes pozemek parc. č. 2460 v k. ú. Zubří, ve 
vlastnictví města Zubří, s ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV – Podmokly, 
za podmínek dle důvodové zprávy.
RM ustanovuje dle § 74 zákona č. 137/2006Sb., v platném znění, 
Hodnotící komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek 
pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky: „Protipovodňová opat-
ření pro město Zubří“, zadávanou formou otevřeného řízení v souladu  
s § 27  zákona č. 137/2006Sb., v platném znění, a:
a) jejími členy jmenuje: pana Radka Janoška, Mgr. Pavla Paseku,  
Ing. Jiřího Gazdu, pana Miroslava Adámka, pana Miroslava Kolečka;
b) náhradníky jmenuje: Ing. Antonína Holiše, Ing. Aleše Kubjáka, pana 
Josefa Sváka, pana Roberta Jurajdu, Ing. Petra Smočka, dle důvodo-
vé zprávy. 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové do-
kumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stav-
by: „Přístavba výtahu Domu služeb v Zubří“ s Ing. arch. Václavem Zi-
mou, CSc., Brno – Líšeň, za podmínek dle důvodové zprávy.
RM schvaluje vnitřní předpis č. 004/2013 „Zásady a postupy při zadá-
vání veřejných zakázek malého rozsahu“, dle důvodové zprávy po úpra-
vě, s účinností od 01. 02. 2013. 
RM schvaluje vnitřní předpis č. 005/2013 „Kontrolní systém města 
Zubří“, dle důvodové zprávy, s účinností od 01. 02. 2013. 
RM schvaluje vnitřní předpis č. 006/2013 „Pracovní cesty a poskyto-
vání cestovních náhrad zaměstnancům a uvolněným členům ZM Zub-
ří“, dle důvodové zprávy, s účinností od 22. 01. 2013. 
RM na základě návrhu paní Bc. Lenky Přečkové, vedoucí OKS, na 
změnu organizace zajištění činností spojených s vydáváním Zuber-
ských novin, odvolává ke dni 21. ledna 2013 paní Bc. Lenku Přečko-
vou, Frenštát pod Radhoštěm, z funkce člena Redakční rady Zuber-
ských novin. 
RM jmenuje Bc. Michaelu Wrobelovou, DiS., Rožnov pod Radhoštěm, 
členkou Redakční rady Zuberských novin s účinností od 22. ledna 2013.
RM schvaluje samostatnou přílohu dodatku č. 3 smlouvy o nájmu 
tepelných zařízení 1/2003 s VAE THERM, spol. s r. o., Rožnov pod 
Radhoštěm, jejímž předmětem je splátkový kalendář nájemného na 
rok 2013 (nájem nebytových prostor).

Z usnesení 57. schůze Rady města Zubří, 
konané dne 04. 02. 2013

RM schvaluje použití neprodaných kalendářů města Zubří 2013 pro 
účely propagace města, dle důvodové zprávy. 
RM schvaluje vnitřní předpis č. 007/2013 „Ubytovací řád ubytovny 
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Zubří“, dle důvodové zprávy po úpravě, s účinností od 05. 02. 2013. 
RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje uzavření kupní 
smlouvy na prodej cca 580 m3 dřevní hmoty (mýtní úmyslná těžba) z lo-
kality 1 F 11 (Pod Ostrým) s LESNICKO - DŘEVAŘSKÁ FIRMA, spol. 
s r. o., Zubří, za podmínek dle důvodové zprávy.
RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje uzavření kupní 
smlouvy na prodej cca 300 m3 dřevní hmoty (mýtní úmyslná těžba) z lo-
kality 6 A 12 (Prachovna) s Martin Růčka,  Hutisko Solanec, za podmí-
nek dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu 
Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, o výměře 37,83 m2, s Aleš Měrka, Zub-
ří, na dobu určitou od 05. 02. 2013 do 30. 04. 2013, za podmínek dle 
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu tepelných zařízení, včetně 
příloh č. 1 a 2 (Sokolovna, Zubří, Hlavní 459), s VAE THERM, spol.  
s r. o., Rožnov pod Radhoštěm, na dobu neurčitou s účinností  
od 06. 02. 2013, za podmínek dle důvodové zprávy.
RM  schvaluje  uzavření Kupní smlouvy na dodávku tepla, včetně příloh 
č. 1, 2 a 3 (Sokolovna, Zubří, Hlavní 459), s VAE THERM, spol. s r. o., 
Rožnov pod Radhoštěm, na dobu neurčitou s účinností od 06. 02. 2013, 
za podmínek dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu tepelných zařízení, včetně pří-
loh č. 1 a 2 (Ubytovna s kuželnou, Zubří, Sídlištní 744), s VAE THERM, 
spol. s r. o., Rožnov pod Radhoštěm, na dobu neurčitou s účinností od 
06. 02. 2013, za podmínek dle důvodové zprávy.
RM schvaluje  uzavření Kupní smlouvy na dodávku tepla, včetně příloh 
č. 1, 2 a 3 (Ubytovna s kuželnou, Zubří, Sídlištní 744), s VAE THERM, 
spol. s r. o., Rožnov pod Radhoštěm, na dobu neurčitou s účinností od 
06. 02. 2013, za podmínek dle důvodové zprávy.
RM ustanovuje dle § 74 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, 
Hodnotící komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek 
pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávku: „Pořízení technického za-
řízení ke snižování prašnosti z plošných zdrojů - město Zubří“, zadáva-
nou formou zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s § 38 záko-
na č. 137/2006 Sb., v platném znění, a:
a) jejími členy jmenuje: pana Radka Janoška, Mgr. Pavla Paseku,  
Ing. Milana Palackého, pana Josefa Sváka a Ing. Vladimíra Krupu;
b) náhradníky jmenuje: paní Evu Gazdíkovou, Ing. Aleše Kubjáka,  
Ing. Antonína Holiše, pana Milana Zemana a pana Josefa Majera, dle 
důvodové zprávy po úpravě. 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na přípravu a zpracování žádos-
ti o dotaci včetně nezbytných příloh projektu „Přírodní zahrada při MŠ 
Sídliště 6. května Zubří“ s Líska -  občanské sdružení pro environmen-
tální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji, Vsetín, za podmí-
nek dle důvodové zprávy, a ukládá vedoucímu EO zahrnout do rozpoč-
tového opatření RO 2/2013. 
RM schvaluje návrh zadávací dokumentace, včetně všech jejích pří-
loh a výzvy k podání nabídky, pro podlimitní veřejnou zakázku: „Úspo-
ra energií pro ZŠ Zubří“ zadávanou formou zjednodušeného podlimit-
ního řízení v souladu s  §  38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách, v platném znění, dle důvodové zprávy.
RM uděluje v souvislosti se stavbou „Přístavba výtahu Domu služeb 
v Zubří“ plnou moc:
a) Ing. arch. Václavu Zimovi, CSc., Brno-Líšeň, a
b) Ing. Petru Žaludovi, Brno,    
k zastupování města Zubří a k provádění úkonů ve všech věcech souvi-
sejících a nezbytných pro účely povolení výše uvedené stavby, po účely 

splnění podmínek přiznané dotace pro projekt Zateplení Domu služeb 
v Zubří a pro účely příslušného zadávacího řízení na zhotovitele stavby, 
a to včetně přijímání a podepisování písemností, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádného členské-
ho příspěvku 25.000,- Kč s „Místní akční skupina Rožnovsko“, Zašo-
vá, v souvislosti s projektem „Klub Zubří – modernizace velkého sálu“, 
ukládá vedoucímu EO zahrnout do rozpočtového opatření RO RM  
č. 2/2013.
RM schvaluje rozpočtové opatření RM RO č. 2/2013, kterým se prová-
dí změna rozpočtu dle důvodové zprávy.
RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2013:
a) Římskokatol. farnost Zubří – Schola  15 000 Kč,
b) Dechová hudba Zubřanka, o. s.  20 000 Kč,
c) Swing Band Zubří Jindřicha Dořičáka 20 000 Kč,
d) Futsalový oddíl NADACE Zubří      5 000 Kč,
e) Kamarád - Sdružení rodičů a přátel zdrav. 
postižených dětí a mládeže, Rožnov p. R. 20 000 Kč, 
f) Charita Valašské Meziříčí      7 000 Kč, 
g) Diakonie ČCE – hospic CITADELA,
      Valašské  Meziříčí   40 000 Kč, 
h) Jiří Krupa, vyd. činnosti, Zubří      2 000 Kč, 
i) MS Čes. červeného kříže Zubří I - dolní     6 000 Kč, 
j) MS Čes. červ. kříže Zubří II – horní      6 000 Kč, 
k)MS Čes. červeného kříže III St. Zubří      6 000 Kč, 
l) Klub žen při Čes. svazu žen – MV Zubří    6 000 Kč, 
m) Iskérka – o. s., Rožnov pod Radh.      5 000 Kč, 
n) ČSOP SALAMANDR, Rožnov p. Radh.    5 000 Kč,
o) OFF ROAD Klub Zubří, o. s.     5 000 Kč,
p) Sdruž. Linka bezpečí, Praha 8 – Bohnice    2 100 Kč, 
q) Nadační fond ZŠ Zubří    40 000 Kč,
r) Modelářský klub SMČR, Zubří   20 000 Kč,
s) Svaz diabetiků ČR, úz. org.  Rožnov p. R.    5 000 Kč,
t) ZO AVZO Gumárny Zubří – střelec. klub     5 000 Kč,
u) Sbor dobrovolných hasičů Zubří      5 000 Kč,
v) Středisko rané péče SPRP Olomouc      2 000 Kč,
w) Sjednocená organizace nevidomých 
      a slabozrakých ČR, Vsetín       2 000 Kč, 
za podmínek dle důvodové zprávy.
RM schvaluje výsledek inventarizace podle Inventarizační zprá-
vy za rok 2012 ústřední inventarizační komise města Zubří ze dne  
31. 01. 2013. 

NABÍDKA
Město Zubří nabízí k pronájmu nebytové prostory v objektu 

Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, o výměře 346,6 m2. 
Prostory se nacházejí v 1 NP – bývalá restaurace Centrum. 

Předpokládaný začátek pronájmu I Q/2014.
Podrobnosti k vyhlášenému záměru, případně prohlídku 

předmětných prostor možno dohodnout na tel. čísle 571 757 056.  

Nabídky, včetně podnikatelského záměru, možno 
podat do 31. 03. 2013 na Městský úřad Zubří, 

U Domoviny 234, 756 54 Zubří.
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Výsledky volby prezidenta ČR,
konané ve dnech 11. 1. - 12. 1. a 25. 1. - 26. 1. 2013 v Zubří

Kandidát Navrhující
strana

Politická
příslušnost

1. kolo 2. kolo

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %

1
Roithová Zuzana MUDr. 
MBA

Občan KDU-ČSL 231 8,35 X X

2 Fischer Jan Ing. CSc. Občan BEZPP 469 16,96 X X
3 Bobošíková Jana Ing. Občan SBB 66 2,38 X X
4 Fischerová Taťana Občan KH 103 3,72 X X
5 Sobotka Přemysl MUDr. Poslanci ODS 63 2,27 X X

*6 Zeman Miloš Ing. Občan SPOZ 753 27,24 1 658 61,93
7 Franz Vladimír Prof. JUDr. Občan BEZPP 166 6 X X
8 Dienstbier Jiří Senátoři ČSSD 469 16,96 X X

**9 Schwarzenberg Karel Poslanci TOP 09 444 16,06 1 019 38,06

Volební okrsek č. 1 – MŠ  Sídliště 6. května 1109

Kandidát Navrhující
strana

Politická
příslušnost

1. kolo 2. kolo

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %

1
Roithová Zuzana MUDr. 
MBA

Občan KDU-ČSL 44 8,64 X X

2 Fischer Jan Ing. CSc. Občan BEZPP 92 18,07 X X
3 Bobošíková Jana Ing. Občan SBB 8 1,57 X X
4 Fischerová Taťana Občan KH 13 2,55 X X
5 Sobotka Přemysl MUDr. Poslanci ODS 5 0,98 X X

*6 Zeman Miloš Ing. Občan SPOZ 145 28,48 329 67,28
7 Franz Vladimír Prof. JUDr. Občan BEZPP 27 5,3 X X
8 Dienstbier Jiří Senátoři ČSSD 104 20,43 X X

**9 Schwarzenberg Karel Poslanci TOP 09 71 13,94 160 32,71

Výsledky v Zubří celkově

Výsledky v jednotlivých okrscích
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Volební okrsek č. 2 – Klub Zubří, Hamerská 10

Kandidát Navrhující
strana

Politická
příslušnost

1. kolo 2. kolo

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %

1
Roithová Zuzana MUDr. 
MBA

Občan KDU-ČSL 40 6,84 X X

2 Fischer Jan Ing. CSc. Občan BEZPP 100 17,12 X X
3 Bobošíková Jana Ing. Občan SBB 13 2,22 X X
4 Fischerová Taťana Občan KH 20 3,42 X X
5 Sobotka Přemysl MUDr. Poslanci ODS 9 1,54 X X

*6 Zeman Miloš Ing. Občan SPOZ 180 30,82 367 63,6
7 Franz Vladimír Prof. JUDr. Občan BEZPP 30 5,13 X X
8 Dienstbier Jiří Senátoři ČSSD 96 16,43 X X

**9 Schwarzenberg Karel Poslanci TOP 09 96 16,43 210 36,39

Volební okrsek č. 3 – MěÚ Zubří, U Domoviny 234

Kandidát Navrhující
strana

Politická
příslušnost

1. kolo 2. kolo

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %

1
Roithová Zuzana MUDr. 
MBA

Občan KDU-ČSL 44 6,71 X X

2 Fischer Jan Ing. CSc. Občan BEZPP 124 18,93 X X
3 Bobošíková Jana Ing. Občan SBB 21 3,2 X X
4 Fischerová Taťana Občan KH 25 3,81 X X
5 Sobotka Přemysl MUDr. Poslanci ODS 13 1,98 X X

*6 Zeman Miloš Ing. Občan SPOZ 157 23,96 369 57,74
7 Franz Vladimír Prof. JUDr. Občan BEZPP 39 5,95 X X
8 Dienstbier Jiří Senátoři ČSSD 111 16,94 X X

**9 Schwarzenberg Karel Poslanci TOP 09 121 18,47 270 42,25

Volební okrsek č. 4 – Horní škola, Horní 144

Kandidát Navrhující
strana

Politická
příslušnost

1. kolo 2. kolo

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %

1
Roithová Zuzana MUDr. 
MBA

Občan KDU-ČSL 69 11,02 X X

2 Fischer Jan Ing. CSc. Občan BEZPP 106 16,93 X X
3 Bobošíková Jana Ing. Občan SBB 15 2,39 X X
4 Fischerová Taťana Občan KH 36 5,75 X X
5 Sobotka Přemysl MUDr. Poslanci ODS 21 3,35 X X

*6 Zeman Miloš Ing. Občan SPOZ 155 24,76 358 59,17
7 Franz Vladimír Prof. JUDr. Občan BEZPP 41 6,54 X X
8 Dienstbier Jiří Senátoři ČSSD 72 11,5 X X

**9 Schwarzenberg Karel Poslanci TOP 09 111 17,73 247 40,82

Volební okrsek č. 5 – Kulturní dům Staré Zubří, Starozuberská 870

Kandidát Navrhující
strana

Politická
příslušnost

1. kolo 2. kolo

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %

1
Roithová Zuzana MUDr. 
MBA

Občan KDU-ČSL 34 8,71 X X

2 Fischer Jan Ing. CSc. Občan BEZPP 47 12,05 X X
3 Bobošíková Jana Ing. Občan SBB 9 2,3 X X
4 Fischerová Taťana Občan KH 9 2,3 X X
5 Sobotka Přemysl MUDr. Poslanci ODS 15 3,84 X X

*6 Zeman Miloš Ing. Občan SPOZ 116 29,74 235 64,03
7 Franz Vladimír Prof. JUDr. Občan BEZPP 29 7,43 X X
8 Dienstbier Jiří Senátoři ČSSD 86 22,05 X X

**9 Schwarzenberg Karel Poslanci TOP 09 45 11,53 132 35,96

**) postupující kandidát, *) zvolený kandidát
Zdroj: www.volby.cz, stránky ČSÚ, Zpracovala: L.P.
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Představujeme

60 let výzkumné stanice včelařské v Zubří

Med jako pochutinu a zprvu jako hlavní sladidlo znali již ve starém 
Egyptě. Prastaré památky vydávají mnohá svědectví o tom, že včelí 
produkty byly používány na léčebné účely už v nejdávnějších dobách 
a téměř všemi národy. V knihovně asyrského krále Aššurbanipala (669 
- 633 př. n. l.) se našly na hliněných tabulkách při popisu léčiv i zmín-
ky o medu. 
Včela medonosná (Apis mellifera) je tím hmyzem, který je pro nás důle-
žitý nejen proto, že si můžeme osladit život právě zmiňovaným medem, 
ale i tvorbou mnoha dalších produktů, jako je mateří kašička, propolis, 
vosk atd. Včela je nenahraditelná  také pro zemědělství a krajinu vůbec 

právě kvůli opylování nejen hospodářských plodin. O včely je třeba pe-
čovat a za všemi produkty musíme vidět i včelaře. Péče o včely vyžaduje 
mnoho práce, a když si někdo myslí, že taková včela se vlastně postará 
sama o sebe a my jen přijdeme a odebereme jí med, který nám pilně na-
snášela, tak se hluboce mýlíme. Chov včel je velmi náročný a jako u kaž-
dého chovu je potřeba vědět, co vyžaduje. 
I proto byl zřízen v roce 1919 Výzkumný ústav včelařský v Dole u Pra-
hy a následně pak výzkumné stanice. Jedna (z celkových šesti) je  
i u nás v Zubří na Machulkách. Pokusný včelín byl zřízen v roce 1953 
panem Albínem Marečkem. V rámci šedesátiletého fungování se tu vy-
střídali Alois Trefílek (1970 - 1978), Josef Ručka (1979 - 1987),  Božena 
Mizerová (1988 - 1996) a Ing. Květoslav Čermák, CSc. (1997 - 2008).  
1. května  2008 nastoupil na místo vedoucího včelaře  RNDr. Igor Di-
bus, který tu působí doposud.
Pan Dibus byl také mým průvodcem, který se mi věnoval, když jsem jej 
začátkem února navštívila, abych se dozvěděla něco více, než je uvede-
no na www.pvzubri.cz . Napadlo mě, zda je to vůbec  správná doba pro 
návštěvu včelína.  Záhy jsem byla vyvedena z omylu. Nejenže jsem se 
mohla podívat do speciálních úlů (pozorovací úly), kde díky skleněným 
stěnám  bylo možné sledovat včelky, co zrovna dělají. Pozorovat  jsem 
mohla při práci i pana Dibuse, který je rovněž pilný jako včela a chys-
tá se na sezónu.  Správný včelař se nikdy nenudí a zima mu je někdy  
i krátká na to, aby byl dobře připravený. Výzkumná  stanice,  neboli po-
kusný včelín, se specializuje na odchov včelích matek, jejich insemina-
ci a  včelařské  výzkumy.
Exkurze ve výzkumné stanici byla pro mne přínosná i kvůli informa-
ci, že se zde mohu (po telefonické domluvě) zastavit a zakoupit kvalitní 
med, což v letošním roce byl opravdový problém. Rok 2012 byl pro vče-
laře našeho regionu více než neúspěšný a spousta z nich nemohla uspo-
kojit své stálé klienty. Prodával se vesměs med z  roku 2011, což není 
nic špatného, jelikož dobrý med vydrží i několik let a neztrácí své kvali-
tativní vlastnosti.
Návštěva výzkumné stanice může být zajímavá nejen pro začínající  
i pokročilé včelaře, ale i pro nás laiky, proto ji vřele doporučuji.

Za hezké povídání a milé přijetí děkuje  
Eliška Divínová

Zprávy ze školky - MŠ Duha

Poslední plavání

Jako každý rok, tak i letos jsme s dětmi z MŠ Duha Staré Zubří kaž-
dé úterý navštěvovali plavecký bazén v Rožnově pod Radhoštěm, kde 
se děti učily základům některých plaveckých stylů. S dětmi jezdily paní 
učitelky s ochotnými maminkami, kterým tímto děkujeme za ochotu  
a pomoc. Na bazéně se děti převlékly do plavek a šly ihned do vody, kde 

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY
krajská pobočka ve Zlíně
kontaktní pracoviště Rožnov p. R.,
Školní 2639, Zemědělská 572     

UPOZORNĚNÍ: OD 1. 2. 2013  - ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN   

PONDĚLÍ      8 - 12 hodin 13 - 17 hodin
ÚTERÝ       8 - 11 hodin
STŘEDA       8 - 12 hodin 13 - 17 hodin
ČTVRTEK      8 - 11 hodin
PÁTEK       8 - 11 hodin  (Jen evidence nových 
   uchazečů o zaměstnání  a  příjem nových  
   žádostí o nepojistné sociální dávky)

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ ZA ROK 2012

Ve spolupráci s Finančním úřadem v Rožnově pod Radhoštěm 
je zajištěna možnost ODEVZDÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ  

K DANI Z PŘÍJMŮ ZA ROK 2012 
V PROSTORÁCH MěÚ ZUBŘÍ

v pondělí 25. 3. 2013 a ve středu 27. 3. 2013
8 - 11 a 12 - 16 hod.

Pracovníci Finančního úřadu budou daňová přiznání přijímat, 
popř. podávat informace k dané problematice.
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Výlet na Pustevny

V mateřské škole Duha jsme se rozhodli uskutečnit s dětmi výlet na 
Pustevny, kde se uskutečnil již 15. ročník Sněhového království. Zde 
profesionální výtvarníci vytvořili překrásné ledové sochy, na které jsme 
se s dětmi jeli ve čtvrtek 31. 1. 2013 podívat. Vyjeli jsme brzy ráno od 
mateřské školy Duha autobusem, který nás dovezl přímo na místo. Dě-
tem se na výletě velmi líbilo a nemohly se na tu krásu vynadívat. Pro di-
váky byl speciálně vytvořen ledový trůn, což byla socha, na které jsme se 
všichni fotografovali. Poté jsme si udělali svačinovou přestávku a šli se 
zahřát do restaurace Libušín, roubené dřevěné stavby, která je nezpo-
chybnitelným symbolem Pusteven. Nakonec jsme se plni dojmů vráti-
li autobusem zpět do naší mateřské školy, kde nás po náročné cestě če-
kal výborný a vydatný oběd.

Za mateřskou školu Duha: Kateřina Pernicová

OZNÁMENÍ MŠ DUHA – ZÁPIS DĚTÍ 
pro školní rok 2013/2014
Zápis dětí do MŠ DUHA proběhne:
od 4. 3. 2013 do 6. 3. 2013
od 9. 00 hod. do 13. 00 hod.

Mateřská škola DUHA pořádá
V SOBOTU 9. 3. 2013
TRADIČNÍ MAŠKARNÍ 
PLES MŠ DUHA
Pro děti od 14.30 hod.
Pro dospělé od 19.30 hod.
Kde? Kulturní dům Staré Zubří
Občerstvení a tombola zajištěny.
SRDEČNĚ VÁS ZVOU 
ZAMĚSTNANCI MŠ DUHA

Zprávy ze školky - MŠ Sídliště

Školička plavání

Děti z MŠ Sídliště Zubří se jako každý rok i letos zúčastnily plavecké-
ho kurzu v Rožnově p. R. V tomto školním roce 2012/2013 byl zájem 
o plavání opravdu velký. Od 13. listopadu do 30. ledna jezdilo 43 dětí, 
a také proto jsme museli děti rozdělit na dvě větší skupiny. První jezdi-
la vždy v úterý a druhá ve středu odpoledne. Pro malé plaváčky přijel 
ke školce autobus a dovezl je až ke krytému bazénu. První lekce plavá-
ní byly zaměřené na to, aby se děti seznámily s vodou. Většina dětí však 
z vody neměla strach, naopak, byly jako rybky ve vodě. V dalších lekcích 
paní plavčice učily děti foukat do vody (správně dýchat), ponořit hlavu, 
splývat na zádech i břiše, náznak kraula, skok do vody, a to vše formou 
her. Některé děti byly tak šikovné, že se zdokonalovaly ve velkém bazé-
ně a vůbec se nebály. Na poslední lekci se na své ratolesti přišli podívat 
i jejich rodiče a bylo vidět, že je velký pokrok dětí potěšil.
Tímto by naše školka chtěla poděkovat paní Horákové a všem plavčicím 
za snahu, trpělivost a hezký přístup k dětem. Těšíme se na další spolu-
práci. 

Kolektiv MŠ Sídliště Zubří

Lyžujeme se Sluníčkem

Od 4. do 8. 2. 2013 jsme se opět zúčastnili lyžařského kurzu na Bílé. 
Jezdilo 24 „lyžáčků“. První den po příjezdu na děti čekali instruktoři 
lyžování a ti si rozdělili děti do čtyř skupin – Zajíci, Piráti, Sněhuláci 
a Bobule. Zajíci byli nejzkušenějšími lyžaři a zvládli největší vlek. Ostat-
ní skupiny se učily zvládat překážkovou dráhu, jízdu na vleku, koloto-
či, … a pomalu se zlepšovaly. Všem dětem se instruktoři po celou dobu 
výuky věnovali s nadšením a povzbuzovali děti k lepším výkonům. Přes-
tože nám počasí ze začátku nepřálo, děti byly z lyžování nadšené, ne-
bály se a těšily se na další nový den na Bílé. Blížil se konec týdne a na 
Bílou nás přijeli navštívit maminky a tatínkové. V pátek byly pro malé 
lyžaře připravené závody, kde děti ukázaly, co se za lyžařský kurz nauči-
ly. Za statečnost získaly medaile, diplomy, omalovánky a další drobnos-
ti. Za dlouholetou spolupráci bychom chtěly poděkovat paní Mgr. Na-
kládalové, která nám i letos umožnila prožít příjemný týden na horách.

MŠ Sídliště Zubří, Pobořilová a Dukátová

Lyžování na Bílé
bylo hodně veselé.
Na vleku a z kopce dolů

jezdili jsme všichni spolu.
Legrace a zábava,
to nám radost rozdává.

se jim intenzivně věnovala p. trenérka Horáková. Po hodinovém pla-
veckém výcviku jsme si děti převzali a vrátili se s nimi zpět do naší MŠ. 
V rámci poslední plavecké hodiny měli možnost své děti shlédnout i ro-
diče a zjistit, jak jim to ve vodě jde. Paní trenérka za odměnu dětem pře-
dala diplomy, které si opravdu zasloužily. Vždyť děti byly moc šikovné 
a na konci výcviku už nikdo neměl z vody strach.

Za mateřskou školu Duha: Kateřina Pernicová
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Zprávy ze školy

doktor předvedl dětem vyšetření srdíčka, břicha, krku a vysvětlil jim, jak 
nejlépe pomoci zraněnému – přivolat pomoc dospělého, volat na tel. 
155. Děti byly velice šikovné, znaly mnoho věcí a pan doktor všechny 
pochválil. Vzkazuje všem rodičům od Motýlků, že jejich děti mají velmi 
dobré vědomosti a jsou velice bystré. 
Moc děkujeme MUDr. Pospíšilovi i paní Vičanové za jejich milou ná-
vštěvu a těšíme se na další spolupráci.

Hana Kučerková a Ilona Krupová, MŠ Sídliště 

Zuberský slavíček
Mateřská škola Zubří, Sídliště vyhlašuje pěveckou soutěž pro 

všechny děti mateřských škol v městě Zubří 
a to v kategorii A – sólový zpěv a kategorii B – pěvecké duo, trio, 
kvarteto, která se uskuteční v měsíci květnu. Více informací vám 

poskytnou učitelé mateřských škol, nebo se dozvíte v příštím čísle 
Zuberských novin. Přihlášky do soutěže žádejte u svých třídních 

učitelů a podávejte zpět nejpozději do 29. 3. 2013.

Aneta Kovářová

Zápis dětí do prvních tříd 2013/2014

Letošní zápis absolvovalo se svými rodiči 77 dětí. Dvě děti budou absol-
vovat dodatečný zápis z důvodu nemoci.   Zatím je do prvního ročníku 
ZŠ Zubří přijato 63 žáků a 14 zákonných zástupců dětí požádalo o od-
klad školní docházky.
Konečný počet žáků, kteří nastoupí do 1. ročníku, budeme znát až  
v květnu, kdy budou potvrzeny odklady školní docházky. Na chodbách 
si děti mohly pohrát s pohádkovými postavami, které představovala 
děvčata z devátých ročníků. Děkujeme za pomoc.
S největší pravděpodobností budou od září 2013 otevřeny tři první tří-
dy, i když to pro rozpočet ZŠ znamená velké zatížení. Přejeme budou-
cím prvňáčkům, ale i jejich rodičům, aby zvládali každý rok školní do-
cházky v pohodě, klidu a s úsměvem na rtech.

Mgr. Marie Pyrchalová, zást. řed. pro1. stupeň

Žáci ZŠ Zubří – Stonožka – vojáci Armády ČR

O propojení těchto tří subjektů jsme už nejedenkrát četli na stránkách 
Zuberských novin či byli účastni na akcích pořádaných školou za úče-
lem získat finanční prostředky, které prostřednictvím Stonožky a vojá-
ků AČR sloužících v zahraničních misích putovaly k obyvatelům, pře-
devším pak k dětem, do oblastí postižených válkou, aby pomohly zlep-
šit jejich životní situaci.
O tom, jak se žije našim vojákům v Afghánistánu, se měli možnost do-
zvědět občané a posluchači Akademie 3. věku od přímých účastníků za-
hraniční operace Provinčního rekonstrukčního týmu, npor. Silvy Vác-
lavíkové a npor. Ondřeje Šimčíka, příslušníků 103. střediska CIMIC/
PSYOPS z Lipníku nad Bečvou. Tito dva mladí lidé přítomným poslu-
chačům poutavým autentickým vyprávěním přiblížili vznik a historii 
103. střediska CIMIC/PSYOPS, svůj život na základně Lógar v Afghá-
nistánu, jejich poslání a iniciativy vedoucí ke zlepšení života místních 
obyvatel, ale také se snažili přiblížit způsob života a zvyky Afghánců. 
Své vyprávění doplnili projekcí foto-
grafií, krátkého filmu a ukázkou ně-
kterých učebnic afghánských žáků, 
oděvů a dalších drobných předmě-
tů. Nechyběla ani čtyři výtvarná 
dílka vytvořená afghánskými žáky  
v rámci soutěže „Afghánský talent“ 
iniciované českými vojáky. Další tři 
plátna jsou součástí výzdoby naší 
školy již od 5. benefice pro Stonožku. 

Návštěva dětí v 1. třídě ZŠ

Již tradičně navštívili v měsíci lednu naši předškoláci 1. třídu ZŠ, aby se 
podívali, jak vypadají třídy a prostředí, které je od září čeká. Paní učitel-
ka pro nás připravila ukázkovou hodinu, kde si děti vyzkoušely počítá-
ní, psaní, zpěv a vše, co do náplně hodiny patří. Pro děti to bylo velmi 
poutavé, zajímavé a hlavně se už nemohou dočkat, až opravdu nastou-
pí školní docházku. Chtěla bych poděkovat paní učitelce Marii Pyrcha-
lové a paní učitelce Zedníčkové za ochotu a krásný zážitek pro naše děti, 
který si z návštěvy odnesly.

Hana Kučerková, ředitelka MŠ Sídliště

Pan doktor je laskavý, stará se nám o zdraví…

To je motto, kterým začínalo týdenní téma dětí u Motýlků o zdraví  
a předcházení úrazům. V úterý 12. února 2013 nás pan doktor Pospí-
šil a zdravotní sestřička paní Vičanová navštívili v naší mateřské škole. 
Při besedě děti seznámili s nebezpečím úrazu při pobytu v lese, na uli-
ci, sportování, pobytu u vody, poradili, jak se bránit při útoku psa… Pan 
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O tom, že jejich prezentace posluchače zaujala, svědčila řada dotazů  
a to, s jakým zájmem si prohlíželi vystavené ukázky. Některé ženy si do-
konce vyzkoušely i typický oděv afghánských žen – burku. I když mate-
riál a precizní provedení tohoto oděvu byl obdivuhodný, rozhodly se ra-
ději svou tvář neskrývat.

Ke stejnému závěru došli i žáci II. stupně naší ZŠ, kteří se účastnili ran-
ní přednášky. Svědčí o tom upřímný komentář jednoho hocha, který 
měl také burku oblečenu: „Vždyť je přes to h... vidět!“  I žákům se před-
náška líbila, pozorně poslouchali, ptali se a prohlíželi si vystavené před-
měty. Je jasné, že chlapce hlavně zajímaly zbraně, které vojáci v Afghá-
nistánu nosili. Děvčata i chlapci měli samozřejmě připraveno i více otá-
zek, někteří si pak ale „stěžovali“, že právě ty jejich dotazy vojáci zodpo-
věděli už v rámci své prezentace. 
Kdo se zajímá podrobněji o činnost vojáků v Lógaru, může si na sto-
nožkových stránkách www.stonozka.org v sekci „Afghánistán – projekt  
s AČR“ přečíst deníky 4. – 10. kontingentu AČR, které psali vojáci pro 
stonožkové děti.
Po ranní prezentaci se oba nadporučíci sešli s panem starostou Jiřím 
Randusem, kterému patří poděkování, že si ve svém nabitém programu 
dokázal najít volnou chvilku pro toto neformální setkání. 
Na závěr chci poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci této před-
nášky. Žákům a učitelům naší stonožkové školy přeji hodně dobrých 
nápadů a úspěchů v práci pro Stonožku, vojákům AČR sloužícím v za-
hraničních misích, aby jejich humanitární poslání převládalo nad vo-
jenskými akcemi.

Mgr. Zdeňka Janošková
(doplnila Mgr. Helena Dufková)

A na závěr pár postřehů Míši Majerové ze 7. B:
...Ze začátku nám vojáci vysvětlili, proč se vydávají do této země 
a co zde vykonávají. Poté nám ukázali prezentaci s fotografie-
mi. Ke každému obrázku nám řekli pár vět. Také jsme se dozvě-
děli, že když se vojáci vydávají na různé mise, nosí na sobě třeba 
i 20 - 40 kg výstroje a výzbroje. Představili i svá vozidla, z nichž 
mnohá vydrží, i když vjedou na nějakou výbušninu. Části vozi-

Kultura

Komediomat

Letošní divadelní předplatné bylo zahájeno velmi netradičně, a sice im-
provizační show KOMEDIOMAT. Věřím, že mnozí návštěvníci přichá-
zeli do Klubu s rozporuplnými pocity, jiní se zvědavostí a  další s obava-
mi, že to tentokrát nebude to pravé ořechové. Pravda, klasické divadlo, 
kostýmy, kulisy, perfektně nacvičené dialogy, herecká ekvilibristika,  
pohyby a gesta dotažená do posledního detailu – to vše se v disciplíně 
zvané herecká improvizace hledá jen stěží. Také je jasné, že ne každá 
scénka se musí povést a výsledek je často překvapením i pro samotné 
herce, kteří na jeviště přicházejí doslova s kůží na trh. 
 Jak v této nelehké zkoušce obstáli brněnští herci před publikem naml-
saným klasickými divadelními komediemi, to nechám na posouzení 
každého z návštěvníků. Z mého pohledu se v některých scénkách he-
recké umění jednotlivých aktérů, souhra náhod a nápady diváků spo-
jily v synergii, jež vykulminovala v jedinečné a neopakovatelné divadel-
ní momenty. Byli jsme svědky představení živého „mluvícího“ psa pří-
mo na jevišti,  v den voleb navýsost aktuální scénky z Pražského hradu, 

kde hercům utajené věty „nahozené“ z publika až neskutečně zapadaly 
do nahodilé linky příběhu a závěrečnou žánrovou smršť, v níž pravdě-
podobně největší ovace sklidila parodie jihoamerických telenovel. Nut-
no připomenout a kvitovat také odvahu a herecké umění Libora Holu-
ši ze Zubří, jež se ochotně dal všanc režisérovi Komediomatu Ladislavu 
Cmíralovi a do několika scének se přímo zapojil. Před představením se 
trochu obával, že bude muset využít své praxe z firmy Vodovody a kana-
lizace a opouštět klubové prostory kanály, ovšem tyto obavy zůstaly ne-
naplněny. Libor to celé ustál se ctí a současně i pobavil. 
Komediomat se hned v úvodu zuberského divadelního roku stal sou-

dla se poškodí, ale posádce se nic nestane, a to je nejdůležitěj-
ší. Ženy chodívají celé zahalené a vidět je může jen jejich manžel. 
Taky nás velmi pobavilo vypravování o důležitosti levé ruky - pro-
tože tam nemají toaletní papír, utírají se levou rukou. Pravou se 
zdraví. Ale tou levou rukou občas vojákům zamíchali nabízený 
čaj. Pro udržení dobrých vztahů s obyvatelstvem museli vojáci 
zapomenout na to, co ta levá ruka možná před chvílí dělala, pře-
konat zábrany a čaj vypít. Viděli jsme, kde se děti učí – v prázd-
ných škaredých budovách, často však jen venku. Ale ukázali nám 
i školku, krásně barevnou a útulnou, kterou vybavili nábytkem 
právě čeští vojáci. Větší děti už musí pomáhat rodičům např.  
z dálky nosit vodu nebo kameny. Lidé zde chovají dobytek a živí se 
zemědělstvím. V zemi by se dalo těžit zlato a jiné vzácné nerosty, 
ale bohužel na to nemají prostředky ani techniku... 
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Přednášky v rámci cyklu A3V

Na přelomu ledna a února se v nezvykle krátkém sledu v Klubu Zubří 
uskutečnily hned dvě přednášky zařazené do cyklu Akademie 3. věku.  
V rámci lednové přednášky jsme mohli mezi sebou přivítat vojáky, 
účastníky mise v Afghánistánu, kteří podali svá svědectví o zemi, kam 
by se většina z nás bála jen vkročit. Obsahově bohatší pojednání přiná-
ší Zdeňka Janošková, Helena Dufková i žáci ZŠ Zubří, kteří se s vojáky 

ZUŠ B-Art slaví další úspěch

Hlediště zaplněné do po-
sledního místa, závěrečný 
potlesk diváků vestoje a více 
než 50 dětských účinkují-
cích na pódiu. Taková byla 
slavnostní premiéra balet-
ního představení Sněhur-
ka a sedm trpaslíků v podá-
ní žáků Základní umělecké 
školy B-Art, která působí ve 
Valašském Meziříčí a v Za-
šové. 
Premiérové představení 
proběhlo v pátek 8. února  

v Kulturním domě v Zubří. „Jsem ráda, že cestu do Zubří si našly tři 
stovky diváků. Dokázali vytvořit nezapomenutelnou a příznivou atmo-
sféru. A protože na prvním místě jsou pro nás naši žáci, také oni si uži-
li pravou divadelní premiéru včetně profesionálních kostýmů, kulis  
a potlesku nadšeného publika vestoje,“ pochvaluje si ředitelka ZUŠ 
B-Art Milada Borovičková. 
Úspěch to byl o to větší, že díky intenzivnímu vedení pedagogů ZUŠ 
B-Art se podařilo vystoupení více než 50 žáků nacvičit během krátkých 
tří měsíců. Účinkující mají za sebou kromě pravidelných zkoušek také 
víkendová soustředění a individuální výuku. To vše pod vedením absol-
ventky brněnské konzervatoře, studentky JAMU v Brně a pedagožky 
ZUŠ B-Art Karin Ulrichové. 
A proč se žáci této nové školy nepředstavili v premiéře v domovském Va-
lašském Meziříčí? Nastudování a provedení baletu Sněhurka a sedm tr-
paslíků v takovém počtu účinkujících si prostě žádá velké pódium. Ta-
kové ve Valašském Meziříčí bohužel není. ZUŠ B-Art ale už řeší varian-
tu předvést Sněhurku i v tomto městě.  
Dopolední předpremiéru si užily děti z mateřských školek ze Zub-
ří, Stříteže, Zašové a Veselé. Žáci ZUŠ už za sebou mají i vystoupení 
pro školu a školku ve Vidči, čeká je představení na Horní Bečvě a dal-
ších místech v regionu. A na závěr dobrá zpráva. „Nestihli jste premi-
éru baletu Sněhurka a sedm trpaslíků? Zapište si do kalendáře datum  
19. dubna. Potkáme se znovu v Zubří a doporučujeme zajistit si vstu-
penky s předstihem,“ slibuje PR manažerka ZUŠ B-Art Zuzana Zítková. 
Pokud chcete i vy své děti přihlásit do tanečního nebo hudebního oboru 
ZUŠ B-Art nebo si prohlédnout fotografie z premiéry, veškeré informa-
ce najdete na webu: www.b-artskola.cz. 

Zuzana Zítková

Pepa Šturma zazářil v nové hře divadla Chaos

Hned dvakrát se v prvních únorových dnech podařilo vyprodat velký sál 
Klubu Zubří. Důvod byl jednoduchý. Jednak se do Zubří po roce opět 
vrátili oblíbení herci z nedaleké Valašské Bystřice a jednak jejich řady 
nově rozšířil zuberský Pepa Šturma, kterého většina z místních dobře 
zná z působení v kapele Syrová cibule, později pak z divadelního soubo-
ru ŠOK. Není náhodou, že jeho komediantský talent neunikl ani pozor-
nosti režisérky valašskobystřického divadla Chaos Bohumily Bitalové, 
která jej na podzim loňského roku pozvala ke spolupráci. 
Ve svém rozhovoru pro Spektrum Rožnovska Pepa uvedl, že sám sebe 
za žádného herce nepovažuje a ani jím není, a dodal: „Já si možná rád 
na někoho hraju. A spíš se bavím. Respektive svým projevem chci bavit 
ostatní a následně se bavit tím, jako oni se baví díky mně.“ Pravdou je, 
že realita tato slova uvedla v život. Ve hře Rukojmí hrál Pepa Šturma po-
stavu intelektuálně opožděného černocha, kterému jeho spolupachate-
lé neřekli jinak než „Banán“. Moc toho nenamluvil, o to více však své 
herecké party doháněl pohybem a gesty, které publikum dostávaly do 
varu. Verbálně pak dějovou linii hry táhli tradiční opory souboru Jaro-
mír Veith, Miroslav Cáb, Jan Závorka a za ženy nepřehlédnutelná a ne-
přeslechnutelná Bohumila Bitalová a mladá lupička Petra Pšenicová.
Valašskobystřický soubor v Zubří ukázal, v čem je jeho síla a oč se opírá 
jeho úspěch. Známé tváře, situační humor, nezamaskovatelný valašský 
přízvuk a hlavně nadšení, s kterým poráží i nečekané překážky. Pepa 
Šturma tuto partu skvěle doplňoval a od jeho vstupu na scénu bylo jas-
né, že nezůstane nic dlužný své pověsti skvělého baviče. Sobotní ovace 
skalních fanoušků nebraly konce, vzduchem létaly květiny, hlediště bu-
rácelo a herci mohli slavit další velký úspěch. 

L. Přečková

časně prémií a předehrou k tomu, nač byli pravidelní diváci dosud zvyk-
lí. Na letošní předplatitele kromě komedie Rukojmí valašskobystřic-
kých ochotníků, která byla odehrána 1. února, čekají ještě 4 velké di-
vadelní kusy.

L. Přečková

setkali již v dopoledních hodinách téhož dne. 
 V únoru pak mezi akademiky zavítala Radka Dvořáková s velmi zají-
mavým tématem, v rámci kterého se pokusila vysvětlit pojem migréna, 
povyprávět o příčinách bolestí hlavy obecně a poradit s tím, jak se s pro-
blémy tohoto typu vypořádat. Stejnému tématu se Radka věnuje i v pra-
videlné rubrice Zuberských novin Okénko zdraví. 
Příští přednáška se ponese v cestovatelském duchu.  O své zážitky z Af-
riky se přijedou ve čtvrtek 28. 3. 2013 podělit manželé Márovi. Více  
o přednášce se dozvíte ve článku knihovnice Lenky Cabákové.

L. Přečková
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Hasičský ples

V sobotu 19. ledna proběhl v sále restaurace Pod Lipůvkou tradiční ha-
sičský ples. Jeho organizátoři upřímně děkují všem, kteří si v předpro-
deji zakoupili vstupenky a podpořili tím jednu z každoročních aktivit 
zuberských hasičů, snažících se vedle naplňování svého základního po-
slání při ochraně lidských životů, zdraví a movitého či nemovitého ma-
jetku spoluobčanů pravidelně také o obohacování kulturního a spole-
čenského života města. Poděkování však patří i těm, kdo ples na zákla-
dě přímého oslovení hasičů formou roznášky pozvánek finančně pod-
pořili, aniž by se ho poté zúčastnili. Vřelý dík vyjadřuje Sbor dobrovol-
ných hasičů (SDH) v Zubří rovněž všem sponzorům, kteří hodnotnými 
cenami obeslali plesovou tombolu a připravili radost z výhry více než 
140 účastníkům vydařené akce. K tanci a poslechu hrála skupina Duo 
Twist, jíž se záhy podařilo navodit opravdu bezprostřední atmosféru,  
v níž se mnozí dokázali dobře bavit až do časných ranních hodin. Na zá-
kladě jejich pozitivních reakcí organizátoři plesu s potěšením konstatu-
jí, že ti, kdo Pod Lipůvku našli v uvedenou sobotu večer cestu za kvalit-
ní zábavou připravenou SDH, odcházeli - většinou až v neděli – spo-
kojeni.

SDH Zubří

Končinová zábava

Byla sobota 9. února půl 
osmé večer a sál starozuber-
ského kulturního domu už 
byl zcela zaplněn tance a zá-
bavy chtivými návštěvníky. 
Aby ne, když se zde konala 
končinová zábava s progra-
mem, pořádaná už tradičně 
ČESKÝM ČERVENÝM KŘÍ-
ŽEM ze Starého Zubří, stří-
daná každým druhým rokem  
s pochováváním basy.  K tanci  

i poslechu vyhrávala opravdu až do ranního kuropění k všeobecné spo-
kojenosti skupina DUO ANDY. Naše kuchařinky připravily oblíbené 
koblihy i velmi chutný guláš. 
K zakousnutí byly obložené chlebíčky a slané dobroty. Tekutého občer-
stvení všeho druhu byl také dostatek.  Všichni se těšili na program. Vel-
ký úspěch sklidila děvčata z oddílu moderní gymnastiky ze Zubří. Brzy 
poté jsme mohli sledovat zábavný program připravený našimi mladými 
členy. Uváděla ho dvojice moderátorů. Bylo se na co dívat i čemu se s chu-
tí zasmát. Se svým spartakiádním cvičením vystoupila „Poupata“. Vel-
mi temperamentním tancem nás pobavila tanečnice Tatabanana. S pís-

ní Čau, lásko vystoupil Zdeněk Srstka s Jaruš. A v převlecích přišli i Dan 
Nekonečný a Ilona Csáková. Na závěr jsme mohli sledovat tanečnice  
z JZD Opa –opa. Všichni účinkující sklidili obdiv a velký potlesk. Prá-
vem jim patří dík. 
Kromě radosti z dobré zábavy si mnozí návštěvníci odnášeli domů  
i pěkné ceny z bohaté tomboly, tvořené dárky od štědrých sponzorů. 
Velké díky všem sponzorům! Věříme, že nám naši návštěvníci zachovají 
přízeň a v příštím roce se těšíme na shledanou na „pochovávání basy“. 

ČČK Staré Zubří

Víc než osud

V sobotu 16. února představila ve své premiéře Divadelní SPONA Zub-
ří již svou druhou hru s názvem VÍC NEŽ OSUD (scénář a režie – Mgr. 
Kateřina Gazdová). Na rozdíl od komediálně laděné první hry (PO-
SLEDNÍ VÝKŘIK) se jedná o tragikomedii inspirovanou příběhem 
POKREVNÍ BRATŘI od Willyho Russella. Spolek divadelních nad-
šenců, které spojuje láska k divadlu a zpěvu, nás opět nejen pobavil, ale 
v nečekaném tragickém závěru hry nás donutil i k slzám. 
 Příběh dvou sester, dvojčat, se odehrává v 60. letech minulého století. 
Matka v těžké životní situaci je nucena rozdělit své děti, a tak obě dívky 
vyrůstají v rozdílných sociálních poměrech. Jejich cesty se ale střetnou 
a i přes zákazy rodičů a snahu navždy je rozdělit prožívají společně dět-
ství mezi stejnými kamarády, aniž by tušily, jak jsou si blízké. Láska ne-
příznivě zasáhne do jejich osudu, když se obě dívky zamilují do stejné-
ho chlapce. Ve chvíli, kdy se  dozvídají, že jsou sestry – dvojčata, jejich 
život tragicky končí ...        
Chtěla bych vyzvednout herecké výkony obou představitelek sester   
- dvojčat  Kateřiny Gazdové a Lucie Janků, skvělé komické výkony dvo-
jice Bohuška a Otíka v podání Aleše Měrky a Josefa Maliny a především 
výkon herecký a pěvecký Anety Kovářové v roli Marie Moravcové, mat-
ky obou dívek. Ale nesmím zapomenout ani na ostatní herce a další vý-
znamné postavy ze zákulisí, kteří se podíleli na tomto velkolepém před-
stavení.  Chtěla bych jim všem poděkovat za jejich práci a věřím, že se 
můžeme těšit nejen na reprízu tohoto díla, ale snad zase příště i na je-
jich další divadelní počin. Všem fanouškům mohu doporučit webovou 
stránku www.divadelnispona.cz, kde můžete zhlédnout natočená videa 
obou her, spoustu fotografií a informací o SPONĚ.

L. Pernicová

ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

22013

11

Foto: Petr Maňák

Foto: Jiří Frydrych

Foto: Matěj Vašát



100 let s výšivkou aneb šikovné ruce 3 generací

Na počátku všeho stála stařen-
ka Ladislava Bělunka a Jany 
Juřicové, paní Františka Holi-
šová (1906 -1979). Ta se nau-
čila vyšívat už jako dítě ve ško-
le Marie Schoberové a výšivka 
se stala jejím údělem, láskou 
i živobytím. Za její celoživot-
ní činnost, poctivou a kvalitní 
práci, oceňovanou i v zahrani-
čí, se jí dostalo od ministerstva 

kultury v roce 1968 titulu „Mistryně lidové umělecké výroby.“  Mistrov-
ství, kterého ve své práci dosáhla, ale nenechávala sama pro sebe a po-
stupně jej předávala svým dcerám (Miladě Bělunkové a Gabriele Pavli-
cové), později i vnučkám. 
Milada Bělunková patřila do generace vyšívaček žijících v době, kdy vý-
znam výšivky začal upadat a družstvo Lipta do Zubří pro obživu vyšíva-
ček zajistilo strojové pletení čepic. V tom čase paní Bělunková nastou-
pila do Gumáren a výšivka jí zůstala koníčkem, kterému se opět začala 
naplno věnovat až v důchodovém věku. Toho času se v jejích rukou zro-
dily desítky vyšívaných deček, kapesníčků a peřinek nejen pro zákaz-
níky ze Zubří. Mnohé z nich pak ve formě dárků putovaly za hranice 
tehdejšího Československa. Pro její tvorbu bylo typické, že nepřebírala 
vzory po svojí mamince nebo ty, které se v Zubří stále předávaly dokola. 
Nejraději si sama vytvářela vlastní návrhy. 
Třetí generaci vyšívaček této rodiny prezentují především výšivky  
a tvorba Jany Juřicové, kterou v roce 2002 Ministerstvo kultury oce-
nilo titulem „Nositel tradice“. Základy vyšívání získala u své stařenky  
a již od roku 1994 se živí výhradně vyšíváním. Spolupracuje s Valaš-
ským muzeem v přírodě na rekonstrukcích starých bílých krojových 
součástí, vyšívala i rozměrné oltářní plachty. 
Její práce tvoří menší i větší pokrývky a kapesníčky podle vlastních ná-
vrhů. Samostatnou kapitolu tvoří nové uplatnění bílé výšivky v interi-
éru v podobě vyšívaných obrázků. Z mezinárodních ocenění si nej-

více považuje dosažení  
1. místa v soutěži vyšíva-
ček Evropy v roce 2009.  
V příštím čísle Zuber-
ských novin se můžete tě-
šit na dosud neuveřejně-
né střípky z jejího tvůrčí-
ho života.

L. Přečková

Zprávy z knihovny

Cestovatelská beseda: Tajuplná afrika

Sny jsou jako vesmír…. Tak nekonečné, tak tajemné… Děsivé, 
ale zároveň i krásné… Plné očekávání a iluzí, dohadů a záhad…  
A NIKDY NEKONČÍ…

Milí čtenáři,
ráda bych vás všechny pozvala na cestovatelskou besedu Tajuplná Afri-
ka, která se uskuteční v rámci A3V 28. 03. 2013 v 17.30 hod. ve velkém 

Ladislav Bělunek a jeho dřevěná láska

Ladislav Bělunek se narodil v roce 
1955. Jeho dětství a mládí je pří-
mo spojeno se zuberskou his-
torií – nejdříve rodina žila v bu-
dově staré školy, později v domě  
u Gregorů. Řezbě se Ladislav věnu-
je od mládí jako samouk, vyučil se 
brusičem kovů. Po vojně se oženil  
a přestěhoval do Rožnova. Po 
čase ho osud vrátil zpět do Zubří, 
kde znovuobjevil svou dřevěnou  
lásku.  
Při vyřezávání se inspiroval pře-
devším místní krajinou a krásou 
žen.  Rok 2004 znamenal v tvor-

bě Ladislava Bělunka jistý zlom. Tehdy se na základě svého obdivu  
k secesi rozhodl pracovat podle předlohy díla Alfonse Muchy „Pozvání 
na banket“. Vzor vyřezával do lipového dřeva. Jedinečnou barvu obrazu 
pak docílil hydrovoskovým nátěrem. Pro velký úspěch mezi příbuzný-
mi a přáteli se nechal Ladislav Bělunek inspirovat dalšími Muchovými 
plakáty a svou tvorbu rozšířil o neméně zdařilé kusy, které budou tvořit 
jádro připravované výstavy.  Kromě nich budou k vidění rozpracované 
dřevořezby i ukázky prací ze začátku 70. let minulého století.

Kulturní pozvánky

Interview s upírem

Letošní divadelní smršť pokra-
čuje. Jarní část divadelního před-
platného zakončíme v pátek  
15. března představením diva-
delního spolku Frída, v němž se 
po čase zase setkáváme s Marti-
nem Trnavským, Bárou Munza-
rovou a Radimem Novákem, ten-
tokráte v komedii INTERVIEW  
S UPÍREM. 
Jen stěží bych k představení hry 
INTERVIEW S UPÍREM na-
šla lepší slova než ta, která najde-
me na oficiální webové prezenta-
ci souboru. Tady jsou: „Odhalit 

uprostřed noci pravdu může být někdy velmi, velmi... komické! 
Co se stane, když se uprostřed noci začne osamělý hlídač skla-
du elektrospotřebičů měnit v upíra!? V celkem nové přirozené 
3D kvalitě s písničkami a vysokým rozlišením emocí a vtipu uvá-
dí jako svoji jedenáctou novinku divadelní spolek Frída.“ 
Nemusíte být předplatiteli, abyste tuto komedii v režii Jakuba Nvoty  
a s hudbou Andreje Kalinky mohli vidět. Neváhejte však s rezervací, 
volných vstupenek v doprodeji není nazbyt!!!

L. Přečková
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mý svět pro Cecilii představuje jistotu. Takhle to vždycky bylo a také to 
tak vždycky bude – nebo snad ne? Rodinný 
život však náhle naruší nečekaná událost. 
U dveří někdo zazvoní a venku na zimě stojí 
jakýsi neznámý mladík. Představí se jako Si-
mon a tvrdí, že je plodem vášnivého prázd-
ninového románku, který se odehrál před 
více než dvaceti lety, a že jeho otcem je John. 
Kolem celé rodiny se stahuje síť nevysvětli-
telných událostí a falešné hry. Není přitom 
jednoduché odhalit, kdo koho tady vlastně 
podvádí a kdo je naopak podváděný.

Šerin a Amar - Morganová Vered
Šerin, překrásná mladá Afghánka, přesíd-
lí se svou ortodoxní rodinou do Spojených 
arabských emirátů. Tady se na první pohled 
zamiluje do mladého Inda Amara a začne 
prožívat peklo. Šerin má jediné přání: sdí-
let se svou osudovou láskou společný život. 
Její rodina však něco takového považuje za 
zločin. Aby příbuzní dívce v nedovolené lás-
ce zabránili, uchýlí se k fyzickému násilí, 
věznění, zavlečení do ciziny i k černé magii. 

V očích rodiny si totiž Šerin za svou lásku k jinověrci nezaslouží nic ji-
ného než smrt.

Mimořádné čtenářské zážitky Vám přeje
Lenka Cabáková – knihovnice

V rámci měsíce března jsme pro zapomnět-
livé čtenáře na první březnový týden vyhlá-
sili „čtenářskou amnestii“. Nebudeme tedy 
vybírat poplatek za upomínky!!! 
V průběhu měsíce března také proběhne 
slavnostní vyhlášení místního kola literární 
soutěže  „O poklad strýca Juráša“.

Knižní novinky

Podváděná -  Kateřina Janouchová
Porodní asistentka Cecilie Lundová miluje svou práci v nemocnici, 
díky níž může být přítomna u jednoho z nejdramatičtějších okamži-
ků v lidském životě: u okamžiku zrození. V soukromém životě se má 
jako matka čtyř dětí co ohánět. Její manžel John pracuje jako fotograf 
a jejich manželství je vcelku šťastné, každodenní povinnosti kolem dětí 
však odsouvají romantiku na druhou kolej. Nicméně tenhle dobře zná-

Poděkování
Drahé knihovnice Eliško a Lenko, chtěla bych Vám touto cestou 
poděkovat za skvělou práci, kterou odvádíte, za dobrou náladu, 

kterou rozdáváte, za to, jak se čtenářům trefíte do vkusu při výběru 
knih, a za to, že si vždy návštěvu knihovny 

díky Vám náležitě užiju. Moc díky a přeji Vám co nejvíce 
spokojených čtenářů a stálý úsměv na tváři.

Pernicová Romana

Příroda

Pták se slavnostním zbarvením brků
(Některé druhy ptáků na území města Zubří 
a  v jeho nejbližším okolí, 2. část.)

Je možné, že jste se s ním již v Zubří setka-
li. Třeba na zahradě, máte-li na stromech 
zbylá nesklizená jablka. Nebo při procház-
kách do okolí. Stromy a keře, na kterých 
zůstaly zbytky jeřabin, hložinek, šípků 
a bobulí jmelí, to je pro brkoslavy pravý ho-
dovní stůl. Přiletí jich hejnko deseti, dvace-
ti ptáků, nebo taky hejno několika stovek 
ptáků. A krmí se. Krmí se hodně rychle. 
Protože potrava i rychle prochází jejich ža-

sále Klubu Zubří.
Již počtvrté budeme mít tu možnost přivítat p. Máru s jeho rodinou. Ti 
nám budou vypravovat vše o svém cestování. Mladému Jirkovi se tak 
splnil další sen, a ač upoután na invalidní vozík, procestoval s rodiči Ji-
řím a Alenou čtyři státy v jižní části Afriky.
Ještě bych vám ráda přiblížila mladého Jirku. Tento dvacetiletý hoch 
trpí od narození svalovou dystrofi í, tedy ochabnutím svalstva. Je zcela 
odkázán na celodenní péči rodičů. Ve škole byl vždy jeho nejoblíbeněj-
ším předmětem zeměpis. Po ukončení základní školy bylo jeho snem 
studium na střední škole cestovního ruchu. Tam ho však kvůli zdravot-
nímu stavu nepřijali. „Řekli nám, že součástí studia jsou i praxe v cizi-
ně, a to přece na vozíku nejde. I to byl pro nás impulz dokázat, že to jde," 
řekl Jirkův otec, Jiří Mára starší.
Před pěti lety se proto rozhodli cestovat sami. Začínali na Novém Zé-
landu, pak následovala Jižní Amerika. Byli tam šest týdnů, věnovali se 
španělštině, cestovali po Ekvádoru a navštívili i Galapágy. Další zemí 
bylo Japonsko. Následně plánovanou výpravu do Afriky museli odlo-
žit. Jirku čekala náročná operace, při které mu lékaři vyztužili páteř 
32 šrouby.   
Cesty po světě plánuje výhradně Jirka, rodiče mu do toho nemluví. 
„Stačí, když mu položíme ruku na počítačovou myš, pak už všechno 
zvládne,“ popsal při minulé přednášce otec Jirky. Zážitky si ale nene-
chávají pro sebe, vydávají knihy a točí fi lmy. Cestu Márových mapovala 
i Česká televize v pořadu Objektiv, a to hned v několika dílech.
Nezapomeňte tedy - 28. 03. 2013 v 17. 30  vyrážíme na cesty!!!  
Všechny knížky p. Máry jsou vám samozřejmě k dispozici v knihovně. 
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terapii podle toho, který orgán je za záchvaty zodpovědný (játra, ledvi-
ny, vaječníky, vždy krční páteř).
Bolest od páteře naproti tomu postihuje celou hlavu, je doprovázena 
nutkáním na zvracení, závratěmi, může se dokonce dostavit i kolaps. 
 Dovolím si vás seznámit s příběhem jedné paní. Trpěla právě na tako-
vé stavy závratí, bála se sama vycházet z domu, že omdlí a uhodí se. Lé-
kaři přes všechna vyšetření nenašli pro takové stavy vysvětlení, dokonce 
paní hospitalizovali v nemocnici. Ale protože ležela a nehýbala se, ko-
laps se nedostavil. Následně byla paní odeslána na psychiatrii s tím, že 
si tyto stavy "vsugerovává". K nám ubohá paní přišla s pláčem, nevědě-
la si rady. Po reponaci krční páteře, při níž si zmiňovaný kolaps proži-
la, nastala úleva. Po vybraných 10 masážích, kdy jsme postupně šetrně 
uvolňovali všechny blokády na páteři, už se tyto stavy neobjevily. Paní 
ovšem už ví, na co si má dávat pozor. Na masáže chodí 1x za měsíc, kdy 
případný problém hned v začátcích odstraníme. I když má bolest hla-
vy svůj původ v páteři, hodně může pomoct pravidelné užívání hořčíku, 
přiměřený pohyb, ale i pitný režim nebo dostatek odpočinku.
Pokud někdo má sklony k migrénám nebo dědičnou dispozici, měl by 
hodně dbát na správnou životosprávu. I obyčejná bolest hlavy po pro-
bdělé noci nebo pracovní únava očí od počítače může snadno přerůst 
do migrénového záchvatu. Velmi škodlivá je i přemíra kofeinu, v kávě 
nebo jiných nápojích, a taky alkoholu. A ztuhlé svaly kolem páteře (ne-
jen krční) a tzv. šikmá pánev nebo kratší noha jsou původcem 99 % 
všech bolestí hlavy. Po operaci kyčelního nebo kolenního kloubu (nebo 
i před operací) "uhýbáme" bolesti a sami si měníme postavení pánve, 
křížové páteře a následně nás bolí nejen záda, ale často právě i hlava.
Je proto potřeba si nechat odborně zreponovat celou páteř a správný 
stav udržovat vhodným cvičením. Sami doma můžeme provádět také 
reflexní terapii. Palce na nohou i na rukou jsou naše krční páteř, velmi 
důležité je udržovat volné a pohyblivé základní (větší) klouby palců, i ty 
menší. Ty představují spojení lebky a páteře, tedy místo, kde i nepatrné 
vychýlení způsobí bolesti hlavy snadno a často.
Také je důležité nosit správnou obuv. Boty bez pořádné stélky mají vliv 
na klenbu chodidla a klenba chodidla odpovídá postavení naší páteře.  
A boty s úzkou špicí nás tlačí do palců. A palce jsou naše hlava. Připo-
míná mi to jednu "hlášku" z vynikajícího českého seriálu: 
„ To je zvláštní, vždycky když spím v botách, tak mě ráno bolí hlava…“
A proto se o naše nožičky starejme, bude nás míň bolet hlava. 

Přeju vám všem pevné zdraví.
Radka Dvořáková

Ostatní

Veselí a radost

V letošním roce už v první polovi-
ně února ukončilo masopustní vese-
lí několik málo týdnů, které uplynu-
ly od začátku roku do Popeleční stře-
dy. Tou začíná postní doba. Má být do-
bou zklidnění, dobou, kdy se člověk 

lépe podívá do svého nitra. Proto má zanechat rozptylující zábavy, ve-
selí, které mu na chvíli dává zapomenout na jeho každodenní starosti. 
Také však někdy odvádí pozornost od smyslu událostí, které prožíváme. 
Ten můžeme odhalit a pochopit tehdy, když si uděláme čas na zastavení 
a přemýšlení. Neboť ze všeho, co prožíváme, můžeme získat i pro sebe 

Okénko zdraví

ludkem a střevy a často vychází ven nestrávená. Na jaře se živí pupeny 
vrb a topolů. V létě loví hmyz.
Jemným rolničkově znějícím „sirrr" se vám představuje brkoslav se-
verní evropský (Bombycilla garrulus garruus). Českou republikou 
jen protahuje nebo zde zimuje. Hnízdí v severských jehlič-natých a smí-
šených lesích Skandinávie nebo na Sibiři. V naší zemi se nepravidelně 
objevuje ve vyšším počtu v listopadu a prosinci, kdy cestuje na jih - zi-
muje ve střední Evropě, i jižněji. Vydává se např. do Maďarska, Rakous-
ka, Francie, Itálie, Chorvatska či Řecka. V březnu a dubnu jej můžeme 
potkat na jeho zpáteční cestě na sever. 
Velikostí i siluetou za letu připomíná špačka, nemá však vykrojený, ale 
rovně uťatý ocas. Na hlavě má chocholku, brada a hrdlo jsou černé. Kří-
dla jsou černá se žlutavými a bílými lemy, ocas krátký, tmavý. Zbytek 
těla je narudle hnědavý.
Do čeledi brkoslavů patří tři navzájem podobné druhy: brkoslav severní 
(do němčiny se překládá Seidenschwänze - tzn. hedvábný ocas), br-
koslav americký a brkoslav japonský. U brkoslava severního a brkosla-
va amerického mají některá křídelní pera červené špičky, které vypadají 
jako voskové. Podle toho získali své anglické jméno waxwing  - vosko-
vé křídlo. Proč se ale brkoslav severní do angličtiny překládá jako bohe-
mian waxwing? Prý to nemá s Čechy nic společného. Spíše s bohém-
ským, tedy tuláckým životem brkoslava.
Pro zájemce uvádím odkaz stránky Českého rozhlasu, kde je možné 
si v rámci projektu Hlas pro tento den poslechnout zpěv brkoslava se-
verního a zhlédnout i krátké video: http://www.rozhlas.cz/hlas/pev-
ci-a/_zprava/brkoslav-severni-video--23678

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť

Migrény, bolesti hlavy

Kdo z nás je aspoň jednou v životě nezažil? Pokud někoho trápí pravi-
delně nebo dokonce často, dokážou mu ze života udělat peklo. Proto 
byly bolesti hlavy také tématem přednášky, kterou jsem měla pro Aka-
demii 3. věku.
Ale jak už to bývá, doma se mi potom honilo hlavou, co všechno jsem 
ještě neřekla, co bych ještě měla dodat. Pak stačilo jen „naťuknout“ 
 a napadlo mě, že toto téma by bylo jistě zajímavé nejen pro členy A3V.
Migréna je nemoc látkové výměny, hlavně jater. U žen pak často bývá 
spojena s hormonálním kolísáním při menstruaci (před nebo po). Mi-
gréna je bolest jedné poloviny hlavy, tlak do očí jakoby „ zevnitř“, probí-
há v záchvatech vyvolaných tzv. spouštěčem (jídlo, hluk, pachy…). Tyto 
záchvaty můžou trvat i několik dní, může jim předcházet tzv. aura (po-
ruchy vidění, v zorném poli barevné kruhy, spavost, únava…). Lékařská 
věda zastává názor, že její příčinou je zúžení cév zásobujících mozek. 
Často postihuje lidi s vyšším krevním tlakem, velmi často je dědičná. 
Léky od bolesti pomohou jen někomu, naopak stav může zhoršit kom-
binace několika léků nebo zvyšování dávek. Toto může způsobit tzv. re-
zistenci (odolnost) na tyto léky, a navíc zatěžuje ještě víc játra a ledviny 
- a oba tyto orgány mohou být původcem migrénového záchvatu. Po-
moci může pravidelné dlouhodobé užívání hořčíku, nejlépe v kombina-
ci s vápníkem a vitamíny B-komplexu.  Velmi dobře působí preventivní 
masáže šíje (třeba i doma, neodborně), ale je nutné vždy nechat odbor-
ně odblokovat krční páteř. Pravidelná masáž šíje může snížit frekven-
ci migrénových záchvatů velmi výrazně. Je dobré také provádět reflexní 
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Inzerce

poučení. To nám pak pomáhá lépe nasměrovat naši životní cestu. 
Když jsme na cestě někde v neznámém prostředí, musíme si dávat dob-
rý pozor na značky, na terén, sledovat mapu a občas se i zastavit a dobře 
rozhlédnout. Kdybychom stále někam šli nebo jeli bez ohledu na uka-
zatele, mohli bychom se dostat jinam, než bychom chtěli. Občas se to 
stává. Když je třeba opravit chybu na nějakém zařízení, nejde to udě-
lat rychle. Když je člověk nervózní a chce honem zase pracovat, neobje-
ví ani docela jednoduchou vadu. I v takovém případě je třeba se zasta-
vit a v klidu si zařízení prohlédnout. Když pak chybu najdeme a odstra-
níme, naplní nás radost a práce jde snadněji. Stejně tak můžeme pocítit 
radost, když se bezpečně a včas dostaneme k cíli.
Jak už jsem napsal, v postní době máme zanechat bujaré veselí. To ale 
vůbec neznamená, že musíme být smutní. Naopak, můžeme zakusit 
více radosti. Radost z toho, že poznáme nedostatek v našem jednání 
a že ho můžeme odstranit. Radost z toho, že pochopíme, co má v na-
šem životě opravdovou hodnotu, a přestaneme usilovat o to, co je jen ja-
kýmsi pozlátkem. Neboť celá postní doba směřuje k Velikonocům. Tedy  
k oslavě zmrtvýchvstání Ježíše Krista, což je důvodem nepřestá-
vající radosti pro ty, kteří mu patří. Kteří tak ve spojení s ním mo-
hou sami zakusit vítězství nad vlastní slabostí nebo zlem, které se 
snaží člověka ovládnout. Příležitost k posílení vědomí Boží lásky 
je také při pobožnostech křížové cesty, které se konají během post-
ní doby v pátek v 17 hodin a v neděli v 16 hodin. Hlavní příležitost  
v tomto roce víry bude také při duchovní obnově.
Proto zvu všechny zájemce o duchovní posilu na duchovní obno-
vu, kterou povede P. Adam Rucki z Ostravsko-opavské diecéze. Du-
chovní obnova začne v pátek 15. března mší svatou v 17,30 hodin  
a bude pokračovat v sobotu 16. března. Podrobnější program bude 
zveřejněn začátkem března na nástěnce v kostele i na webové strán-
ce farnosti www.farnostzubri-vidce.wz.cz.

Karel Janečka, farář

Inovativní prosazování  sociálního podnikání

Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšit povědomí o sociálním podniká-
ní. Obvykle se setkáváme s tím, že sociální podnikání je zaměňováno se 
sociálními službami či jinými aktivitami a každý si pod tímto pojmem 
představuje něco jiného. Jedná se o podnikatelské aktivity prospívají-
cí společnosti a životnímu prostředí, kde je zisk použit pro další rozvoj 
firmy a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo 
společenským znevýhodněním.
V rámci tohoto projektu byla vytvořena síť osmi ambasadorů, kteří od 
ledna 2013 představují sociální podnikání v regionech České republi-
ky. S touto novou formou inovativního podnikání seznamují krajské 
a městské úřady, neziskové organizace, sociální podniky, vysoké ško-
ly, ale i ostatní podniky, které láká začít podnikat touto netradiční for-
mou. V každém regionu proběhnou také dvě panelové diskuze a jiné za-
jímavé akce.
V průběhu projektu bude vytvořena Publikace dobré praxe s příklady 
z České republiky i zahraničí a Manuál k založení sociálního podniku.  
V rámci projektu již vzniklo třístranné mezinárodní partnerství s orga-
nizacemi z Belgie a Rakouska. O těchto příkladech dobré praxe v so-
ciální ekonomice vzniknou tři dokumentární filmy, o každé partnerské 
zemi jeden, a šestnáct krátkých medailonků o českých podnikatelích.
Příznivci sociálního podnikání se mohou s touto tématikou seznámit 
na stránkách www.ceske-socialni-podnikani.cz, kde jsou články, roz-

Koupím les či ornou půdu, Morava. Nad 1 ha. 
Platba v hotovosti. Odměním i za tip. 737 95 32 95.

(placená inzerce)

(placená inzerce)

hovory, videa, audio nahrávky a nové informace z této oblasti, ale také 
adresář sociálních firem. Další možností je přihlásit se do Klubu sociál-
ních podnikatelů, který aktuálně informuje o změnách v sociálním pod-
nikání a nabízí prostor všem sociálním podnikatelům k setkávání a vy-
měňování si zkušeností, ale také možnosti se setkat se zajímavými hosty.
Projekt je realizován od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2014 poradenskou a kon-
zultační organizací P3 – People, Planet, Profit, o. p. s., která prosazuje 
inovativní přístupy v podnikání a koordinuje Tematickou síť pro sociál-
ní podnikání TESSEA.

Bc. Šárka Dořičáková, ambasadorka sociálního podnikání
Region Střední Morava
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Z činnosti lyžařského oddílu

Nabitý závodní kalendář mají zástupci lyžařského oddílu. Od konce 
prosince do začátku února se postavili na start devíti závodů v klasic-
kém lyžování. 
Seniorská část se zúčastnila dálkových běhů – Jizerské padesátky, Kar-
lovské padesátky, Šrubařova memoriálu a německého König Ludwig 
lauf. Dále pak kratších krajských závodů na Pustevnách. Junior tým na-
víc startoval na mládežnických závodech ve Velkých Karlovicích a na 
Přeboru rožnovských škol na golfovém hřišti.
Pokud budou vyhovující sněhové podmínky, tak máme naplánovány 
závody až do druhé poloviny března. Tréninky Junior týmu probíhají 
na upravovaných tratích rožnovského golfového hřiště dvakrát týdně. 
Benjamínci od 4 let věku trénují jednou týdně v tělocvičně ZŠ. Všichni 
zájemci o klasické lyžování jsou vítáni.
K činnostem lyžařského oddílu patří i organizování Krajského závodu 
v klasickém lyžování. Ten letošní se konal 6. ledna a zúčastnilo se ho de-
vadesát závodníků ze třech krajů a dokonce i z Polska. Z důvodu oblevy, 
která nás trápila celý týden před závodem, byl připraven na Pustevnách 

pouze dvoukilometrový okruh. 
I přesto, že závodníci museli ab-
solvovat více kol, kvalitu tratí si 
pochvalovali a organizátorům 
poděkovali za zorganizování zá-
vodu v těžkých povětrnostních 
podmínkách. V cíli se pak závod-

Sport

(placená inzerce)

Starší žáci druzí na žákovské lize v Ivančicích

V neděli 10. 2. 2013 proběhlo v Ivančicích 2. kolo Žákovské ligy star-
ších žáků. Za účasti družstev SK Velká Bystřice, AS Mladá Boleslav, 
Handball Liberec, HK Ivančice a HC Zubří obsadili naši mladí házen-
káři 2. místo.
Po výborných výkonech a výsledcích v 1. kole, kdy naši žáci zvítězili ve 
všech utkáních, se našemu družstvu už tak nedařilo. Zuberští hráči stří-
dali velmi dobré okamžiky s horšími a ukázali, že v mnoha herních čin-

nostech mají ještě velké rezervy. Přesto je nutno všem poděkovat za 
bojovné výkony ve všech utkáních. Z jednotlivců je možné pochválit 
brankáře Matyáše Juříčka, Pavla Valu, Jirku Poláška, v obraně Marka 
Blinku a nejlepšího střelce družstva Tomáše Cába. Nadějné výkony po-
dávali také nejmladší hráči družstva Bohdan a Simon Mizerovi.

Výsledky:
HC Zubří - SK Velká Bystřice 23:12
HC Zubří - AS Mladá Boleslav 18:22
HC Zubří - Handball Liberec 30:15
HC Zubří - SK Ivančice 23:19
Sestava a střelci: - Juříček Matyáš, Mizera Simon – Petružela Lukáš 1, 
Galus Marian 2, Fait Adam 5, Cáb Tomáš 13, Vičan Dan 4, Pobořil Filip 
11, Bondyuk Ivan 2, Vlk Tomáš 1, Blinka Marek 5, Vala Pavel 17, Kač-
marik Petr 13, Polášek Jiří 16, Mizera Bohdan 4.
Trenéři a vedoucí družstva: Josef Mazač, Hofer Libor, Mgr. Jiří Mika

Jakub Šimurda

(placená inzerce)

SANACE DŘEVA A VLHKÉHO 
ZDIVA MIKROVLNAMI

 - likvidace veškerých dřevokazných škůdců, 
hub a plísní 

(tesařík, červotoč, dřevomorka a jiné druhy)
 - vysušování vlhkého zdiva
 - konzultace a návrh řešení na místě
 - opatření proti  recidivě
 - nesrovnatelná rychlost a účinnost 
   (až 100%) oproti  jiným metodám 

Zbyněk Blaha, mobil  604 503 467 
 IČO: 61602353, sanaceblaha@seznam.cz
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MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR 
RÁDIEM ŘÍZENÝCH MODELŮ V ZUBŘÍ

Modelářský klub Zubří je pořadatelem volného mezinárodního mis-
trovství ČR rádiem řízených modelů automobilů malých měřítek, kte-
ré se uskuteční ve dnech 23. a 24. března v tělocvičně ZŠ Zubří. Před-
pokládaná účast je 70 závodníků z Čech, Moravy, Slovenska a Polska. 
Mistrovství se pojede v měřítkách 1:28, 1:24 a 1:18, které jsou rozdě-
leny do 12 kategorií modelů. Případné dotazy na tel. předsedy klubu: 
777 815 675. 

Janošek Jaroslav 
SEZNAM AKCÍ 
NA SPORTOVIŠTÍCH MĚSTA ZUBŘÍ 

Sportovní hala:
Sobota 2. 3., 18.00 hod.  
HC Gumárny Zubří – HCB OKD Karviná  (Tipgames Extraliga v házené).

Neděle 10. 3., 13.00 hod. 
HC  Zubří – HCB Karviná  (1. liga mladších dorostenců v házené).

Neděle 10. 3., 15.00 hod.
HC Zubří – HCB Karviná  (1. liga mladších dorostenců v házené).

Neděle 10. 3., 17.00 hod.
HC Zubří – TJ Šumperk  (2. liga mužů SM v házené).

Sobota 16. 3., 18.00 hod.
HC Gumárny Zubří – HC Dukla Praha  (Tipgames Extraliga v házené).

Sobota 23. 3., 10.00 hod.
ESG CUP2 – Pohár Starosty města Zubří v estetické skupinové gymnastice.

Neděle 24. 3., 13.00 hod.
HC  Zubří – SKP Frýdek-Místek  (1. liga mladších dorostenců v házené).

Neděle 10. 3., 15.00 hod.
HC Zubří – SKP Frýdek-Místek  (1. liga mladších dorostenců v házené).

Neděle 10. 3., 17.00 hod.
HC Zubří – Sokol Trnávka  (2. liga mužů SM v házené).

Kuželna:
Sobota 16. 3., 9.00 hod.
TJ Gumárny Zubří – TJ Kelč  (krajský přebor Zlínského kraje).

Sokolovna (klubovna):
Neděle 17. 3., 9.00 hod.
TJ Gumárny Zubří - TJ Sokol Hošťálková A  (Zlínský krajský přebor - šachy)

Pátek 29. 3., 17.00 hod. Zuberská trnka – soutěžní košt slivovice.
Výtěžek z akce bude věnován na podporu práce s mládeží při HC Zubří.

Sobota 23. a neděle 24. března v tělocvičně ZŠ Zubří
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR 
RÁDIEM ŘÍZENÝCH MODELŮ V ZUBŘÍ.
Pořádá Modelářský klub Zubří.

Rozhovor s Duškem Trifunovičem

V minulých dnech se po úspěšných tes-
tech stal hráčem HC Zubří Duško Tri-
funovič, kterého jsme se zeptali na prv-
ní dojmy z nového týmu a vlastně i nové 
země.
Jsi tady týden, Duško, jak se ti tu líbí?
Zatím jsem spokojený. Bydlel jsem pár 
dní na hotelu, ale už jsem přestěhova-
ný, takže se začínám pomalu zabydlo-
vat a rozkoukávat se.

Už ses stihl naučit něco česky?
Ještě neznám nic kromě nadávek (smích), ale naše jazyky mají dost po-
dobného, takže něčemu rozumím a jinak si vypomáhám angličtinou.
Překvapila tě česká zima a sníh?
Nepřekvapila, máme v Černé Hoře podobnou zimu, se sněhem a teplo-
tou pod bodem mrazu, takže pohoda.
Jaká byla tvoje první reakce, když ti agent zavolal a nabídl ti půso-
bení v zahraničním klubu?
Byl jsem nadšený a okamžitě jsem souhlasil s tím, že se sem pojedu po-
dívat. Tohle je moje první angažmá v zahraničí, takže plno věcí je pro 
mě nových, ale myslím, že zatím to zvládám.
Jak tě přijali kluci v kabině? Už jsi byl s nimi posedět i mimo trénink?
Kluci jsou úplně v pohodě, myslím, že jsme si padli do noty. Nějaké se-
znamovací pivo už proběhlo (smích).
Duško, prozraď nám, kde všude už jsi hrál?
Hrál jsem zatím ve třech klubech v Černé Hoře, naposledy v RK Sutjes-
ka, s kterým jsme hráli ligu SEHA, kterou hraje i Tatran Prešov.
Kolik chodí v Černé Hoře lidí na házenou?
V mém prvním působišti Berane, kde jsme získali titul, chodilo běžně 
kolem 3000 lidí, což byla i na naše poměry super návštěva, ale pohybu-
je se to od těch 1000 do 3000.
 Už jsi odehrál nějaké přípravné zápasy, zkus 
porovnat házenou tady a u vás.
Myslím, že česká a naše liga je podobná. Zatím ale nevím, to právě zku-
sím, až začne liga. Z přípravných zápasů to člověk až tak nepozná. Co se 

níci mohli tradičně zahřát čajem a lyžařským burčákem. Pro první tři  
v každé kategorii čekala na stupních vítězů medaile, diplom a věcná 
cena. Podrobnosti o činnosti našeho oddílu a výsledkový servis můžete 
aktuálně sledovat na našich webových stránkách.

Oddíl lyžování, www.sweb.cz/lyzari

týče SEHA ligy, tam je to samozřejmě o něčem jiném, rychlejší, silovější.
Jaké bys chtěl číslo na dresu?
Moje oblíbené číslo je šestka, ale ta je myslím obsazená, tak nevím, co si 
vyberu, třeba 66 (smích).
Znáš nějakého českého házenkáře?
Kdo by neznal Filipa Jíchu z THW Kiel, znám i další, ale teď si na žádné 
nevzpomenu, musel bych je vidět v televizi.
Právě probíhá MS světa v házené, sleduješ ho? A komu fandíš?
Sleduju, chodíme se s kluky dívat po tréninku. Fandím Srbsku, tak dou-
fám, že to dotáhnou co nejdále.
Fanoušky by zajímalo, jestli už jsi zkoušel slivovici?
Ano, zkoušel, ale myslím, že rakija je silnější (smích).
Působiště Duška Trifunoviče (vše Černá Hora): Berane  2006 - 2010, 
RK Mojkovac  2010 - 2011, RK Sutjeska  2011 - 2012 SEHA.

Jakub Šimurda
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Prodejní místa ZN: Potraviny Radka u Gumáren, trafika p. Mikulenka, Hobby Elektkro pí Janošcová u Tesca, Coop Horní konec, Coop střed, Coop Staré Zubří, Tip Café, trafika u pošty. 
Schránky na vaše příspěvky najdete na těchto místech: Klub Zubří, Hamerská 10, pošta u Centra, Městský úřad, Horní škola Horní konec, Klub Staré Zubří.

PROGRAM NA BŘEZEN
Středa 6. 3. 2013 od 17.30 hod. v Kině Zubří
NORMAN A DUCHOVÉ

Animovaný film USA. Kdo zachrání malé 
ospalé městečko, když ho přepadne horda 
zombíků? Neohrožený hrdina se jmenu-
je Norman. Je mu jedenáct, ujíždí na ho-
rorech a rád si povídá s mrtvou babičkou. 
Norman má totiž jednu zvláštní schop-
nost, řekněme šestý smysl. Vidí duchy  
a umí se s nimi na lecčems dohodnout... 
Režie: Sam Fell, Chris Butler, délka filmu 
93 minut. Vstupné 60 Kč.

Pátek 15. 3. 2013 od 18.00 hodin v Klubu Zubří
Divadelní spolek FRÍDA
INTERVIEW S UPÍREM
Pořad v rámci divadelního předplatného. Vstupné v doprodeji: 260 Kč.  
Předprodej vstupenek od pondělí 25. února 2013 v kanceláři Klubu 
Zubří (Po, St: 13 – 17 hod., Út, Čt: 13 – 15 hod.).

Čtvrtek 21. 3. 2013 od 16.00 hodin 
v Muzeu Zubří (na Petrohradě)
Vernisáž výstavy
VYŠÍVÁNÍ JEHLOU A DLÁTEM
Dřevořezby Ladislava Bělunka a výšivky Jany Juřicové 
a Milady Bělunkové.

Čtvrtek 21. 3. 2013 – neděle 21. 4. 2013 
v Muzeu Zubří (na Petrohradě)
VYŠÍVÁNÍ JEHLOU A DLÁTEM
Výstava dřevořezeb Ladislava Bělunka a výšivek Jany Juřicové 
a Milady Bělunkové.
Otevírací doba: úterý – neděle: 14 – 17 hodin

Úterý 26. 3. 2013 v 9.30 hod. v Kině Zubří
PÁSMO POHÁDEK  pro nejmenší – Pohád-
kové tajemství.
Vstupné 12 Kč.

Středa 27. 3. 2013 v 18.00 hod. v Kině Zubří
DONT STOP
České hudební drama. 1983. Do komunistic-
kého Československa konečně dorazil PUNK 

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

12. 4.  - Těšínské divadlo - ŽENITBA

11. 4.  - Pohanka - zdravé jídlo našich babiček,
   přednáška Zdeňka Šmajstrly

17. 4.  - JIŘÍ KOLBABA - Poklady Aljašky a záp. Kanady

26. 4.  - KAREL PLÍHAL - Vzduchoprázdniny

16. 5.  - Vernisáž výstavy obrazů Jany Ulrichové

17. 5.  - PETR SPÁLENÝ

26. 5.  - METLÁŘSKÝ JARMARK

08. 6.  - DEN DĚTÍ

PLÁN TURISTICKÝCH AKCÍ březen 2013
i pro příznivce turistiky

So 9. března    
Zubří - Rožnov p/R - Horní Paseky - koliba na Pinduli
8 km, vlak: Zubří nádr. 9.42 hod. - Rožnov p/ R 

So 16. března  
Zubří - Střítež n/B - Velká Lhota - Veselá - přes RJ - Zašová
12 km, sraz u prodejny TESCO v 9.30 hod.

ZAHÁJENÍ JARNÍCH KM
St 20. března 
Zubří -  Háje - Hradisko - Rožnov
8 km, sraz u prodejny TESCO v 9.30 hod. 

naplno. Osmnáctiletý Miki (Patrik Děrgel) se svým provokativním ka-
marádem Dejvidem (Lukáš Reichl) nechtějí zůstat pozadu. Deska Lon-
don Calling od Clash jim ukáže ten správný směr... Režie: Richard Řeři-
cha, délka filmu 97 minut. Vstupné 60 Kč.

Čtvrtek 28. 3. 2013 od 17.30 hodin v Klubu Zubří
TAJUPLNÁ AFRIKA
JAR, Namibie, Botswana, Zimbabwe
Cestovatelská přednáška rodiny Márových zařazená do cyklu Akade-
mie 3. věku. Vstupné pro nečleny: 30 Kč.
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