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Týnecké Napoleonské slavnosti
Ve dnech 11. - 13. 5. jsme byli my – Malý Beskyd a Stará Garda 
souboru Beskyd - pozváni do Velkého Týnce na „Týnecké Napo-
leonské slavnosti“. V pátek po příjezdu jsme se ubytovali ve ško-

le a šli se podívat 
na první přestřel-
ku  u  zámku. Ve-
čer  po  setmění 
následovala  ex-
kurze  do  vojen-
ského  tábořiště, 
kde bylo k zhléd-
nutí  něco  málo 
z dobového živo-
ta  vojáků.  V  so-
botu ráno již bylo 
v areálu postave-
no mnoho stánků 
s  různými  věc-
mi  k  zakoupení 
a  začalo  taneční 
vystoupení  po-
zvaných souborů. 
Odpoledne  se 
uskutečnila  jed-

na z velkých napoleonských válek, ve které se utkali Francouzi, 
Rusi a Rakušané. Vidět válku na vlastní oči je nezapomenutelný 
zážitek. Radost  z  tohoto představení nám nezkazilo  ani deštivé 

počasí. Vojenská děla se 
ozývala  ze  všech  stran. 
Po  napoleonské  válce 
jsme  měli  hodinové 
vystoupení  ve  stodole. 
Divákům se naše pásma 
líbila  a  taky  si  s  námi 
zazpívali. K večeru byl 
k  vidění  pěkný  a  velký 
ohňostroj. V neděli  do-

Prodejní místa ZN: Potraviny Radka u Gumáren, trafika p. Mikulenka, Hobby 
Elektro pí Janošcová u Tesca, trafika u pošty, Jednota střed, Jednota Horní konec, 
Jednota Staré Zubří, Coop Jednota střed, Coop Staré Zubří. 
Schránky na vaše příspěvky najdete na těchto místech: Klub Zubří, Hamer-
ská 10, pošta u Centra, Městský úřad, Horní škola Horní konec, Klub Staré Zubří.

poledne jsme se s Týncem rozloučili a náš víkendo-
vý pobyt zakončili obědem v nedalekém McDonal-
du. Všem se akce velmi líbila.
  Beskyďáci
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Narození
Jan Onderka

Jubilanti
Julie Fabiánová
Jiřina Burdová   75 let
Jan Martinek   75 let
Jan Navrátil   85 let
Marie Švecová   85 let
Františka Vlčková  97 let

Těžce je tomu, kdo odchází,
smutno je těm, kteří zůstanou.

Dne 5. května 2012 by se dožil 65 let můj 
manžel, tatínek, syn a dědeček, pan 

Josef Maléř 
ze Zubří. S láskou vzpomíná celá rodina. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Odešli jste od nás, ale v našich srdcích žijete dál.
Dnes už jen kytičku na hrob Vám můžeme dát, 
s láskou, úctou a vděčností vzpomínat.

Dne 8. května 2012 jsme vzpomněli 1. smutné 
výročí, kdy nás opustil pan 

Josef Jurka. 
Zároveň 29. srpna 2012 vzpomeneme 2 roky 
od úmrtí paní 

Františky Jurkové 
a 9. května 2012 uběhly 4 roky od úmrtí bratra 

Josefa Jurky.

Vzpomíná manželka, syn, dcery a snacha  
s rodinami.

Zlatá svatba
Alois a Jitka Jaroňovi

Blahopřání

Dne 29. dubna 2012 oslavil krásné 60. naroze-
niny náš milý manžel, tatínek a dědeček, pan 

Václav Pavlíček 
ze Zubří.

Přiletěl slavíček, přinesl psaníčko,
aby Ti sloužilo štěstí i zdravíčko.
Přijmi naše blahopřání,
nechť splní se Tvé sny a přání.
Slivovičku dej pořádně vychladit 
a spoustu let ještě oslavit.
Velkou pusu ze srdce posíláme,
protože Tě rádi máme.

Manželka Anička, syn Jiří s manželkou, dcera Marcela s man-
želem, vnoučátka Jiřík s Kristýnkou a Natálka s Patričkem.

Z usnesení 36. a 37. schůze Rady města 
Zubří konané dne 16. 4. a 2. 5. 2012
RM jmenuje pana Václava Krupu, Zubří, členem Společenské 
komise Rady města Zubří.

RM odvolává z funkce člena Redakční rady Zuberských novin 
paní Zuzanu Krupovou, Zubří.

RM  jmenuje  Bc.  Lenku  Přečkovou,  Frenštát  pod Radhoštěm, 
Mgr.  Šárku  Janušovou,  Zubří,  a  Bsc.  Jakuba  Šimurdu,  Zubří, 
členy Redakční rady Zuberských novin.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na „Grafické zpracová-
ní a tisk přílohy 10 let města Zubří“ s firmou GRAFIA NOVA,  
s. r. o., Rožnov pod Radhoštěm.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o vytvoření a veřejném provo-
zování uměleckého výkonu s Uměleckou agenturou GLOBART, 
s. r. o., Brno, na zajištění programu dne 31. 10. 2012: Jiří Kolba-
ba – fotograf na cestách.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 
02. 02. 2012 na zpracování projektové dokumentace pro územní 
řízení na akci „Klidové centrum Zubří“ s „Architektonická kan-
celář - Ing. arch. Svatava Fišarová“, Valašské Meziříčí, týkající 
se změny předmětu, ceny a termínu díla.

Foto Pavel Czinege

Dne 20. června 2012 oslaví své 82. narozeniny paní 
Vlasta Kubínová.

K  této  příležitosti  jí  chceme  poděkovat  za  lásku,  obětavost 
a dobrotu, kterou stále rozdává kolem sebe.
Do dalších let Ti přejeme hodně štěstí, zdraví, Božího požehnání 
a radost z vnoučat a pravnoučat. Ze srdce přejí synové Mirek, 
Vlastík, Roman s rodinami a dcery Zdenka, Eva s rodinami.

Vzpomínáme

Dne 19. května 2012 by se dožil 100 let pan 
Josef Cibulec

a 17. června vzpomeneme 7. výročí jeho úmrtí. 
Zároveň si 22. července 2012 připomínáme  
5. výročí úmrtí paní 

Boženy Cibulcové.

S láskou vzpomínají syn Josef s rodinou a dcery 
Josefka a Marie s rodinami.

Vzpomeňte na mne, přátelé milí,
ruky stisk Vám už nemohu dát,
srdce mi dotlouklo, odešly síly,
býval jsem mezi Vámi rád.

Dne 28. května 2012 vzpomeneme 4. výročí 
úmrtí našeho manžela, tatínka, dědečka, strýce, 
pana 

Bohuslava Křesaly. 
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

„Roky plynou dál a dál, očím ses ztratila, 
v srdcích nám však zůstaneš navždy.“

Dne 3. 6. 2012 by se dožila 90 let naše milovaná maminka, 
babička a prababička, paní 

Jiřina Šimurdová.
Za celou rodinu s láskou vzpomíná vnučka Romana.

Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene, 
kdo Tě měl rád, nezapomene.

Dne 5. června  2012 vzpomeneme 5. smutné 
výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček, pan 

Oldřich Zeman.
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 6. června 2012 uplyne rok, kdy od nás 
odešel náš tatínek a dědeček, pan 

Vojtěch Cabák 
ze šachty. 
Vzpomínáme s láskou.

RM  schvaluje  uzavření  dohody  o  ukončení  nájmu  bytu  č.  7, 
Rožnovská 419, Zubří, s manžely Petrem a Bronislavou Janko-
vými dohodou ke dni 30. 04. 2012. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7, Rožnovská 
419, Zubří, s panem Milanem Smetanou, Zubří, na dobu určitou 
od 01. 05. 2012 do 30. 04. 2013.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu 
č. 11, Hlavní 824, Zubří, s manžely Antonínem a Růženou Šavr-
dovými, Zubří, na dobu určitou od 17. 04. 2012 do 31. 03. 2015. 

RM  schvaluje  uzavření  Smlouvy  o  nájmu  části  nebytových 
prostor  v  objektu  Domu  služeb,  Hlavní  79,  Zubří,  o  výměře 
60,27 m2, s panem Oldřichem Mechlem, Zašová, na dobu neur-
čitou, s účinností od 01. 05. 2012.

RM schvaluje  uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
v  objektu Domu  služeb,  Zubří, Hlavní  79,  o  výměře  8,1 m2, 
s panem Jiřím Luzarem, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu neur-
čitou, s účinností od 01. 05. 2012.

RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo na zpracování Územního plánu Zubří s Ing. arch. 
Leopoldem Pšenčíkem, Zlín.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 
č.  4,  Hlavní  824,  Zubří,  s  paní  Evženií  Macečkovou,  Zub-
ří, kterým se prodlužuje doba nájmu na dobu od 01. 07. 2012 
do 31.  12. 2012.

RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje uzavření 
kupní smlouvy na prodej cca 300 m3 dřevní hmoty z nahodilé 
těžby s firmou DŘEVO Rakov, s. r. o., Rakov. 

RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje uzavře-
ní kupní smlouvy na prodej cca 130 m3 dřevní hmoty z mýtní 
úmyslné  těžby  z  lokality  7B13  (Zemánky)  s  firmou  DŘEVO 
Rakov, s. r. o., Rakov.

RM schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitého 
majetku se Základní škola Zubří, okres Vsetín, týkající se nákla-
dů na opravy a údržbu majetku, dle předloženého návrhu.

RM souhlasí  s uspořádáním veřejné akce „Pálení  čarodějnic“, 
kterou pořádá SDH Zubří na pozemcích města v prostoru Pod 
lípami  u  Petrohradu,  v  sobotu  dne  5.  5.  2012  od  14:00  hod., 
za podmínek dle důvodové zprávy.

Uzavření skládky Březovec
Z  důvodu  stále  se  množícího  vývozu  nevhodného  odpadu 
na skládku v Březovci jsme byli nuceni skládku 14. 5. 2012 uza-
vřít. Začaly se objevovat i případy, kdy na naši skládku dováže-
li odpady i z Rožnova, a to nejen občané, ale i firmy.  Situace 
se opravdu stala neúnosnou a museli  jsme přistoupit k  tomuto 
opatření. Jsme přesvědčeni, že většina občanů, co vyváží odpad 
na skládku,    je slušných a vyváží zde jen odpady, pro které je 
skládka určena. 
Na skládku  je  i nadále možné ukládat  listí,  trávu a větve kaž-
dé  pondělí  a  středu od 12.0  do 16.30  hodin  a  sobotu  od 9.00 
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Zprávy ze školky

do 15.00 hodin, kdy bude skládka otevřená. V jiný den je možné 
vyvážet na skládku odpad po dohodě s MěÚ. Eternit je možné 
ukládat na skládku jen po dohodě na MěÚ.
Chtěli  bychom apelovat na občany a  zároveň  je poprosit,  aby 
nevyhazovali  odpady mimo  skládku  (před  bránu,  podél  plotu 
a do  lesa), protože  tento čas, který ztratíme odklízením nepo-
řádku po neukázněných a lhostejných občanech, nám chybí při 
úklidu našeho města.
Bližší informace: MěÚ Zubří, odbor výstavby, tel: 571 757 061. 
Děkujeme za pochopení.

Odbor výstavby

MŠ SídliŠTě

Návštěva drůbežárny
V pátek 20. dubna 2012 v dopoledních hodinách navštívily děti 
z mateřské školy Sídliště zuberskou drůbežárnu. Celý týden si 
ve školce povídaly o domácích zvířatech, a proto se paní uči-
telky  Sluníček  a  Světošlápků  rozhodly  ukázat  dětem  slepičky 
naživo. Počasí všem přálo,  a  tak nic  tomuto výletu nebránilo. 
Po docela dlouhé cestě byly děti konečně u cíle. Přivítala je paní 
Plesniková. Dětem na úvod pověděla několik zajímavých infor-
mací. Když se konečně mohly děti na slepičky podívat, všechny 
překvapilo, že jich tam je tak moc. Asi žádné z dětí ještě tolik 
slepiček pohromadě nevidělo. A proto nejčastější otázkou bylo: 

„Kolik slepiček tady je?“ Jediné, co dětem trochu kazilo jejich 
radost z výletu, byl velmi silný zápach, který byl cítit už při prů-
chodu kolem drůbežárny. Nakonec se všichni na památku vyfo-
tili a děti, plné nových zážitků, se zase vydaly zpět do školky.

Roman Chovančík
„pedagogický“ asistent MŠ Sídliště

MŠ dUHA

den čarodějnic
V posledním dubnovém týdnu se MŠ Duha proměnila v čaroděj-
nickou školku. Vyprávěli jsme si o hodných i zlých čarodějni-
cích a jejich pomocnících – pavoucích, hadech, kocourech. Četli 
jsme pohádky, učili se zaklínadla, kouzla a čáry. Děti malovaly, 

kreslily a zpívaly písně. V pátek se konal slet čarodějnic. Nejdří-
ve se tancovalo, zpívalo a každý si vymyslel čarodějné jméno. 
Poté jsme na louce nasbírali léčivé byliny a uvařili z nich kou-
zelné lektvary. Odpoledne se všechny děti sešly ve velké třídě, 
kde  si  vyrobily malé  čarodějnice  a měly  za  úkol  nakreslit  to, 
co  je  trápí  a  čeho  se bojí. U  táboráku na  školní  zahradě  jsme 
si zazpívali při harmonice, ochutnali výborné koláče a buchty, 

které byly tak dobré, že nezůstal ani drobeček. Potom paní ředi-
telka vzala do rukou čarodějnickou hůl, na ni napíchala všech-
ny obrázky se starostmi dětí a spálila je. Nejstarší děti si navíc 
prožily čarodějnou noc v MŠ a ráno se rozešly spokojené a plné 
hezkých zážitků domů.

Za kolektiv MŠ duha
dana Vaňková

Zprávy ze školy

Pexesový turnaj 2012
aneb Kdo řekl, že je to klidná a mírumilovná hra??
Půlka dubna byla náchylná k rýmám a kašlům, ale to nebyl ten 
hlavní důvod k hlídání zavřených dveří a panice v očích při se-
bemenším průvanu. Šlo o to, aby se nikomu nevznesly a nepo-
míchaly pexesové dvojičky. Letos totiž byla konkurence obrov-
ská; všichni byli TAK „vytrénovaní“ a pekelně soustředění, že 
jen ten, komu se k šikovnosti přilepil kousek nevyzpytatelného 
štěstí, mohl se utkat o titul a slávu ve školním kole.

S. B.

1. ročník
1. místo     Kristýna Holčáková, 1.A
2. místo  Martin Zeman, 1.A
3. místo  Míša Piščeková, 1.A
4. místo  Tom Hronek, 1.A

2.-3. ročník
1. místo   Štěpán Vlk, 3.B       
2. místo  Ondra Krupa, 2.A
3. místo  Kuba Cibulec, 2.A
4. místo  Míša Toman, 2.A

4.-5. ročník
1. místo   Kuba Krupa a Mirek Jurášek, 5.A
2. místo  Barča Urbanová, 5.B
3. místo  Nikita Petřeková, 5.B

P. S.: Boje byly sice nekrvavé, ale i tak šlo o život, neboť někteří 
nedýchali téměř celou partičku. 

5. benefice pro Stonožku
3. května se  již popáté zuberskému publiku předvedli žáci ZŠ 
Zubří se svými vystoupeními. Tentokrát se režie celého progra-
mu ujal Kryštof Havel z 9.A, který také společně s děvčaty vy-
stoupil ve dvou tanečních kreacích a s Páťou Chudáčkovou celý 
program vtipně komentoval.

Každá benefice je jiná, někde je více zpěvu, jinde převládá ta-
nec. Bylo nám moc líto, že jsme nemohli slyšet zpěv Ivety Mi-

kulenkové, která těsně před beneficí ztratila hlas. Přejeme jí, aby 
to byla jen chvilková indispozice a ona se nám zase rozezpívala. 
Jako tradičně mají úspěch ti nejmenší, takže se nemůžeme divit, 
že vystoupení  třeťáků, kteří si k písničce namalovali  i obrázky 
(jež paní učitelka Zedníčková velmi zdařile převedla do „filmové 
podoby“)  a  potom  text  vtipně  a  roztomile  doprovodili  pohyby 
a skvělými grimasami, vyvolalo nadšení všech diváků. Nadchl 
také  souboj  klasiky  s modernou  v  podání  „sedmaček“... A  tak 
bychom mohli chválit další a další. Situační humor scének dra-
maťáku,  profesionalitu  gymnastek,  zpěv,  tanec...  A  pochvalu 
také zaslouží všichni, kteří přispěli  svými výrobky do prodeje, 
a malíři  obrázků do  soutěže Sv. Konstantin  a Metoděj,  jejichž 
skromnou ukázku jste měli možnost vidět na panelu ve vestibulu.

Děkuji všem žákům, 
kteří  se  na  benefici 
podíleli,  za  jejich 
maximální  nasazení 
a  úspěšné nacvičení 
vystoupení,  děku-
ji  Kryštofovi,  bez 
něhož  by  benefice 
nevznikla,  děkuji 
všem divákům, kteří 
přišli, snad se bavili 
a  finančně  přispěli 
na konto Stonožky. 
Letos  jsme 
na  vstupném  a  pro-
deji  výrobků  dětí 
získali  12  812  Kč. 
Po odpočtu nutných 
výdajů  (ozvučení 

a  osvětlení)  posíláme  z  benefice  na  konto  hnutí  Na  vlastních 
nohou částku 8 212 Kč. Když připočítáme ještě zisk z prodeje 
na zuberském Vánočním jarmarku (1 080 Kč) a výtěžek ze sběru 
(10 000 Kč), celková suma, kterou jsme tento školní rok poslali 
na konto Stonožky, činí 19 292 Kč.
Pokud máte  zájem o CD s  fotografiemi  z benefice nebo o vi-
deozáznam (na CD), přihlaste se v kanceláři nové školy u paní 
Smolíkové nebo přímo u mne. Uveďte konkrétně, o který  typ 
záznamu máte zájem. Cena jednoho CD je 20 Kč.

Helena dufková

děti pomáhají dětem
Základní škola Zubří - hnutí Na vlastních nohou Stonožka 
-  spojení  těchto dvou  subjektů  trvá  již dvacet  let. Naše  škola, 
jako jeden článek Stonožky, v tomto uplynulém období zorgani-
zovala řadu aktivit, při kterých žáci svými nápady a svojí prací 
získávali a získávají finanční prostředky, které poté putují pro-
střednictvím Stonožky k dětem nemocným,  či  dětem do  zemí 
postižených  katastrofami  nebo  válečnými  konflikty,  aby  jim 
ulehčily jejich úděl a umožnily se vzdělávat. Že to v naší škole 
dělají výborně, svědčí řada ocenění a vyznamenání, kterých se 
jak dětem,  tak  i pedagogům spolupracujícím se Stonožkou  již 
dostalo.
Stalo se již tradicí, že každoročně pořádají žáci 9. ročníku naší 
školy  benefiční  vystoupení  pro  Stonožku.  To  letošní  bylo  již 
páté a uskutečnilo se v Klubu ve čtvrtek 3. května 2012 ve dvou 
představeních.
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Kultura
Dopolednímu programu přihlíželi spolu s žáky školy i hosté – 
por. Daniel Svatoš z CIMIC Lipník nad Bečvou, který se vrátil 
s 8. kontingentem z Afghánistánu, manželé Březinovi z Jablonce 
nad Nisou, příznivci a pomocníci Stonožky, dále zástupci vedení 
našeho města, Gumáren Zubří a školy.
V  téměř  dvouhodinovém  programu  vystoupili  žáci  prvního 
i druhého stupně školy. Divadelní scénky vystřídal moderní ta-
nec, pěvecká vystoupení, nechyběly ukázky moderní gymnasti-
ky, aerobiku a obdivovat jsme mohli i dovednost žonglérů s dia-
boly. Bylo obdivuhodné, co účinkující předváděli. Jejich výkony 
publikum nejednou odměnilo zaslouženým potleskem. Během 
představení moderátoři, kteří prováděli celým programem, po-
zvali na jeviště hosty ke krátkému rozhovoru. Por. Daniel Svatoš 
předal  řediteli  školy Mgr. Stanislavu Petruželovi krásný dárek 
– tři obrazy namalované afghánskými dětmi při soutěži Afghán-
ský  talent. Na  závěr  všichni  účinkující  zazpívali  stonožkovou 
hymnu Never Be Alone – Nezůstávej sám.

Atmosféra v hledišti,  kterou navodili  žáci  svým vystoupením, 
byla  úžasná.  Z  každého  čísla  vyzařovalo  nadšení,  elán,  talent 
a snaha podat ten nejlepší výkon.
Benefiční  vystoupení  bylo  doplněno  prodejem  výrobků  žáků 
ve vestibulu Klubu.
Odcházela jsem z benefice nadšená tím, co jsem viděla, a pyšná 
na to, že v našem městě máme děti, které dokáží nejen pobavit, 
ale  zároveň  svým přičiněním pomáhat méně  šťastným dětem, 
dětem, které žijí v prostředí plném hrůzy, utrpení a nejistoty, dě-
tem nemocným a strádajícím.
Milí žáci, děkuji Vám za nádherný zážitek a věřím, že v tradici 
benefičních vystoupení pro Stonožku budete i nadále pokračo-
vat. Už se těším spolu se všemi příznivci Stonožky na Vaše další 
vystoupení. Přeji Vám hodně dobrých nápadů, elánu a úspěchů 
jak ve stonožkových aktivitách, tak i ve studiu a osobním životě.

Zdeňka Janošková

Návštěva  žáků ZŠ v Osvětimi
2. května 2012 navštívili žáci 8. a 9.  tříd v rámci výuky děje-
pisu  koncentrační  tábor  v  Osvětimi.    Prohlídka  byla  náročná 
i za krásného, téměř letního počasí. Ale účastníci ji zvládli velmi 
dobře a jejich pocity, které uvádím níže, dosvědčují, že význam 
této akce zdaleka převyšuje pouhé „praktické doplnění učebních 
osnov“. 
„Fotky nám naháněly hrůzu a oblečení, vlasy a boty lidí, kteří 
zde  byli  vězněni,  tento  pocit  ještě  umocnily. Nejhorší  zážitek 
byl, když jsme procházeli plynovou komorou. Ještě horší pocit 

Kraj
Posledním krůčkem na pomyslné příčce bylo kolo krajské. A tak 
se ve středu 26. dubna 2012 všichni ocenění sjeli na slavnostní 
vyhlášení výsledků, které se letos konalo v Masarykově veřejné 
knihovně v přednáškovém sále. A já se opět musím pochlubit, že 
největší zastoupení, co se týče postupujících z okresního kola, 
mělo --- no přece Zubří! 
Program zpestřilo divadelní přestavení.  A pak už vzácní hosté 
předali  ceny mladým autorům oceněným v  jednotlivých kate-
goriích. Příspěvky z více než stovky škol, nejen našeho kraje, 
práce hodnotili profesoři  i učitelé základních a středních škol, 
redaktoři regionálních novin, knihovníci, muzejníci, knihkupci 
i spisovatelé. 
Soutěže ve veřejných knihovnách našeho kraje se zúčastnilo 650 
dětí, z toho 480 dívek a 250 chlapců. Všem oceněným na zá-
věr znovu gratuluji a všem patří velký dík za tak skvělou 
prezentaci jak knihovny, tak našeho města. V knihovně je sa-
mozřejmě k dispozici neprodejný sborníček vítězných prací dětí 
z letošní soutěže Kde končí svět 2012, vydaný díky příspěvku 
Nadace Děti-kultura-sport.

Umístění v jednotlivých kolech soutěže:

Místní kolo   Okres  Kraj

6 - 7. třída
Próza
Lukáš Bill      1. místo    3. místo 
Ovčáčková Andrea  2. místo    2. místo 
Michaela Vrátná
Sabina Holišová

8 - 9. třída
Poezie
Kristýna Raždíková
Tereza Mičolová
Žaneta Pšenicová   3. místo 
Natálie Maléřová   1. místo    2. místo 
Tereza Šrámková   2. místo    1. místo 

Próza
Nikola Křenková   2. místo 
Táťána Jurčíčková  1. místo 
Dominika Ovčáčková  2. místo    3. místo 

Kategorie komiks
Cáb Tomáš      2. místo    1. místo
Panáková Eliška    3. místo 
Ondřej Stanislav    1. místo    2. místo 
Petr Švec

Pozn. autora: v místním kole byly oceněny všechny nejlepší prá-
ce. Tudíž jsme nevyhlašovali první, druhá a třetí místa.

Ze Zubří přímo na Faerské ostrovy 
a ještě trochu dál…..  
Ve  čtvrtek  12.  04.  2012  pořádala  knihovna  a  odbor  kultury 
v rámci A3V cestovatelskou besedu, a tak nás již počtvrté navští-
vil velký cestovatel, autor několika cestopisných knih a tvůrce 
dokumentárních filmů, pan Jirka Mára, který se přišel podělit se 
svými zážitky z cest – tentokráte po severní části naší polokoule.

nás však  čekal,  když nám naše průvodkyně  řekla,  že  šlapeme 
po prachu mrtvých lidí. Opouštěli jsme tato místa se vzpomín-
kou na utrpení tisíců, možná milionů lidí, kteří zde byli povraž-
děni.“
„Když  jsme procházeli  těmi místy, přepadla nás úzkost a pře-
kvapovalo nás, jaká muka může člověk způsobit druhému člově-
ku. Běhal nám mráz po zádech, když jsme procházeli krematori-
em, a dělalo se nám špatně při pohledu na ,,postele“ a ,,toalety“. 
Všechny dojmy ještě doplnily skutečné příběhy rodin a malých 
dětí.“
„Nejvíc mně bylo líto dětí, které zemřely v tomto táboře.“
Takto se vypsali ze svých pocitů někteří žáci 9.B 

Mgr. Marie Krupová, uč. dějepisu

Aerobic Stars v Otrokovicích
Děvčátka  z Aerobic  Stars  při  školní  družině ZŠ Zubří  se  pod 
vedením žákyně Natálie Maléřové zúčastnily (spolu s rodinný-
mi  příslušníky  a  ved.  vychovatelkou  Janou  Uličnou)  soutěže 
v aerobiku skupin 

 „O POHÁR STAROSTY OBCE TLUMAČOV“ – v otrokovic-
ké sportovní hale dne 14. 4. 2012. 
Byla to naše první veřejná soutěž a musím holky moc pochválit, 
daly do toho vše, byly velmi soustředěné a tančily s neskuteč-
ným  zápalem. Naším  záměrem  nebylo  vyhrát,  ale  úspěšně  se 
zúčastnit, a to se nám podařilo. Děkuji Natálce, děvčatům a také 
rodičům, kteří byli svým dětem na soutěži velkou oporou.

Ved. vychovatelka Jana Uličná 

ZPRáVy Z KNiHOVNy

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

„ O POKlAd STRÝCA JURáŠA“
dvanáctý ročník krajské literární soutěže pro děti
12. ročník krajské literární soutěže pro děti má své vítěze, nej-
lepší práce i tiskem vydaný sborníček. Letos je dostupná zvuko-
vá verze almanachu, která vznikla ve spolupráci s žáky drama-
tického oboru rožnovské ZUŠ. 
Než se však dostaneme až na konec hodnocení soutěže – 
ke krajskému kolu, pojďme si celou soutěž krátce zrekapi-
tulovat.

Český rok - duben - tak takové bylo letošní téma u dětí oblí-
bené literární soutěže „ O poklad strýca Juráša“. A proto jsme 
se ve  středu 03. 04. 2012 sešli  s dětmi,  jejichž práce  shledala 
odborná  porota  jako  nejlepší.  Děti  přišly  podpořit  maminky 
a tatínkové. Zcela jsme zaplnili malý sál v Klubu. Někteří oce-
nění  přečetli  své  práce  a my ostatní  jsme měli možnost  svézt 
se jejich vláčkem cestou snů, přání a dětské fantazie. Poté malí 
spisovatelé obdrželi památku na tento den. Doufáme, že se pod-
večer v režii zuberské knihovny všem líbil a snad se i příští rok 
sejdeme v tak hojném počtu. Ráda bych touto cestou poděkova-
la pí učitelce Dufkové, pí učitelce Gazdové a pí učitelce Lucii 
Mořkovské, neboť je to převážně jejich zásluha, že se děti této 
soutěže tak rády účastní. Také bych touto cestou ráda podě-
kovala VŠEM děTEM, které přispěly do letošního ročníku 
svou prací. Těší mě, že kromě úspěšných mladých sportovců 
máme i úspěšné mladé a nadějné literární tvůrce. Jasným cí-
lem projektu je vždy přilákat děti ke čtení a ke knihám. Probudit 
dětskou fantazii a dát jí co největší prostor. 

Okres…
Dalším krokem k úspěchu malých  literátů bylo okresní kolo, 
které se uskutečnilo v režii rožnovské městské knihovny. Do to-
hoto  kola  postoupilo  11  našich  dětí. Také Rožnovští měli  pro 
děti nachystaný zajímavý program a krásné ceny pro oceněné. 
Knižní dárek pro ty nejlepší samozřejmě nesměl chybět.
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Na pomoc si opět přivezl svou velice milou a příjemnou paní, 
která se aktivně k vyprávění připojovala, ale samozřejmě i Jirku, 
který by nesměl chybět. Mladý Jirka je již několik let připoután 
na  invalidní vozík. Márovi  svým příkladem chtějí dokázat,  že 
zdravotním handicapem život nekončí, a také motivovat vozíč-
káře v boji za naplnění vlastních snů. Mladý Jirka je nejen nad-
šený cestovatel, ale on sám si ke všem cestám plánuje itinerář. 
Všichni  posluchači  besedy  ocenili  zejména  nevšední  zážit-
ky a zajímavosti  z  rozmanitosti  a krás  severských zemí.  Jsem 
přesvědčena,  že  všichni  „účastníci  zájezdu“  se mohli  alespoň 
na chvíli oprostit od starostí všedních dní, zapomenout na svá 
trápení a prožít s Márovými úžasnou cestu po krajích nám ne až 
tak známých. Vyprávění bylo po všech stránkách poutavé, ale 
chvílemi i poučné. 
O  všech  zajímavostech  se  také můžete  dočíst  v  knize,  kterou 
najdete  ve  fondu  naší  knihovny.  Samozřejmě  máme  pro  vás 
v knihovně další, nejnovější knihu pana Máry Tajuplná Afrika.
Jako v loňském roce,  tak i  letos byl pan Mára potěšen hojnou 
účastí posluchačů.
S  rodinou Márových  jsme  se  ale  ani  letos  neviděli  naposled. 
Takže příště nás zcela  jistě uchvátí – VZPOMíNKy NA AF-
RiKU.

Pasování prvňáčků na rytíře krásného slova
Tak jako každý rok i letos pro děti prvních tříd připravujeme paso-
vání na rytíře krásného slova. Všechny prvňáčky (a nejen ty) rádi 
přivítáme v knihovně…. 

Úplně  nakonec,  jako  třešničku  na  dortu,  přidávám  upoutávky 
na nové knihy. Tak tedy - jarní menu pro vás:

Prostě si to přejte, a to s lehkostí 
- Pierre Franckh 
Pierre Franckh vás ve své další knize o přání podporuje v lásky-
plném způsobu, jak se zbavit starých přesvědčení, aby se i vaše 
nejtajnější  přání  mohla  stát  skutečností.  Tentokrát  se  v  knize 
nazvané „Prostě  si  to přejte,  a  to  s  lehkostí“  zabývá problema-
tikou  peněz,  zdraví  a  práce. V  textu  jsou  samozřejmě  uvedeny 
i  mnohé  dojemné  a  zábavné  příběhy  nadšených  „přejících“. 
K  těmto  příběhům autor  přidává  cenné  rady  a  představuje  nej-
lepší  „přací“  formulace,  aby  se mohly  splnit všechny vaše  sny. 
Pozor! Knihy od Pierra Franckha, včetně titulu „Prostě si to přejte, 
a to s lehkostí“, mohou změnit váš život!

Cesta čaje dilmah - Edwin Soon 
Slovo čaj v sobě skrývá mnohé. Pro většinu z nás označuje pou-
ze rostlinu, z níž získáme nápoj, který je zdravý, má různé chutě 
a může se pít i s mlékem. Ovšem za spektrem barev, textur a vůní 
leží dar přírody, posvěcený králi a císaři, oslavovaný literáty a ob-
dařený komplexností, rozmanitostí a tradicí. Poznáme jeho histo-
rii, pěstování, výrobu, naučíme se kombinovat různé druhy čajů 
s doutníky, sýrem a čokoládou. Dozvíme se,  jak profesionálové 
ochutnávají čaj, a seznámíme se s profily čajů Dilmah.

Umění žít zdravě - Hans diehl, dr. H. Sc., 
Aileen ludingtonová, M. d.
Být zdravý, to je přání snad každého člověka. Na péči o tělo nám 
však v dnešní uspěchané době většinou nezbývá čas. K snídani 

HORy nebo dOly?
V květnu zavítal mezi posluchače Akademie 3. věku bývalý dlou-
holetý  starosta  obce Trojanovice,  jednatel  Sdružení  na  ochranu 
beskydského regionu, pan Drahomír Strnadel, aby nám přiblížil 
problematiku kolem snah o těžbu černého uhlí v Beskydách.
Nastínil historii průzkumu ložisek černého uhlí v okolí Frenštátu 
pod Radhoštěm od prvního vrtu v roce 1911, budování důlních 
jam a chodeb od osmdesátých let až do roku 1994, kdy byl na dole 
Frenštát vyhlášen konzervační režim. Těžařské firmy ale stále usi-
lují o zprovoznění dolů, o těžbu uhlí či plynu, což by znamenalo 
naprostou devastaci beskydské krajiny.

Pan Strnadel  informoval posluchače o  snahách zabránit  tomuto 
záměru,  o  existenci,  poslání  a  aktivitách  Sdružení měst  a  obcí 
na ochranu beskydského regionu, které sdružuje na 30 obcí, a také 
občanského sdružení Naše Beskydy, které vzniklo v roce 2004, 
jehož dva představitelé, pan Stanislav Uruba a pan Marian Žár-
ský byli na besedě přítomni. Zásluhou zmiňovaného občanského 
sdružení bylo docíleno toho, že letos na začátku května rozhodl 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje nevyhovět žádosti OKD, 
a.  s.,  a  neprodloužil  do  roku  2031  dobu  trvání  důlních  staveb, 
včetně těžních věží, které stojí v areálu Dolu Frenštát načerno už 
20 let.  Snad by mohlo v brzké době dojít k jejich odstranění a po-
hled na okolní krajinu bez věží by byl určitě radostnější.
Doufejme, že snad zvítězily HORY nad DOLY, ale bude i do bu-
doucna potřeba nepolevit v ostražitosti a všemi prostředky chránit 
naše krásné Beskydy před snahami ziskuchtivých těžařských firem.
Okrajově se zde otevřela též problematika těžby břidlicových ply-
nů, o jejichž těžbě na Valašsku se často mluví.
I když se téma přednášky zdálo asi pro některé účastníky Akade-
mie málo přitažlivé, soudě podle návštěvnosti, přispělo k rozšíře-
ní našich obzorů v této oblasti. 

Z. J.

dEN děTí s Pavlem Novákem 
Milé děti, držte si klobouky, roztáčí se kolotoč her, soutěží, písni-
ček a zábavy pro vás. Už v sobotu 2. června vám k vašemu svátku 
přijede zahrát a zazpívat Pavel Novák i s kapelou, kterou dobře 
znáte z koncertu v Klubu. Kromě toho se můžete vyřádit v rámci 
soutěží, které pro vás připravily paní učitelky z mateřské školky. 
Vedle  bohatého  programu  plného  překvapení  jsme  pro  vás  na-
chystali řadu krásných odměn a dárků a společně s rodiči si může-
te „pošmáknout“ u stánků s občerstvením. Začínáme ve 14 hodin.

Red.

rychle  vypijeme  šálek  čaje  nebo  kávy,  oběd  zhltneme  v  chůzi 
a na večeři spořádáme, na co přijdeme. A pohyb? Na ten se dosta-
ne nanejvýš jednou týdně. Pokud vám tento scénář něco alespoň 
vzdáleně připomíná, pak držíte v rukou správnou knihu. Lékaři 
Hans Diehl a Aileen Ludingtonová v ní uvádějí zkušenosti mnoha 
lidí, kteří žili stejně jako většina z nás, ale díky jednoduché úpravě 
životního stylu se zbavili mnoha zákeřných nemocí, výrazně zlep-
šili své zdraví a získali více tolik potřebné energie.

Přeji vám krásné jarní dny s některou naší knihou

lenka Cabáková
knihovnice

SCREAMERS – 15 let v dámských šatech

15 let se oblékají do dámských šatů, 15 let parodují slavné osob-
nosti,  15  let  baví  zaplněné  sály  klubů,  „kulturáků“  a  divadel 
po celé republice i v zahraničí. Jmenují se SCREAMERS a také 
v Zubří si našli své vděčné publikum, které dokáží spolehlivě ro-
zesmát a pobavit. Celý program je vystavený jako obrovská vizu-
ální show, tak k čemu slova.  Potěšte se obrázky …

Red.PřiPRAVUJEME
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Ulice MUDr. Antonína Fabiána 638

Po   28. 5.  Herna
Út   29. 5.  MINIŠKOLKA  8.30 – 11.30 hod.
St    30. 5.  Tvoření, korálkování 
Čt   31. 5.   Odpolední tvořeníčko pro školáky 15:30-16:30 hod., 

příspěvek 30 Kč.

PÁ   1. 6.   Cvičení rodičů s dětmi (40 Kč)

ÚT   5. 6.   Miniškolka 8.30 - 11.30 hod.
ST   6.  6.   Den dětí od 15. 00 hod. (30Kč)
ČT   7.  6.  Cvičení r+d od 9.30 hod. (40 Kč)
ÚT 12. 6.   Miniškolka 8.30 - 11.30 hod.
ST  13. 6.  Zavřeno
ČT 14. 6.   Cvičení r+d od 9.30 hod.(40 Kč), hravé odpoledne pro 

školáky od 15.30 hod. - ubrousková technika (30 Kč)

ÚT 19. 6.  Miniškolka 8.30 - 11.30 hod.
ST  20. 6.  Opékání v Březovci pro rodiče s dětmi od 15.00 hod. 

(30 Kč)
ČT  21. 6. Cvičení r+d od 9.30 hod. (40  Kč)

ÚT  26. 6. Miniškolka 8.30 - 11.30 hod.
ST   27. 6. Korálkování pro všechny od 9.00 hod. (40 Kč)
ČT  28. 6. Cvičení r+d od 9.30 hod. (40 Kč)

Sledujte naše web stránky (nebo stránky města Zubří) 
www.rmcrarasek-zubri.cz

TĚŠÍME SE NA VÁS!  Účast prosím předem nahlaste na:

Irena Chadimová - tel. 776 580 016, 
e-mail: Irena.Chadimová@seznam
Kateřina Stružková - tel. 721 620 323, 
e-mail: k.struzkova@gmail.com

9. června 2012 od 15 hodin
v areálu hasičské zbrojnice na Starém Zubří 
TRAdiČNí KáCENí MáJE
Hudební  skupina  CORADO,  vystoupení  dětí  z  MŠ  DUHA 
a  folklorního  souboru Malý Beskyd, občerstvení,  hry pro děti 
a kolo štěstí. 
Vstupné: 50 Kč, děti ZdARMA

Základní okruhy, nejčastější praktické problémy a nezodpově-
zené otázky z oblasti občanského, obchodního a správního práva 
podle zájmu a dotazů občanů. Přijďte a nebojte se zeptat. Může-
te předejít řadě nepříjemných starostí. 
Vstupné: 20 Kč

Pátek 15. 6. od 16 hodin
Taneční projekt - STO NOH 
Zuberské  taneční  soubory  pořádají  vystoupení  pro  STONOŽ-
KU. Účinkují: Quo Vadis, Big Bang, gymnastky, Malý Beskyd, 
Aerobik, Libedej Anilam.
Vstupné: dobrovolné  (výtěžek  poputuje  na  konto  hnutí 
Na vlastních nohou - STONOŽKA)

Neděle 17. června 2012 v 18 hodin
POSlEdNí VÝKřiK
Opravdu  poslední  výkřik  Divadelní  SPONY  Zubří.  Derniéra 
autorské detektivní komedie. Slavný Dream team na stopě lon-
dýnských zločinů nenechá ani teď vaše emoce i smysly v klidu.
Vstupné: dobrovolné. 
Místenky k vyzvednutí v kanceláři Klubu Zubří od 4. 6. 2012.
Vhodné od 15 let. 

Pátek 22. 6. od 18 hod.
SlAdKÉ MáMENí – Závěrečný klavírní koncert
Koncert plný překrásných skladeb, písní a úžasných mufinů nám 
ve finále sladce zakončí letošní absolventi.

Úterý 5. 6. 2012 od 9.30 hodin
KRAKONOŠOVy POHádKy 1
Pásmo pohádek pro naše nejmenší.
Vstupné: 12 Kč

Středa 6. 6. 2012 od 18.30 hodin
OKRESNí PřEBOR - Poslední zápas 
Pepika Hnátka
„Na  žádnej  ťukes  nemáte,  jste  dřeváci, 
a proto taky hrajete vokres.“ Málokterý 
trenér by hru svého mužstva popsal líp. 
Slavojem Houslice prošlo mnoho hráčů 
a koučů, ale jen on se v něm zapsal navě-
ky. Legendární trenér Pepik Hnátek.

Režie:  Jan Prušinovský. 
Délka filmu je 104 minut. Vstupné: 69 Kč.

Středa 13. 6. od 18.30 hod.
AlViN A CHiPMUNKOVÉ
Rodinná animovaná komedie. Po Garfi-
eldovi  přicházejí  na  scénu  bratři Alvin, 
Simone  a Theodor.  Jsou  to  neobyčejné 
veverky, které nejen že umí mluvit, umí 
i výborně zpívat. 

Režie: Tim Hill, hudba: Christopher Lennertz
Délka filmu je 87 minut. Vstupné: 60 Kč.

KlAVíRNí KONCERT 
„SlAdKÉ MáMENí“

Srdečně Vás zveme na závěrečný klavírní koncert „Sladké má-
mení“. Začínáme 22. června 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále 
Klubu Zubří. Koncert plný překrásných skladeb, písní a úžasných 
mufinů nám ve finále  sladce  zakončí  letošní  absolventi Natálie 
Maléřová,  Helena Adámková,  Tereza  Smočková,  Filip  Ondřej, 
Kristýna Jurková, Vendula Smočková a Zuzana Kolečková.
Těší se na Vás Irena Benová s klavírní třídou.

PRO ZRANěNí OTTO BUBENíČKA FESTiVAl
TANECVAlMEZ RUŠí SOBOTNí PROGRAM

Aktuality festivalu TANECVALMEZ naleznete na stránkách 
www.tanecvalmez.cz.

Velikonoční doba – čas radosti i očekávání

Když se zeptám lidí, které jsou nejdůležitější křesťanské svát-
ky, nemálo odpoví, že jsou to Vánoce. Ty nikdo nepřehlédne. 
Z Velikonoc si  i některé děti v náboženství vzpomenou spíše 
na pondělní prohánění děvčat s pomlázkou. Přesto právě Veli-
konoce  jsou  tím nejdůležitějším svátkem. Ježíš Kristus první 
den po sobotě, tedy v neděli, vstal z hrobu. Ukázal svou moc 
nad hříchem  i nad  smrtí.  Je  to naše vykoupení. Vysvobození 
z hříchu. Ovšem doba velikonoční netrvá jen dva dny nebo tý-
den. Končí velkolepým závěrem, slavností Seslání Ducha sva-
tého, což je 50. den po neděli Zmrtvýchvstání. Tato slavnost se 
také nazývá Letnice.
Velikonoce  i  Letnice mají  prapůvod  v  oslavách  přírody: Ve-
likonoce  byly  původně  svátky  jara,  Letnice  oslavou  začátku 
sklizně. Pro židy i pro křesťany však oba tyto svátky zname-
nají mnohem  víc,  protože mají  spojitost  s  událostmi  z  dějin 
spásy. Židé si každoročně o Velikonocích připomínají historic-
kou událost  zázračného vyvedení Bohem vyvoleného národa 
z  egyptského  otroctví. O Letnicích  (svátku Týdnů)  si  připo-
mínají další důležitou událost  - darování Desatera Mojžíšovi 
na hoře Sinaj. Pro křesťany jsou Velikonoce svátkem vzkříše-
ní, zmrtvýchvstání Pána Ježíše, jak už je zmíněno výše, a Let-
nice  jsou  svátkem  seslání  Ducha  svatého,  svátkem  skutečné 
plnosti života. Jde tu tedy o nesmírně veliké věci s obrovským 
dopadem na život každého člověka, i když si toho třeba někdo 
není, nebo zatím ještě není vědom.
Když se Ježíš po zmrtvýchvstání ukázal apoštolům, měli z toho 
radost. Ale nevěděli, co dělat. Neměli  ještě odvahu vystoupit 
před lidi. A navíc ještě pořád všemu nerozuměli, aby dokázali 
také jiným vysvětlit, že se toto všechno muselo stát. Čtyřicet 
dní  se  jim  Ježíš  ukazoval  a  nakonec  jim  nařídil,  aby  zůstali 
v Jeruzalémě a očekávali naplnění zaslíbení. Až budou naplně-
ni silou Ducha svatého, mají být Ježíšovými svědky a zvěsto-
vat vše, co učil a vykonal pro dobro všech lidí. Pak vystoupil 
k Otci a už ho nespatřili. Potom setrvávali v modlitbách tam, 
kde s Ježíšem prožili poslední večeři. Desátý den na ně sestou-
pil Duch svatý a oni dostali odvahu vystoupit před lidi a také 
pochopili, co jim Ježíš říkal. 
Víra není soukromá věc. Nelze ji žít jen doma potají a na ve-
řejnosti ji neprojevovat. Jestli Bohu věřím a přijímám hodnoty, 
které mi nabízí, pak se to nezbytně musí projevit v mém způ-
sobu života. I nás Bůh vybavuje svým Duchem. První dary do-
stáváme při křtu, plnost darů Ducha svatého pak při biřmování. 
V letošním roce máme příležitost obnovit sílu této svátosti de-
vítidenní pobožností (novénou) zaměřenou na toto téma před 
slavností Seslání Ducha svatého. Také uvědomělým prožitím 
samotné  slavnosti,  která  připadá  na  27.  května.  Zmíněnou 
novénu  se  může  modlit  každý  doma  podle  svých  možností 
s pomocí brožurky, která  je k dostání v kostele. V předvečer 
slavnosti v sobotu 26. května zvu všechny ke společné mod-
litbě do kaple svatého Ducha ve Starém Zubří. Hodinová vi-
gilie začne v 18 hodin. Slavnostní bohoslužba v neděli začne 
v 7.45 hodin. V pondělí v 17.30 hodin se bude konat mše sva-
tá, po které následuje tradiční posezení a pohoštění vaječinou. 
Na tyto akce jste všichni srdečně zváni.       

Karel Janečka, farář 

VÁS  SRDEČNĚ  ZVOU  NA  TRADIČNÍ

které  se  koná  v  sobotu

9. června 2012  od  15  hodin
V  AREÁLU  HASIČSKÉ  ZBROJNICE  NA  STARÉM  ZUBŘÍ

*  K  TANCI  A  POSLECHU  VÁM  BUDE  HRÁT  HUDEBNÍ  SKUPINA  „ CORADO “ *
*  V  15.30  HODIN  VYSTOUPÍ  DĚTI  Z  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  „DUHA“  *

*  V 16  HODIN  VYSTOUPÍ  FOLKLORNÍ  SOUBOR  „MALÝ  BESKYD “  *

*  V  17  HODIN  BUDE  POKÁCEN  „MÁJ“  ČLENY   SOUBORU  „BESKYD “  *

*  OBČERSTVENÍ, HRY  PRO  DĚTI  A  KOLO  ŠTĚSTÍ  JE  ZAJIŠTĚNO  *

*  VSTUPNÉ  50 Kč,  DĚTI  MAJÍ  VSTUP  ZDARMA  *

PROGRAM NA dUBEN

Sobota 2. 6. od 14.00 hodin před Klubem Zubří
dEN děTí S PAVlEM NOVáKEM
Program plný her, soutěží a muziky ušité na míru přímo vašim 
dětem. Na děti kromě hromady zábavy čekají krásné odměny.

Čtvrtek 14. června od 17.30 hodin
Akademie 3. věku
PRáVNí MiNiMUM OBČANA
Beseda s Mgr. Alenou dobšovou

KlUB ZUBří

KiNO ZUBří

MATEřSKÉ CENTRUM RARáŠEK ZUBří

OSTATNí

Ostatní

Inzerce

Prodám družstevní byt 3+1 v Zubří, 74 m2, II. podlaží, částečně 
rekonstruovaný, slunný, v blízkosti občanské vybavenosti.
Cena dohodou, volný ihned. Tel. 774 808519
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JARNí HOUBy

Čirůvka májovka (Calocybe gambosa)

Čirůvka májovka se v angličtině nazývá houba svatého Jiří, proto-
že se většinou objevuje koncem dubna. Od dubna do června roste 
tato výborná jedlá houba jednotlivě, ve skupinách nebo v takzva-
ných čarodějných kruzích. Má bílé (někdy našedlé) až krémové 
lupeny, které jsou tak husté, že připomínají listy zavřené knihy. 
Její dužnina voní po mouce. Až 10 cm velký klobouk může být 
(stejně  jako  třeň)  čistě  bílý  až  okrově  žlutý. Čirůvku májovku 
můžeme najít v zahradách, parcích, sadech, ale i na okrajích lesů, 
v prosvětlených hájích. Výborná je na omáčku, k sušení, naklá-
dání do octa i pod maso. V lidovém léčitelství byla čirůvka má-
jovka doporučována lidem nemocným cukrovkou.

V literatuře je uváděna možnost záměny čirůvky májovky s jed-
lou závojenkou podtrnkou, jejíž klobouk je ale hedvábitě lesklý, 
za vlhka až tmavě hnědý.   
Nebezpečná je záměna čirůvky májovky s mladými plodnicemi 
prudce  jedovaté  závojenky  olovové. Doba  výskytu  závojenky 
olovové je od července do září, její první plodnice se ale mohou 
objevit  ještě v době opožděného  růstu májovek.  Její  až 20 cm 
velký klobouk bývá světle okrový až hnědookrový s lupeny žlu-
tavými, ve stáří hnědorůžovými. Dužnina má sladce moučnou 
vůni. Roste nepříliš hojně v teplejších oblastech v listnatých le-
sích, zejména pod duby, habry a buky, především na vápnitých 
půdách.
Možnost záměny není u čirůvky májovky zcela vyloučená ani 
s  mladými  plodnicemi  prudce  jedovaté  vláknice  začervenalé 
(jako smrtelná dávka se uvádí 40 -50 gramů hub vážených za sy-
rova). Doba výskytu vláknice začervenalé je od května do čer-
vence.  Její klobouk  i  třeň  je po otlačení nebo ve  stáří  cihlově 
červený až masově hnědý. Nemá moučnou vůni. Roste nepříliš 
hojně  v  prosvětlených  listnatých  lesích,  v  parcích,  zahradách 
zejména pod buky, duby,  lipami a  javory, na půdách bohatých 
na vápenec. 

lenka Šimurdová

OKÉNKO ZdRAVí

Máj je lásky čas, jak praví známá báseň.  A nejen proto je v květ-
nu nejvíc zatíženým orgánem srdce. O tom, že srdce je pro náš 
život  nezbytné,  si  povídat  nemusíme.  Povídejme  si  o  tom,  co 

NádSTAVBA 
TipGames extraligy házené mužů

Dne  27.  5.  2012  odehrají  házenkáři  extraligového  Zubří  po-
slední  utkání  sezóny  2011/2012  proti  týmu  HBC  Jičín,  a  to 
doma v městské hale. Jedná se o poslední desáté kolo nadstav-
by, do které postoupilo šest nejlepších týmů po základní části. 
V celé nadstavbě na nás čekalo deset těžkých utkání, která roz-
hodovala o letošním mistrovi ČR. Náš celek do nadstavby vstu-
poval z druhého místa za pražskou Duklou, která byla po celou 
dobu největším konkurentem v boji o titul. Po úvodním vítězství 
doma nad Lovosicemi (27 : 19) jsme odjeli ke šlágru druhého 
kola  do  Prahy. Duklu  jsme  po  bojovném  výkonu  a  také  díky 
hojné účasti fanoušků porazili (29 : 25) a poskočili do čela ta-
bulky. V dalším utkání doma s Přerovem jsme potvrdili roli fa-
voritů a povinně zvítězili (26 : 19). Po týdenní pauze nás čekal 
opět jeden z tradičních rivalů - Karviná. Ve vypjatém utkání, kdy 
jsme ještě pět minut před koncem utkání prohrávali o pět bra-
nek, jsme nakonec vybojovali bod za remízu (27 : 27). Ovšem 
Dukla bodovala naplno s Jičínem a vystřídala nás v čele tabul-
ky. V dalším kole jsme zajížděli k venkovnímu utkání do Jičína. 

V  dramatickém konci  jsme  opět  remizovali,  a  to  stejným vý-
sledkem jako s Karvinou (27 : 27), ale jelikož ztratila i Dukla, 
která prohrála v Lovosicích, nebylo nic ztraceno. V šestém kole 
náš čekal  těžký oříšek v podobě zápasu v Lovosicích, které si 
hodně zvedly sebevědomí výhrou nad Duklou v minulém kole. 
V Lovosicích jsme se však hodně trápili, poločas prohráli o je-
denáct  branek  a  v  podstatě  bylo  rozhodnuto. Kluci  v  druhém 
poločase bojovali, výkon celého týmu šel nahoru, ale propast-
ných jedenáct branek se nám smazat nepodařilo. Po prohře (23 : 
27) jsme opět klesli na druhou příčku v tabulce a vše se upínalo 
k dalšímu domácímu zápasu s Duklou Praha. Před plnou halou 
jsme podali fantastický výkon a v utkání, ve kterém padlo ne-
uvěřitelných 71 branek, jsme zvítězili (37 : 34). Tato výhra nás 
vrátila zpět do boje o titul, avšak čekala nás ještě tři těžká utká-
ní. První z nich jsme zvládli na  jedničku a vyhráli  jsme zápas 
v Přerově v poměru 28  : 19.   O  titulu  jsme mohli  rozhodnout 
už předposlední zápas v Karviné, ale po špatném začátku jsme 
ho  nedokázali  dotáhnout  do  vítězného  konce  a  podlehli  jsme 
(29:31). O mistrovském titulu se tedy rozhodne v neděli 27. 5. 
v domácím utkání s Jičínem. 

všechno  může  mít 
vliv  na  jeho  činnost 
a jak mu my můžeme 
pomoct. 
Především  si  musíme 
připomenout,  že  pro 
činnost  (nejen)  srdce 
je velmi důležitý hoř-
čík.  Tento  minerál  je 
nám všem dobře zná-
mý, víme, že jeho ne-
dostatek  se  projevuje 
křečemi, nejčastěji lý-
tek. Ale  také  únavou, 

podrážděností, nespavostí, citlivostí na hluk, ztuhlými svaly atd. 
Pokud tyto varovné příznaky odbudeme mávnutím ruky, mohlo 
by to časem vést až např. k arytmiím (křečovitým stahům srdce). 
Dalším z vlivů, které se podílejí na činnosti srdce, je stav krční 
a hlavně hrudní páteře. Někteří z vás už  to možná zažili:  tupá 
bolest pod hrudní kostí, strach, panika… a lékař řekne: „To je 
od páteře.“ Ano, blokády krční a hrudní páteře se mohou takto 
projevovat, je to velmi nepříjemné a velmi časté. Ale nepodce-
ňujme  to! Od míchy v oblasti  krční  a  hrudní  páteře odstupují 
nervy,  které  „ovládají“  srdce.  Jejich  dlouhodobé  zablokování 
může mít neblahé důsledky. Je důležité mít zdravou páteř,  nervy 
a svaly kolem. Nezbytný je pohyb, kdy zpevňujeme svaly kolem 
páteře a ony pomáhají udržovat obratle na správném místě. Stačí 
pravidelná rychlejší chůze, nejlépe v přírodě.
Nesmíme také zapomínat na pořekadlo „žalem mu puklo srdce“. 
Naše osobnost není tvořena jen fyzickým tělem, nesmírně důle-
žitá je také duše. To znamená, že každý z našich orgánů do sebe 
ukládá některou z emocí, která ho velmi úzce ovlivňuje. Napří-
klad žlučník - zlost a vztek („hnulo mu to žlučí“), slinivka - stres 
(všechno se na mě valí, nestíhám to), žaludek - strach (z něčeho, 
o někoho), srdce přijímá jak radost, tak i starost. Hořčík do or-
ganismu doplníme kvalitním kakaem (čokoláda s víc jak 30 % 
kakaa), pšeničnými klíčky, melasou, celozrnným pečivem, ba-
nány atd.
Srdce nejlépe posílí z léčivých bylin (například hloh, srdečník, 
mochna husí), přepracovanost a úzkost pomůže zvládnout koz-
lík lékařský (valeriánské, baldriánské kapky). Zvládnout emoč-
ně  náročné  období  (stesk,  starosti)    také  velmi  dobře  pomůže 
masírování reflexních plošek solárního plexu na rukou nebo no-
hou (viz obrázek). Často říkám, že tam je ukryta duše. A když je 
bolavá, musíme ji hladit.
Snažme se najít si každý den radost, třeba i maličkost, a starosti 
si tolik „nepouštět do sebe“. Usmívejme se na svět, na lidi kolem 
sebe. Choďme do přírody, odpočívejme. Nechme svoje starosti 
v práci. Uvědomme si, že nikdo není nenahraditelný. Nepřepí-
nejme  se!!  Pomáhejme  si  navzájem,  vždyť  kolem  ve  světě  je 
tolik zlého!!!
Jen na okraj se pokusím uvést na pravou míru jeden problém. 
A to je vysoký (nízký, kolísavý) krevní tlak. Není způsoben jen 
srdcem a žilami. Horní  tlak je ovlivněn játry, dolní  ledvinami. 
Ale srdce trpí. Abychom mu pomohli, musíme léčit játra a led-
viny. (Kdo četl pozorně minulé a taky předminulé číslo, ví už, 
jak na to.)
V červnu je nejvíce zatížené tenké střevo. A jak praví reklama 
(a výjimečně nelže), je v něm soustředěno velké procento lymfa-
tické tkáně. Co to pro naše zdraví znamená, si vysvětlíme příště. 
Přeju vám všem pevné zdraví.

Radka dvořáková

Jako poděkování fanouškům a sponzorům si Vás dovolu-
jeme pozvat na závěrečnou akci sezóny 2011-2012, kterou 
Handball Club Zubří pořádá dne 1. 6. 2012 od 19.00 hod. 
Akce se uskuteční v areálu zahrádky duel Restaurant 
(za halou). 
- vyhlášení tradičních anket
- promítání záběrů ze sezóny 2011-2012
- diSCOROCKOTÉKA 80. - 90. léta
-  bohaté občerstvení: grilované speciality, kotlíkový guláš 

atd.

VSTUPNÉ: 40 Kč
Srdečně zve HC Zubří

Zuberští automodeláři rekapitulují

Ve dnech 27. – 29. 4. 2012 vyvrcholila soutěžní sezona 2011/2012 
halových radiem řízených modelů mezinárodním Mistrovstvím 
ČR. Soutěž se konala na zámku v Polné u Jihlavy a zúčastnil se 
jí  i pětičlenný tým zuberských automodelářů. Po dvoudenních 
bojích na dráze, při  účasti  více  jak 75 závodníků,  jsme vybo-
jovali  dvakrát 3. místo  a bronzové poháry,  a  to Zdeněk  Janoš 
v kategorii formulí 1:18 a Kuba Šimurda v kategorii Open 1:18. 
V  kategoriích modelů  1:24  a  1:28  jsme  se  umístili  na  4.  a  8. 
místě. Je možno konstatovat, že v malých měřítkách si zuberští 
modeláři vedou velmi dobře, a to nejen jako závodníci, ale také 

jako  pořadatelé  závodů  o  Moravsko-Slovenský  pohár,  jehož 
hodnocení již v Zuberských novinách proběhlo.
Další velmi úspěšnou kapitolou jsou výsledky v kategoriích vět-
ších modelů v měřítku 1:10. Bratři Ivo a Karel Novosadovi ob-
sadili na Mistrovství ČR v kategorii Hobby 2. a 3. místo.
Největším hrdinou je však Kuba Šimurda, letošní šampion a Mi-
str České republiky 2012. Mezi jeho největší úspěchy patří:
1.místo v kategorii 1:10 Open, Xray Challenge Morava

SportPříroda
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ZUBERSKÝ FOTBAl VE VÝSlEdCíCH
Sobota 31. 3. 2012  dorost
FC ZUBří - Sokol POliČNá  0 : 4 (pol.: 0 : 1)
Neděle 1. 4. 2012  muži
FC ZUBří - Sokol  HUTiSKO  1 : 2 (pol.: 1 : 1)
Branka: Petr Jasoněk 
Sobota 7. 4. 2012  dorost
Sokol HUTiSKO - FC ZUBří  0 : 1 (pol.: 0 : 0)
Branka: Petr Polách
Neděle 8. 4. 2012  muži
VAl. KlOBOUKy - FC ZUBří  1 : 1 (pol.: 0 : 0)
Branka: Martin Pavlíček
Středa 11. 4. 2012  ml. žáci
KElČ – FC  ZUBří  10 : 1 (pol.: 5 : 1)
Branka: Dušan Palát
Sobota 14. 5. 2012  ml. žáci
FC ZUBří - Sokol HUTiSKO  5 : 0 (pol.: 3 : 0)
Branky: 3 x Dušan Palát, Jakub Smílek, Vladimír Dobeš
Sobota 14. 5. 2012  dorost
FC ZUBří - Sokol STříTEŽ  0 : 1 (pol.: 0 : 1)
Neděle 15. 4. 2012  muži
FC ZUBří - FC SlAViČíN „B“  1 : 1 (pol.: 1 : 1)
Branka: Ivo Roman
Čtvrtek 19. 4. 2012  ml. žáci
FC ZUBří - SK HRACHOVEC  0 : 3 (pol.: 0 : 0)
Pátek 20. 4. 2012  ml. žáci
ZAŠOVá – FC  ZUBří  5 : 2 (pol.: 3 : 1)
Branky: 2 x Jakub Smílek
Sobota 21. 4. 2012  dorost
ZAŠOVá - FC  ZUBří  4 : 0 (pol.: 2 : 0) 
Sobota 21. 4. 2012  muži
SK lUKOV - FC ZUBří  0 : 1 (pol.: 0 : 0)
Branka: Ondřej Šustáček
Sobota 28. 4. 2012  ml. přípr.
FC ZUBří - SK HRACHOVEC  6 : 1 (pol.: 1 : 1)
Branky: 4 x Jaroslav Poruba, 2 x Michal Toman
Sobota 28. 4. 2012  dorost
FC ZUBří - Sokol  CHORyNě  0 : 1 (pol.: 0 : 0)
Čtvrtek 3. 5. 2012  ml. žáci
FC ZUBří - ViGANTiCE  1 : 1 (pol.: 0 : 0)
Branka: Jakub Smílek
Sobota 5. 5. 2012  ml. přípr.
FC  ZUBří - Arsenal  ROŽNOV  1 : 4 (pol.: 1 : 2)
Branka: Jaroslav Poruba
Neděle 6. 5. 2012  ml. žáci
VidČE - FC ZUBří  3 : 3 (pol.: 1 : 2)
Branky: Daniel Lev, Tomáš Koleček, Marek Kantor
Neděle 6. 5. 2012  muži
FC dOl. BEČVA - FC ZUBří  0 : 2 (pol.: 0 : 1)
Branky: Libor Raždík, Robert Jurajda
Úterý 8. 5. 2012  muži
FC ZUBří - VidČE  2 : 1 (pol.: 1 : 1)
Branky: Robert Jurajda, Martin Pavlíček

M. Bartoň

1.místo v kategorii 1:10 Stock, Národní Mistrovství
2.místo v kategorii 1:10 TC Modified, Xray Challenge Morava 
1.místo v kategorii 1:10 Open, halový juniorský Mistr ČR 
3.místo v kategorii 1:10 Open, halové MČR
3.místo v kategorii 1:18 Open, Mistrovství ČR Polná
Zúčastnil se také prestižního závodu v Polsku, kde při účasti 95 
závodníků z celé Evropy obsadil 24. místo, což je velkým úspě-
chem.
Nadějí  zuberských  automodelářů  je  také  dvanáctiletý  Denis 
Palát, který již po třech závodech, jež zatím absolvoval, bojuje 
na špici B finále a chystá se zaútočit na finále A.
Závěrem je třeba poděkovat všem reprezentantům modelářské-
ho klubu a města Zubří za vzornou reprezentaci. Věřím, že letní 
přestávku využijí k načerpání sil, zdokonalení  techniky a ven-
kovních soutěží k tréninku do nové sezony 2012/2013.

Jaroslav Janošek, 
předseda MK Zubří

Kateřina Vrátilová stříbrná na oblasti

V úterý 8. května se uskutečnil ve sportovní hale v Ostravě Pře-
bor Severomoravské oblasti jednotlivkyň v moderní gymnastice, 
kde se bojovalo o medaile a také o postup na MČR. Mezi účast-
nicemi nechyběla naše zuberská závodnice Kateřina Vrátilová, 
která je členkou oddílu TJ Sokol Velký Týnec. To, že je Kačenka 
velká bojovnice a umí zavodit i pod velkým tlakem, prokázala 

v  celém  dvoj-
boji  volných 
sestav (bez ná-
činí, švihadlo), 
který  zvládla 
výborně.  Na-
konec  z  toho 
byly  dvě  stří-
brné  medaile. 
Katka  se  v  le-
tošním  roce 
z ú č a s t n i l a 
několika  me-
z iná rodn ích 
závodů na nej-
vyšší  možné 
úrovni  a  vždy 
se  umístila 
do první půlky. 
Proto Kačence 
blahopřejeme 
a věříme, že  ji 

ta dřina neodradí, bojovnost jí vydrží a příští rok se budeme ra-
dovat z dalších úspěchů.

Renata Bechná

Zuberské noviny - Vydává město Zubří • U Domoviny 234, 756 54 Zubří • tel.: 571 757 051 • fax: 571 757 050 internet www.mesto-zubri.cz 
redakce: Lenka Přečková, e-mail: kultura@mesto-zubri.cz, tel.: 602 483 785 • reg. zn. MK ČR E 13243 • vychází 1x měsíčně • řídí redakční rada - 

předseda redakční rady Eliška Divínová • redakční rada se nemusí ztotožňovat s názory pisatelů příspěvků • příspěvek doručit na Odbor kultury MÚ Zubří (Klub Zubří) • 
uzávěrka 12. každého měsíce. Počítačová sazba a tisk GRAFIA NOVA s.r.o., Lesní 2331, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm • náklad 950 výtisků • cena 5 Kč

14

ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

2012květen


