
ZUBERSKÉ JUNIORKY MISTRYNĚMI ČR 
v ESG pro rok 2013 a postup 

na Mistrovství světa do Bulharska

Družstvo, které patří již několik let k nejlepším v ČR, ve složení Dani-
ela Martinková, Karolína Davidová, Tereza Hrachovcová, Bar-
bora Bergová, Dominika Chudáčková, Klára Chlápková a Va-
lentina Havlová se v sobotu 2. března 2013 ve Vyškově účastnilo prv-
ního pohárového závodu v estetické skupinové gymnastice ESG Cup I. 
2013, který byl nejen pro juniorky oblastním přeborem Jihomoravské 
oblasti, ale také Mistrovstvím ČR. Vyrovnaným výkonem v obou prove-
deních získalo družstvo juniorek TJ Gumárny Zubří zlaté medaile, dív-
ky se tak staly přebornicemi Jihomoravské oblasti a Mistryněmi ČR 
v ESG pro rok 2013.

Mistryně ČR pro rok 2013 (kat. Juniorky) - zleva: Daniela 
Martinková, Valentina Havlová, Dominika Chudáčková, 

Karolína Davidová, Tereza Hrachovcová, Barbora Bergová, 
Klára Chlápková

Ziskem titulu mistryň ČR si také družstvo vybojovalo postup na Mis-
trovství světa v ESG, které se uskuteční 4. 4. – 7. 4. 2013 v bulharské 
Sofii. Celému družstvu i trenérkám Janě a Haně Šírovým přejeme v bul-
harské Sofii hodně sportovního štěstí.

Mgr. Gabriela Cábová

Ročník XXII (č. 246) Březen 2013 Cena 5 kč

Foto: Mgr. Gabriela Cábová

BOhOSlUžBY ve Svatém týdnu a o Velikonocích 

Květná neděle   24. 3. - 7:45 a 11:00 hodin. 
Pondělí    25. 3. - 17:30 hodin.
Úterý    26. 3. - 6:30 hodin.
Středa    27. 3. - 17:30 hodin v kapli.
Zelený čtvrtek   28. 3. - 18:00 hodin. 
Velký pátek   29. 3. - 15:00 hodin. 
Bílá sobota   30. 3. - vzkříšení 21:00 hodin. 
Neděle Zmrtvýchvstání  31. 3. - 7:45 a 11:00 hodin. 
Velikonoční pondělí     1. 4. - 7:45 hodin.

Ať Vás Kristus zmrtvýchvstalý naplňuje láskou a pokojem, po-
siluje Vás v životě a upevní Vaši naději na život věčný, Vám pře-
je Váš farář

P. Karel Janečka

„Přejeme  všem spoluobčanům 
velikonoční svátky plné radosti, lásky a milých setkání“.

 
Zastupitelstvo a rada města, zaměstnanci městského úřadu 

a redakční rada Zuberských novin.



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

Dne 9. března 2013 uplynul jeden rok, 
co nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek, syn, bratr, švagr a strýc, pan 

Zdeněk Pavelka.
S láskou vzpomíná rodina a příbuzní.

„Není mrtev, 
zůstává věčně živý, 
kdo spravedlivý byl 
a dobrotivý.“ 

Dne 2. dubna vzpomeneme 
4. výročí  úmrtí pana 

Vojtěcha Pernici. 
S láskou a zármutkem v srdci vzpomíná syn Vojtěch s rodinou. 

Co Ti můžeme dnes přát?
To je jasné - hodně zdraví,
život ať Tě stále baví. 
Ať ta Tvoje padesátka
jak hvězdička září, 
datum těch Tvých narozenin 
je jen zápis v kalendáři. 
My tvrdíme, na mou duši,
že Ti ten věk velmi sluší. 
Když se budeš hezky smát, 
pak si nikdo nepomyslí, že už je Ti padesát

Dne 18. března 2013 oslavil významné životní jubileum 
„50“ let náš dlouholetý spolupracovník Radek Janošek.
Do další padesátky mu přejeme hodně pracovních úspěchů, 
zdraví a štěstí v osobním životě.

Kolegové z MěÚ Zubří

Společenská kronika občanů v Zubří

Vzpomínáme

Blahopřání

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

Narození
 Natálie Krhovjáková             Vojta Maloušek

 Aloisie Ondřejová Jaroslav Poruba
 Marie Mizerová Lydie Mikešová
 Marta Dvořáková  Štěpán Koláček

Miloslav Cabák

Alois Mikulenka  80 let  
Vlasta Němcová  80 let

Ludmila Adámková 91 let  
Jaroslav Pavlíček

Úmrtí
Zlatá svatba

Václav a Bedřiška Pšenicovi

Dne 24. března 2013 oslavila 90 let paní Anna Pavková. 
Štěstí, zdraví a hodně sil do dalších let jí přeje 

dcera Alena s rodinou 

Kdo je stále veselý,
ničeho se nebojí,
žádný pláč a žádné stesky,
 vždyť je přece život hezký, 
kdo se dívá kolem sebe, 
vidí lidi, kytky, nebe, 
koho tady těší svět, 
ten tu bude do sta let. 

Dne 27. března slaví narozeniny pan Jaroslav Pavlíček.
Vše nejlepší přeje manželka Zdeňka s rodinou.

Někteří lidé pro nás znamenají víc než ti ostatní, 
o to těžší je naučit se žít bez nich.

Dne 11. března 2013 by se dožil 85 let 
náš milovaný tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan 

Josef holiš. 
A zároveň 21. března tomu bylo 38 let, 
co nás navždy opustil.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Ludmila a Marie 
s rodinami, syn Jiří, syn Vlastimil s rodinou. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Informace ke Společenské kronice

Od 1. 7. 2012 nabyl účinnosti zákon o základních registrech, jehož jed-
nou součástí je i registr obyvatel. Tento zákon zpřísnil využívání údajů 
evidence obyvatel, což v praxi znamená, že z důvodu ochrany osobních 
údajů nemůže Městský úřad předávat příslušné komisi (v případě Zub-
ří komisi společenské) informace o tom, kdo se narodil nebo kdo sla-
ví narozeniny.
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MěÚ Zubří informuje

Z usnesení 58. schůze Rady města Zubří 
konané dne 18. 02. 2013

RM schvaluje vnitřní předpis č. 008/2013 – „Provozní řád Spor-
tovní haly Zubří“, dle důvodové zprávy po úpravě, s účinností  
od 01. 03. 2013. 
RM schvaluje vnitřní předpis č. 009/2013 – „Provozní řád Sokolov-
ny Zubří“, dle důvodové zprávy po úpravě, s účinností od 01. 03. 2013. 
RM schvaluje vnitřní předpis č. 010/2013 – „Provozní řád Kuželny 
Zubří“, dle důvodové zprávy po úpravě, s účinností od 01. 03. 2013. 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 10071893 o poskyt-
nutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operač-
ního programu Životní prostředí na akci „Energetické úspory pro MŠ 
Duha a pro Sokolovnu Zubří - 17. výzva“ se Státní fond životního pro-
středí České republiky, Praha, který se týká změny termínu předlože-
ní podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce, za podmínek dle důvo-
dové 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 služby: „Regenerace a revitalizace veřejné zeleně – Sídliště 6. květ-
na, Zubří – 1. etapa“, zadávanou formou zjednodušeného podlimitní-
ho řízení v souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, a:
a) jejími členy jmenuje: pana Radka Janoška, Mgr. Pavla Paseku, paní 
Evu Gazdíkovou, pana Vlastislava Janků a Ing. Janu Hrstkovou;
b) náhradníky jmenuje: Ing. Antonína Holiše, Ing. Aleše Kubjáka, Ing. 
Vladimíra Krupu, pana Josefa Sváka a Ing. Petra Konupku, dle důvo-
dové zprávy. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové doku-
mentace akce Rekonstrukce kuchyně v objektu MŠ Sídliště 6. května  
v Zubří s Ing. Petr Vašíček, Rožnov pod Radhoštěm, za podmínek dle 
důvodové zprávy.
RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2013:
a) Sbor dobrovolných hasičů Zubří ve výši 15.000,- Kč,
b) Český svaz včelařů, o. s., základní organizaci Zubří, ve výši 5.000,- Kč, 
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje poskytnutí odměny členům ústřední inventarizační ko-
mise za provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2012 dle dů-
vodové zprávy. 
RM schvaluje roční odpisové plány investičního majetku u příspěvko-
vých organizací: 
a) „Mateřská škola Zubří, Sídliště 6. května 1109, okres Vsetín“, 
b) „Mateřská škola DUHA, Na Potoku 369, Zubří, okres Vsetín“, 
c) „Základní škola Zubří, okres Vsetín“, 
na rok 2013 dle důvodové zprávy.     
RM schvaluje uzavření Dohody o narovnání s Ing. Petrem Plevou, by-
tem Rožnov pod Radhoštěm, ve věci soudního řízení o určení neplat-
nosti výpovědi.
 

Z usnesení 59. schůze Rady města Zubří 
konané dne 04. 03. 2013

RM schvaluje návrh zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh 
a výzvy k podání nabídek, pro podlimitní veřejnou zakázku „Revitali-
zace budovy Městského úřadu v Zubří“ zadávanou formou zjednodu-
šeného podlimitního řízení v souladu s  §  38 zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, v platném znění, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2013 pro:
a) Jezdecký klub Zubří ve výši 15.000,- Kč,
b) VALAŠSKÁ SPOLEČNOST HISTORICKÝCH 
      KOLEJOVÝCH VOZIDEL, Valašské Meziříčí, ve výši  2.000,- Kč,
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje rozpočtové opatření RM RO č. 3/2013, kterým se prová-
dí změna rozpočtu dle důvodové zprávy.
RM schvaluje prodloužení termínovaného vkladu u Artesa, spořitelní 
družstvo, Praha 1, ve výši 2.500.000,- Kč se splatností 6 měsíců.
RM schvaluje prodloužení termínovaného vkladu u Evropsko-ruská 
banka, a. s., Praha 5, ve výši 2.500.000,- Kč se splatností 6 měsíců.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zastupování – plné moci pro 
Ing. Zdeňku Pobořilovou, daňovou poradkyni KDP ev. č. 2207, ke 
zpracování a podání daňového přiznání na dani z příjmů právnických 
osob za zdaňovací období roku 2012.
 

Z usnesení 14. Zasedání Zastupitelstva města 
Zubří konaného dne 07. 03. 2013

ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 13. zasedání ZM ze dne 
13. 12. 2012 bez připomínek. 
ZM schvaluje realizaci investičních akcí:
a) „Rozšíření kapacity Mateřské školy Zubří, Sídliště 6. května 1109, 
okres Vsetín“, s předpokládanými náklady ve výši cca 1.800.000,- Kč,
b) „Rozšíření kapacity Mateřské školy DUHA, Na Potoku 369, Zubří, 
okres Vsetín“, s předpokládanými náklady ve výši cca 2.200.000,- Kč,
a ukládá vedoucímu EO zahrnout do rozpočtového opatření ZM RO  
č. 4/2013. 

Ze „Stanoviska k možnosti obcí využívat základní registr obyvatel“, 
které obcím zaslalo Ministerstvo vnitra, vyplývá, že vytváření seznamů 
pro vítání občánků i seznamů jubilantů je nad rámec této právní úpra-
vy. Čekáme proto na vyjádření příslušného ministerstva a hledáme ře-
šení vzniklé situace, protože město má velký zájem v obou těchto tradič-
ních akcích i nadále pokračovat.

Vítání občánků
Vážení rodiče, v sobotu 20. dubna 2013 proběhne v obřadní síni MěÚ 
Zubří v 10.45 hodin slavnostní přivítání občánků města Zubří.
Děti narozené po 1. 1. 2013 se obřadu mohou zúčastnit pouze tehdy, po-
kud je jejich rodiče přihlásili na matrice Městského úřadu Zubří.  Milí 
rodiče, máte-li i vy zájem zúčastnit se se svým miminkem vítání občán-
ků a dosud jste své dítě na matrice MěÚ Zubří nepřihlásili, můžete tak 
učinit na matrice MěÚ Zubří v kanceláři č. 8 – u Marie Žambochové. 
Bližší informace získáte na tel. čísle 571 757 058 nebo 724 476 629  
– Marie Žambochová, případně e-mailem na adrese: zambochova@
mesto-zubri.cz.
Rodiče přihlášených dětí obdrží s předstihem pozvánku k tomuto ob-
řadu.

Návštěvy jubilantů
Komise společenská do doby, než Ministerstvo vnitra vydá vyjádření  
k možnosti využívat základní registry, nebude provádět návštěvy u ju-
bilantů.

MěÚ Zubří
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ZM vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p. č. 980/1, ostatní plo-
cha, o výměře cca 180 m2, k. úz. Zubří (Sídliště).
ZM schvaluje koupi části pozemku p. č. 5269, lesní pozemek, o vý-
měře cca 700 m2, k. úz. Zubří, od manželů Petra a Miriam Krupových, 
Zubří, za podmínek dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2013 pro:
a) Valašský soubor písní a tanců Beskyd, Zubří, ve výši 70.000,- Kč,
b) Římskokatolická farnost Zubří ve výši 100.000,- Kč,
c) Handball club Zubří ve výši  1.100.000,- Kč,
d) FC Zubří ve výši  300.000,- Kč,
e) Tělovýchovná jednota Gumárny Zubří ve výši    260.000,- Kč,
f) Nadační fond Talent házená – šance pro všechny, Zubří, 
 ve výši  120.000,- Kč,
g) TJ Lesana Staré Zubří ve výši 40.000,- Kč, 
h) Podané ruce, sociální družstvo, Zubří, ve výši  51.000,- Kč,
dle důvodové zprávy po úpravě, ukládá vedoucímu EO zahrnout do 
rozpočtového opatření ZM RO č. 4/2013.
ZM schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 60.000,- Kč městu 
Frenštát pod Radhoštěm, za podmínek dle důvodové zprávy, ukládá ve-
doucímu EO zahrnout do rozpočtového opatření ZM RO č. 4/2013.
ZM schvaluje účetní závěrku Města Zubří, sestavenou k rozvahovému 
dni 31. 12. 2012. 
ZM schvaluje vypořádání technického zhodnocení – stavební úpravy 
tribuny v budově č. p. 492 na ul. Hlavní v Zubří na pozemku p. č. 357/2, 
k. úz. Zubří (Sportovní hala Zubří) s Handball club Zubří (občanské 
sdružení), za podmínek dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje rozpočtové opatření ZM RO č. 4/2013, kterým se prová-
dí změna rozpočtu dle důvodové zprávy.

Výzva občanům k pomoci při upřesnění 
historie pošty v Zubří

Letos 17. června oslaví pošta v Zubří 120 let trvání. Pro dokončení 
upřesnění její historie, kterou před deseti lety uveřejnil 
p. Vladimír Vystavěl, by byla třeba pomoc pamětníků. 

V případě, že by měl někdo z  občanů některé další doplňující  
a upřesňující informace k činnosti pošty v Zubří, předejte je prosím 

co nejdříve na městský úřad. Tyto, podle Vás možná nepodstatné 
informace, mohou velkou měrou přispět k upřesnění historie této 
pošty. Pokud by někdo vlastnil také fotografie související s poštou, 
případně poštovní dokumenty (dopisy, pohlednice, poštovní pou-
kázky, podací lístky od dopisů, balíků, peněz a p.) opatřené razítky 

pošty Zubří a byl by je ochoten zapůjčit k  okopírování, velmi  
by přispěl k  upřesnění historie této pošty. 

Městský úřad a autor historie pošty v Zubří děkuje 
předem všem za ochotu a případnou pomoc.

Jak objednat a vyřizovat: 
 - příležitostné razítko
Najdete vč. adresy na webové stránce www.eskaposta.cz/filatelie 
(příležitostná razítka - podle instrukcí). 
Vyřizuje p. Mgr. Daniel Šustr., Tel.: 221132 545, Mob.: 733 142 200 ,
E-mail.: sustr.daniel@cpost.cz

- R- nálepky, cenné nálepky APOST
Instrukce najdete také na webové stránce www.ceskaposta.cz/filatelie.
Přítisk na cennou nálepku APOST (je zdarma) a štoček ke strojové-
mu razítku (stojí cca 5000 Kč).
Vyřizuje pí Bc. Jitka Polláková, Česká pošta, s. p., Region Jižní Morava, 
Odd. poštovních technologií, Orlí 655/30, 663 00 Brno. 
E-mail: pollakova.jitka@cpost.cz

- přítisk na známce a obálky s přítiskem
Objednávky na formulářích, které si stáhnete z web stránky 
www.ceskaposta.cz. Měli by je mít také na Vaší poště.
Česká pošta, s. p., odbor Postila, Ortenovo nám. 542/16, 170 24 Praha 7.

- přítisk na známce 
Vyřizuje pí Michaela Petrusová. Tel.: 251 036 249    
E-mail.: petrusova.michaela@cpost.cz

- vlastní známky
Česká pošta, s. p., odbor Známková tvorba, Politických vězňů 909/2, 
225 99 Praha 1.  

životní podmínky 2013 
– výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje 
 v roce 2012 v souladu se zákonem 
č. 89/1995 Sb., o státní statistic-

ké službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních 
podmínkách domácností v České republice – EU-SIlC 2013 (život-
ní podmínky 2013), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetře-
ní. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné úda-
je o sociální a ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemích. Dal-
ším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chu-
doby. 
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 10 127 domác-
nostech, z nichž se 6 527 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Ve 
Zlínském kraji je do tohoto zjišťování zahrnuto 578 domácností ze 
47 obcí. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě ná-
hodného výběru počítačem. 
Vlastní šetření proběhne v době od 23. února do 12. května 2013 pro-
střednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnu-
ty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. 
Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem taza-
tele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průka-
zem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2012 a které jim 
vydá Krajská správa ČSÚ ve Zlíně, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. 
Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů 
a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadav-
ků zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozděj-
ších předpisů, a podle zákona  
č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů. Všichni pra-
covníci zúčastnění na zjišťová-
ní a procesu zpracování jsou vá-
záni mlčenlivostí o všech šetře-
ných skutečnostech ve smys-
lu §16 zmiňovaného zákona  
o státní statistické službě. 
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Případné další dotazy občanů oslovených zaměstnanci ČSÚ zodpo-
ví vedoucí oddělení terénních zjišťování KS ČSÚ ve Zlíně Ing. Barbo-
ra Židková, tel.: 577 004 956. 

Ing. Barbora Židková

Představujeme

Aneta Kovářová, členka Divadelní SPONY Zubří

V posledních dnech se v regionálních médiích skloňuje jméno zuber-
ského divadelního spolku Spona. Po loňské premiéře a několika reprí-
zách divadelní hry Poslední výkřik se letos opět představila na prknech 
zuberského jeviště s tragikomedií Víc než osud. Hra měla veliký úspěch, 
dočkala se několika opakování a sál byl do posledního místa vždy plně 
obsazen. Není tedy divu, že se Spona těší přízni médií. Oslovila jsem 
jednu z členek souboru a položila jí několik otázek. Je to Aneta Kovářo-
vá, kterou známe z vystoupení nejen jako herečku, ale také jako zpěvač-
ku. Na základní škole se mimo jiné věnovala moderní a estetické gym-
nastice, ve které také dosáhla několika úspěchů.

Co tě přivedlo k divadlu?
Můj dětský sen byl stát se zpěvačkou nebo herečkou. Lákala mě popula-
rita a přála jsem si, aby mě lidé obdivovali tak, jak je to u velkých hvězd. 
To byl ale jen dětský sen. Dnes už stojím nohama dost pevně na zemi  
a vím, co taková popularita obnáší. V podstatě by se mi to teď ani nelíbi-
lo. Na druhém stupni jsem se ale začala zajímat o dramatický kroužek, 
který tehdy ještě vedla paní učitelka Janušová, a tak jsem se v osmé tří-
dě spolu se svými kamarády do kroužku přihlásila.

Jak vznikla Divadelní SPONA Zubří?  Co vás dalo dohromady?
Divadelní SPONA, jak už napovídá název - Divadelní SPOlek NAdšen-
ců, vznikla díky „dětem“, které již základní školu nenavštěvovaly, ale 
stále chtěly v Zubří hrát divadlo se svými kamarády, s nimiž pravidelně 
navštěvovali dramatický kroužek při ZŠ Zubří. A tak se parta lidí roz-
hodla pravidelně ve volném čase scházet na zkouškách pod vedením 
Mgr. Kateřiny Gazdové, které pomáhá její nebo spíše naše, řekněme 
„asistentka“, Renata Petřeková, dříve ještě s Mgr. Šárkou Janušovou.

Jaká je tvá herecká kariéra? Co sis už všechno zahrála?
Když nepočítám besídky, kde už krom Nastěnky a její obdoby Pepič-
ky si na jiné role nevzpomenu, tak je to role nejprve chlapecká - Ferenc 
v představení Daniel a upíři, Kleopatra v představení Kleopatřina ces-
ta za štěstím aneb dějiny trochu jinak, Angelina Smithová spolu se za-
metačkou a pacientkou v blázinci v detektivní komedii Spony Posled-
ní výkřik a závěrem pak matka Marie Moravcová v tragikomedii Spony 

Víc než osud. Tady má herecká kariéra končí a uvidíme, jak a jestli vů-
bec bude pokračovat.

Jak se ti v tvém věku hrála role matky sedmi dětí ve hře Víc než osud?
Jako učitelka mateřské školy vím, jak se děti chovají v mladším školním 
věku, takže vím, jak se k malým dětem chovat. Obtížnější je zahrát ma-
teřské city ke "svým" dětem, jelikož mateřství mám teprve před sebou 
a ještě tedy nevím, co obnáší porodní bolesti nebo dokonce, co je to mít 
strach o své vlastní dítě. Takže se mi tato role hrála v podstatě docela 
špatně. Ale právě díky těmto sedmi dětem v mém věku, se kterými jsme 
kamarádi, to šlo snáze, než kdybych tuto roli měla ztvárňovat v kolekti-
vu lidí, které vůbec neznám.

Jakou roli by sis chtěla zahrát, případně zazpívat?
Chtěla bych si jednou zahrát roli úplně opačného charakteru, než jsem 
já. Otázka ale je, jestli bych to vůbec zvládla. A konkrétně třeba Myla-
dy de Winter z muzikálu Tři mušketýři. Navíc písničky psané pro tuto 
roli jsou zrovna ty, které by mi nejvíce, co se týká hlasového provede-
ní, vyhovovaly.

Jaké jsou tvé profesní plány? 
Chci být dobrou paní učitelkou. To je má profese a té se chci naplno vě-
novat. Divadlo je jen koníček. Ne, to vlastně koníček ani není. To je pro-
stě kůň.

Děkuji Anetě za rozhovor a přeji jí hodně úspěchů.
L. Pernicová

Zprávy ze školky - MŠ Duha

Foto: Ing.Lubomír Dufek

Tradiční maškarní karneval MŠ Duha

Dne 9. 3. 2013 se na Starém Zubří uskutečnil dětský maškarní karne-
val, na který navazoval maškarní ples pro dospělé. Na dětském karne-
valu nás překvapila velká účast dětí, rodičů i prarodičů, ale mrzí nás 
malá kapacita sálu na Starém Zubří. Veselé odpoledne bylo v indián-
ském duchu, divadlo „Maringotka“ si pro děti připravilo soutěže a hry. 
Jako každoročně se o veselou atmosféru postaral „DJ Poly“, se kterým 
máme dlouhodobou spolupráci. O letošní bohatou tombolu se jako 
každý rok postarali rodiče a sponzoři, za což jim děkujeme. Náš večerní 
program přijela obohatit svým vystoupením Kateřina Vrátilová, která 
zde zacvičila jednu ze svých sestav moderní gymnastiky. Doufáme, že 
se příští rok sejde na večerním maškarním plese více krásných masek, 
tak jako na dětském odpoledni. I přes menší účast byla nálada výborná.

Za Mateřskou školu DUHA 
Bronislava Jouzová a Kateřina Pernicová
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Zprávy ze školky - MŠ Sídliště

Poděkování

Dne 9. 3. 2013 se konal na Starém Zubří maškarní karneval. V odpo-
ledních hodinách pro děti, večer pro dospělé.
Chtěla bych za všechny zúčastněné touto cestou poděkovat všem za-
městnancům MŠ Duha a všem ostatním dobrovolníkům za uspořádá-
ní tohoto plesu jak pro děti, tak pro dospělé. Je fajn, že se mohli dospělí, 
někteří také v karnevalových kostýmech, odreagovat od každodenních 
starostí a příjemně se pobavit. Nechyběly také zajímavé soutěže, boha-
tá tombola a výborný gulášek, chlebíčky, zákusky... Zkrátka to byl super 
večer. Všichni, kdo si udělali čas a na maškarní dorazili, určitě nelitova-
li, protože to byla prostě skvělá akce.
Jsme rádi, že si „indiánky“ našly čas a tuto báječnou akci uspořádaly. 
Patří jim za to velký dík. Vlaďko, Broňko, Danuško, Katko, Maruško, 
Helo, Aničko, Mirko a Petro, moc děkujeme a chválíme vlastnoručně 
vyrobené kostýmy indiánek.

Za všechny zúčastněné
Andrea Divišová

„TÝDEN RADOVÁNEK U SlUNÍČEK“
 

Poděkování p. policistům J. Pavelkovi a J. Markovi
 „Bezpečnost na cestách v zimním období“

  

Zámek Kinských „Z pohádky do pohádky“
  

 
Karneval u Sluníček

Za MŠ Sídliště Irena Dukátová a Mgr. Petra Holišová

Zprávy ze školy

lyžařský výcvik  5.A,  5.B a 7.B
aneb kterak zalyžařivší si družstvo ohromilo 
nezalyžařivší si diváky v areálu Sachovy studánky

V týdnu od 11. do 15. února se navzdory zataženému počasí rozhod-
la většina páťáků a sedmáků, že se zdokonalí v lyžařském umění. A ti, 
kteří lyžemi již léta vládnou, že se pod ostřížím dohledem svých trenérů 
stanou ozdobou svahu. Sportovci z rodu Simpsonových a Griffinových,   
z  Kryšpínovy party i Sněhové  kalamity  znovu a znovu vstávali, drže-
li se hůlek, tyčí, válců, pneumatik i jeden druhého, aby vykroužili doko-
nalý oblouk …. tu jako letadlo, pták, motorkář či unavený stařík na židli.
Někoho to bolelo…jiný si lehce za jízdy nožku zanožil…všichni 
ale očividně na čerstvém vzduchu pookřáli…

S. Bludná
Ve slalomu takřka obřím si vyjeli:
zlato      -  Jolana Zemanová, lukáš Solanský, Pavlína 
  Stavinohová a Adam Majtan,
stříbro    -  Ondra Šíra, honza hronek, Barča hrušková 
  a Tom Koleček,
bronz  -  lukáš Mořkovský, Denisa Dukátová, 
  Verča Chumchalová a Magda Urbanová.

Kryšpíni

Foto: Mgr. Gabriela Cábová
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Sněhová kalamita

Griffinovi

Simpsonovi

Všichni účastníci lyžařského soustředění na Soláni 2013

Naši letošní deváťáci

Foto: Mgr. Gabriela Cábová

Foto: Mgr. Gabriela Cábová

Foto: Mgr. Gabriela Cábová

Zimní soustředění sportovních tříd 2013 na Soláni 

Již tradičně proběhlo zimní soustředění sportovních tříd formou lyžař-
ského výcviku ve dnech 17. – 22. února 2013 na hotelu Čarták na Solá-
ni a v lyžařských areálech Soláň Sedlo a Karolinka. 
V neděli nás do autobusu nastoupilo 64 žáků a 6 instruktorů – p. uč. M. 
Krupová, J. Juříčková, G. Cábová, M. Šíra, J. Mika a T. Randýsek. Po 
celou dobu pobytu vládla pohoda, počasí lyžování přálo a všichni si uži-
li trošku jiné nálady než jen ve školních lavicích. Po celý týden se o ve-
černí program a diskotéky jako každý rok starali ti nejstarší – žáci 9.A. 
Patří jim tedy poděkování, že se tohoto úkolu zhostili na výbornou. Jak 

to viděli žáci 6.A, kteří byli na pobytovém lyžařském výcviku poprvé? 

Přijeli jsme na lyžák, hodili věci na Čarták.
Rychle se vybalili, na lyže hned naskočili.

Do skupin nás rozdělili a deváťáci diskošku připravili.
Šesťáci se styděli, ploužák tančit nechtěli.

Večer jsme šli pozdě spát a ráno nechtěli vstát.
Jsou to Ti nejlepší deváťáci, co jsme kdy zažili.

Mají nás rádi a ve všem nám vždy poradili.
Na lyžáku se skvěle bavíme 
a na příští rok se už těšíme. 

Děkujeme 9.A
(účastníci lyžáku z 6.A)

Vyvrcholením lyžařského snažení všech byl čtvrteční závod. 
Kategorie 6. a 7. tříd:
Chlapci: 1. místo – Jan Petřvalský  
Dívky:  1. místo – Eliška Konvičná
 2. místo -  Tomáš Vlk     
 2. místo -  Ester Konkoľová
 3. místo -  Petr Válek     
 3. místo -  Michaela Polášková

Kategorie 8. a 9. tříd:
Chlapci:  1. místo – Adam Fait   
Dívky:  1. místo – Martina Kovářová
 2. místo – Tomáš Cáb     
 2. místo – Dora Zemanová
 3. místo – Tomáš Štverák   
 3. místo – Tereza Mičolová

 (GC)

Foto: Mgr. Gabriela Cábová

Foto: Mgr. Gabriela Cábová
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písně. Vše zahrály i bez nut-
nosti použití mikrofonů a ze-
silovačů.  Pavlína Jíšová je čes-
kými hudebními médii často 
označována jako „první dáma 
českého folku“  - škoda těch 
prořídlých řad v hledišti. Bylo 
to takové páteční podvečerní 
pohlazení na duši.

Jan Januš

Interview s upírem
herecké představení divadelního spolku Frída

Po improvizační show KOMEDIOMAT a oblíbených ochotnících 
z Valašské Bystřice se v pátek 15. 3. do Zubří v rámci divadelního 
předplatného přijeli ukázat brněnští herci spolku FRÍDA. 
Navzdory tak trochu strašidelnému názvu šlo v  divadelní hře INTER-
VIEW S UPÍREM o poměrně obyčejné věci. Dva prosťáčci, uklízečka  
a pracovník ostrahy skladu skvěle ztvárnění Bárou Munzarovou a Mar-
tinem Trnavským, ne vše dobře chápou, ne vždy se správně rozhodují 
a neumí se na věci dívat z nadhledu. Jejich vzájemný vztah, běžné pro-
blémy a starosti i strach ze ztráty zaměstnání jsou ve hře vykresleny do 
nejmenšího detailu – netradičně, vtipně, trochu absurdně, ale součas-
ně neuvěřitelně opravdově. 
Třetí do party, herec Radim Novák, vnáší do hry další, doslova „3D“ 
rozměr, kdy prostřednictvím nové televizní technologie vtahuje oba 
hlavní protagonisty do děje televizních pořadů. V podobě reportéra 
zábavného pořadu, excentrického stylisty, policajta nebo anglického 
úředníka tak vzbuzuje u diváků salvy smíchu. V druhé polovině hry se 
vlivem několika absurdních scén mění pracovník ostrahy v upíra.

 
Slovenský režisér této bláznivé 
komedie v podání Divadelního 
spolku Frída Jakub Nvota dodá-
vá: „A eště niečo je úplne nor-
málne v tom zvlášnom deji – 
túžba po obyčajnom ľudskom 
šťastí a po tom, aby vás nekto 
chápal a mal rád. Pravda, ne-
smiete se nenechať vycicať.“ 

L. Přečková

KARNEVAl NA hORNÍ ŠKOlE

V sobotu 23. 2. 2013 se bývalá Horní škola zaplnila dětmi s rodiči. Ko-
nal se totiž už tradiční karneval organizovaný ČESKÝM ČERVENÝM 
KŘÍŽEM z Horního konce. Celé odpoledne na parketu tancovaly prin-
cezny, draci, piráti, batmani, vodníci, Karkulky, motýlci aj. K tanci  
a poslechu vyhrával k všeobecné spokojenosti dětí pan Radek Nohavi-
ca. Kvečeru a po bohaté tombole děti s rodiči odcházeli domů. Sál jsme 
uklidili a očekávali večerní dospělé návštěvníky. A ani letos nezklama-
li!! Ráz letošního karnevalu se nesl v duchu 60. let. Objevily se dámy  
v krimplenu, v dlouhých toaletách i v minisukních. Pánové v obleku do-
plněném bílými ponožkami a klobouky, hippies a další. Bylo se opravdu 

Kultura

Basketbalisté ze ZŠ Zubří v kraji  

V pondělí 4. března 2013, po jarních prázdninách, se na ZŠ Dolní Beč-
va uskutečnilo okrskové kolo v basketbalu, odkud naši starší žáci při-
vezli vítězství a postoupili do okresního kola. O dva dny později, 6. břez-
na, nastoupilo družstvo zuberských basketbalistů na ZŠ Šafaříkova ve 
Valašském Meziříčí proti ostatním vítězům okrskových kol. Jako velcí 
sportovci zvyklí bojovat zvítězili a svým prvenstvím v okrese vybojovali 
postup do krajského kola. Do Kroměříže 14. března jelo družstvo star-
ších žáků pod vedením p. uč. Miroslava Šíry reprezentovat náš okres  
v tomto složení:  Tomáš Cáb, Dominik Havran, Josef Mach, Domi-
nik Orság, Tomáš Štverák, Dan Korger (všichni 9.A), Matyáš Ju-
říček a Marek Blinka (oba 8.A). Jak dopadly boje v krajském kole? 
1. místo  ZŠ Komenského Kroměříž
2. místo  ZŠ Dřevnická Zlín
3. místo ZŠ Zubří

Celému družstvu a trenérovi děkujeme 
za skvělou reprezentaci školy v Kroměříži. (GC)

 Fotografie: Starší žáci ZŠ Zubří na krajském kole v Kroměříži (3. mís-
to), zleva nahoře: Dan Korger, Dominik Havran, Dominik Orság, Jo-

sef Mach, Matyáš Juříček, trenér Miroslav Šíra, dole zleva: Marek 
Blinka, Tomáš Štverák, Tomáš Cáb

Valašská laťka
V sobotu 9. března se na ZŠ Masarykova ve Valašském Meziříčí usku-
tečnil již 37. ročník Tradiční valašské laťky – mezinárodního halové-
ho závodu ve skoku vysokém. Závod začal mládežnickými kategorie-
mi, kde ZŠ Zubří měla své závodníky – Ivana Bondyuka (8.A) a Jola-
nu Mizerovou (9.A). Nejenže se mezi atlety neztratili, ale také dosáh-
li skvělých výsledků. V kategorii starších žákyň Jolana Mizerová výko-
nem 150 cm překonala školní rekord a vyhrála svou kategorii, Ivan 
Bondyuk skončil na 10. místě (150 cm). Blahopřejeme a hlavně přeje-
me ještě další skvělé sportovní výkony. Další výsledky a fotografie na 
www.valasskalatka.eu. 

(GC)

Foto: Miroslav Šíra

Pavlína Jíšová a Adéla Jonášová

Dne 22. 2. 2013 jsme si mohli poslechnout v malém sále kulturního 
domu písničky zpěvačky Pavlíny Jíšové. Ta nám spolu se svou dcerou 
Adélou Jonášovou představila průřez svými písněmi (Matka a dcera, 
Láska je nádech, Andělé jsou s námi, Žába…), Adéla navíc tři autorské 

Foto: Pavel Czinege
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Divadelní  SPONA
zve širokou veřejnost na reprízu  hry

VÍC NEž OSUD
v pátek 5. 4. 2013 v 18 h v Klubu Zubří

Vstupné  dobrovolné. Místenky v Klubu Zubří od 20. 3. 2013
Těšíme se na Vás!

Zleva: 
David Polášek, 

Aneta Kovářová, 
Vendula Smočková  

Barbora Válková

A3V - Pohanka – zdravé jídlo našich babiček

V dubnové akademii mezi se-
bou přivítáme mlynáře a nebu-
de to mlynář jen tak ledajaký. 
Plodinou, která proslavila jeho 
rod, je pohanka a tím mlyná-
řem je pan Zdeněk Šmajstrla  
z Frenštátu p. R. 
Největším bohatstvím každé-
ho člověka je zdraví a pohanka 

údajně umí tento dar lidem přinášet. U Šmajstrlů se umění mlít pohan-
ku předává z generace na generaci a jejich mlýn na Kopané mechanicky 
zpracovává tuto plodinu již od roku 1861. 
Přijďte se zaposlouchat do poutavého vyprávění a také něco málo ochut-
nat. Budete překvapeni, kolik se toho dá říct o „obyčejné“ obilovině.  
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 11. dubna, tentokráte až od 18 hodin. 

L. Přečková

Pozvánka na žENITBU

na co dívat! Také večer byla bohatá tombola. Všem sponzorům srdeč-
ně děkujeme, ale bylo jich tolik, že jmenovité uvedení by vyšlo na celou 
stránku. Také velký dík panu Nohavicovi za vytvoření příjemné atmo-
sféry. Nemenší poděkování patří děvčatům z výboru ČČK, které se po-
staraly o pohoštění - chlebíčky, topinky s masem, zákusky - všeho bylo 
dostatek. Věříme, že všichni návštěvníci byli spokojeni, a už teď zveme 
na karneval v r. 2014, který bude v duchu barev ČERNÁ A BÍLÁ.

ČČK II – Horní

Gajdoš přišel za láskou

V březnu oslavil svých 70 let v pev-
ném zdraví, plný života a optimis-
mu nenápadný člověk, ale pro nás 
opravdu člověk s velkým srdcem – 
dlouholetý vedoucí Beskydu  a ředi-
tel ZŠ Pod Skalkou v Rožnově p/R 
Josef Gajdoš.
Narodil se v Kyjově a narukoval na 

vojnu do Valašského Meziříčí. Tady na Valašsku potkal „pěknú cérku“, 
se kterou se oženil a usadil se v Zubří. Jako správný synek ze Slovácka si 
brzy našel koníčka, který mu byl srdci nejbližší. V roce 1967 zasednul v 
začínající zuberské cimbálové muzice za cimbál a pod vedením Zdeňka 
Koláčka nacvičili krásné valašské písničky.  Zpočátku hráli jako dopro-
vod k představením zuberskému amatérskému divadlu. Po představe-
ní hry Kámen z Radhoště přišel první impuls k obnovení taneční složky  
a celého souboru Beskyd Zubří. V roce 1970 uspořádal tento soubor 
první veřejné představení. No a jak to chodí ve všech souborech, lidé 
přicházejí a odcházejí, ale Josef Gajdoš zůstává, a to už skoro 50 let. 
Dávno opustil své místo u cimbálu, ale stal se nepostradatelným vedou-
cím souboru. A proč jsme na začátku uvedli, že je to pro nás člověk s vel-
kým „srdcem“?
Prostě proto, že víme, co pro nás znamená. Jeho nenápadnost je jen 
zdánlivá. Nedovedeme si představit naši činnost bez jeho vedení. Při 
přípravách na různé akce stačí jeho přítomnost k tomu, aby nás všech-
ny vybičoval k heroickým výkonům a svou radou přispěl k dobrému 
chodu celého souboru. Pevně se drží hesla „rozděl a panuj“.  Se svou 
pomyslnou taktovkou je jako dirigent velkého orchestru, který nás sice 
stále nekárá, ale stačí jediný jeho přísný pohled a viník sám a dobro-
volně odchází do kouta zpytovat svědomí. I když svou taktovku pře-
dal mladšímu, dobře ovšem ví, že zůstal náš čestný vedoucí. A ruku na 
srdce, pane Gajdoš, nebylo by Vám po nás smutno?  Všechno nejlepší, 
hodně štěstí, lásky, zdraví, to Vám přejí všichni Vaši Beskyďáci.

Foto: Jiří Frydrych

Kulturní pozvánky
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„Jak člověk začne z dlouhé chvíle moc přemýšlet, tak pochopí, že 
se konec konců musí oženit,“  usoudí jednoho dne vládní rada Podko-
latov….  Tak začíná další divadelní kus našeho celoročního předplatné-
ho, který uvedeme v pátek 12. dubna 2013 od 18 hodin v Klubu Zubří.  
Po loňském Zkrocení zlé ženy se do Zubří vrací herci Těšínského di-
vadla opět s klasickou komedií. V režii Ivana Misaře bude uvedena Go-
golova žENITBA. Jako minule, i tentokrát jistě potěší četné herecké 
obsazení, bohaté kostýmy, efekty i kulisy – jednoduše atributy velkého 
divadla, která v Zubří nebývají k vidění příliš často. Satirická komedie, 
která patří ke klenotům světové literatury, jistě stejně dobře vynikne na 
prknech, co znamenají svět. Těšíme se na vaši návštěvu.

L. Přečková

Jiří Kolbaba bude v Zubří vyprávět 
o pokladech Aljašky a západní Kanady

Putování po severozápadě USA  
a Kanady začneme v aljašském 
Anchorage. Poznáme park Dena-
li, obávané medvědy, sídlo Santa 
Clause i namodralé ledovce. Z Al-
jašky do kanadské Britské Colum-
bie poplujeme velkým parníkem. 
Nad Vancouverem budeme létat vr-
tulníkem. Poznáme přírodní skvos-
ty oblasti a připomeneme si místa 
zlaté horečky v Kanadě a USA.
Po úspěchu prvního představení 
cestovatele, fotografa a skvělého vy-

pravěče Jiřího Kolbaby v Zubří se můžete těšit na jeho další návštěvu  
a fascinující povídání o krásách severní Ameriky a Kanady. Byla by ško-
da na tomto místě plýtvat papírem a pokoušet se Vám tohoto renesanč-
ního muže přiblížit, když o tom, jak Jiří Kolbaba žije, cítí a smýšlí, nejlé-
pe vypovídají jeho vlastní slova:
„Rozlehlost, barevnost, tvarová různorodost a geologické struktu-
ry planety mě stále více fascinují. Nemohu se nasytit. Nezávislým 
pobíháním po pouštích, lesích, horách či městech matičky Země 
si do sytosti plním klukovské sny. Nerozlučnou partnerkou na ces-
tách se mně stala moje kamera. Spolu se časně ráno budíme, přes 
den mrzneme nebo se potíme a pozdě v noci neklidně usínáme. Do-
jati z toho, co jsme viděli, a napjati z toho, co jsme přehlédli. Těch 
fascinujících míst je tolik, že je ani za celý život nespatříme. Neva-
dí. Hlavně, že můžeme. Našli jsme cíl a smysl života.“
Přednáška Jiřího Kolbaby spojená s promítáním se uskuteční  
v Klubu Zubří ve středu 17. dubna od 18:00 hodin. 

L. Přečková

Karel Plíhal aneb když se jemná a hravá poetika 
snoubí s kytarovým uměním
Je zážitek slyšet Plíhala z přehrávače nebo číst jeho veršovánky, o ně-
čem jiném je ale vnímat neopakovatelnou atmosféru jeho koncertů.  
I vy si tento nevšední zážitek můžete dopřát, a to v pátek 26. dubna od 
18 hodin v Klubu Zubří.
 Karel Plíhal je mezi českými folkaři úkaz. Disponuje velkou slovní fan-
tazií, nenapodobitelným smyslem pro humor a schopností popsat oby-

čejné věci neobyčejným způsobem. Pro jeho koncerty je charakteristic-
ká bezstarostná a humorná atmosféra. Plíhal jako kytarista je pak ka-
pitola sama pro sebe. Valčíky, blues, latinskoamerické rytmy, swing  
i jeho typické náladovky, hrané nezaměnitelnými zvětšenými a zmen-
šenými durovými akordy – vše zvládá s lehkostí a bravurou. Ač je pro 
Plíhala příznačné neustálé hudební hledačství, v jedné věci se nemění.  
I po skoro čtvrtstoletí stráveném na koncertních pódiích působí stále 
až roztomile nesměle a roztržitě a přitom z něho vyzařuje obrovský klid  
a spousta „pozitivní energie“, která se automaticky přenáší na publi-
kum.
Do Zubří přijíždí Karel Plíhal předvést své album VZDUCHOPRÁZD-
NINY, které trefně představuje editor kulturní rubriky Hospodářských 
novin Ivan Hartmann: „Kdysi poťouchlý písničkář, který se v osm-
desátých letech rozhodl „hrát si se slůvky“, sice tohle do důklad-
nosti dovedené poetické řemeslo zachoval i na Vzduchoprázdni-
nách, ovšem mentálně už není tím frivolně anekdotickým muzi-
kantem ze studentských klubů. Na rozdíl od mnohých věčně mla-
dých hochů z pop-music dokáže stárnout na úrovni.“

L. Přečková

VYŠÍVÁNÍ JEhlOU A DlÁTEM
čtvrtek 21. března – neděle 21. dubna 2013
„Zpověď“ vyšívačky

Výšivky Jany Juřicové, podob-
ně jako i práce 3 generací vyšíva-
ček její rodiny, se stanou součás-
tí připravované výstavy „Vyšívání 
jehlou a dlátem“.  Pojďte se spo-
lu s ní vydat na cestu, která začala 
vyšitím prvního kapesníčku a do-
vedla ji až k titulu Nositel tradice 
a práci profesionální vyšívačky. 
Když mně bylo něco málo přes 20 
roků a z nudy na mateřské dovolené 
jsem pod dohledem stařenky vyši-
la svůj první kapesníček, ani ve snu 

mě nenapadlo, že bych se vyšíváním mohla v budoucnu zabývat více do 
hloubky, nedej bože, snad i živit. 
Moje stařenka mě ujišťovala, že mám „zlaté ruky“, ať jenom pokračuju 
a učím se dál, vždyť se mi to tak daří. Ale tehdy jsem jí zarputile opono-
vala, že mě u rámu nikdo už neuvidí, že je to věčná řehole, hrbatá záda, 
zkažené oči, člověk celý rozlámaný. Vždyť jsem to viděla u ní a dobře si 
to pamatovala i z domu, kdy ještě máma vyšívala, když jsme byli s bra-
trem malí. 
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Na svatého Řehoře čáp letí přes moře
(Některé druhy ptáků na území města Zubří 
a v jeho nejbližším okolí, 3. část)

Ohrožený čáp bílý je až 
jeden metr vysoký pták 
s dlouhým krkem a jas-
ně červenýma nohama 
a zobákem, s rozpětím 
křídel až dva metry. Mů-
žeme jej vidět od března 
do srpna na vlhkých lou-
kách, kde pátrá po hlo-

davcích, žábách a larvách hmyzu, nebo na hnízdě vybudovaném na vy-
sokém místě, třeba i na lidských stavbách. Čápi se na svá hnízda čas-
to vracejí a opravují je. Přikládáním nových větví se jejich stavba po-
stupně zvětšuje někdy až do výšky dvou metrů a může vážit až něko-
lik metrických centů. Mladí ptáci upřednostňují opravu starých hnízd 
před stavbou nových a některá hnízda tak mohou být nepřetržitě obsa-
zena až stovky let! Na svou přítomnost na hnízdě nás čáp upozorní kla-
páním zobáku, jinak je téměř němý. 
Ačkoli čápa důvěrně známe, můžeme si jej na větší vzdálenost (např. 
při pozorování letících ptáků) splést např. s volavkou bílou nebo pope-
lavou. Čápa poznáme od příbuzných volavek podle toho, že má krk na-
tažený (volavky jej mají za letu esovitě zahnutý). Mladé čápy poznáme 
podle tmavé špičky zobáku a našedlého peří.
Čápu bílému je velmi podobný v ČR silně ohrožený čáp černý. Má ale 
zlatočerně zbarvené peří a na rozdíl od čápa bílého se lidským sídlům 
vyhýbá a žije v hlubokých lesích spíše ve vyšších polohách. Hnízdo si 
staví skrytě v korunách vysokých stromů. Živí se drobnými vodními ži-
vočichy a rybami menších vodních toků. Ze svého zimování se jednot-
livě vrací o něco později než čápi bílí. V Zubří, při troše štěstí, může-
te čápa černého tiše pozorovat, jak se brodí v proudu potoka, v zákrytu 
okolních křovin, a hledá potravu.
Čápi odlétají zimovat do Afriky (někteří ptáci ale nedoletí tak daleko  
a zůstanou v jižní Evropě a na Blízkém východě). Při svých dlouhých 
cestách využívají teplý vzduch stoupající od zemského povrchu k na-
brání potřebné výšky. Jejich cesta proto nevede přímo přes volné moře, 
ale nad jeho nejužšími místy, jako jsou: Gibraltarský průliv, Bosporská 

Za pár roků později, když už 
stařenky nebylo, tak bych si 
s chutí nafackovala za to svo-
je přesvědčení, které mi stejně 
dlouho nevydrželo. Když po 
ní zůstala nedokončená výšiv-
ka pro ÚLUV a nikdo v Zub-
ří nebyl, kdo by se toho ujal, 
srdnatě jsem se do šití pustila 
a pokračovala stejným stylem 
steh po stehu, přesně jako sta-
řenka. Ta snaha nepokazit její 
práci a její jméno mi přinesla 
na další roky smlouvu při za-
městnání a zajímavé zakázky. 
Už mi nevadilo, že šití vyplňuje veškerý můj volný čas, o to s větší ver-
vou jsem se ale pustila do výšivky, o které stařenka kdysi tvrdila, že to 
jsou „pláskance, co nikdo už v Zubří nevyšívá“. A to byly právě vzory ze 
starých vyvazovaček a náročné jemné šití na rukávcích. Tehdy jsem za-
žívala ty horké hodiny pachtění třeba s jedním pavoučkem nebo zapek-
litým katrem na sítku, tehdy jsem si uvědomila, že jsem vyšívání zcela 
propadla a už se ho nevzdám.
Máma, když odešla z Gumáren do důchodu, se zase vrátila k výšivce. 
Na rozdíl od stařenky si převážně sama kreslila a kombinovala vzorky 
hlavně na dečky všech možných rozměrů a její kapesníčky bych pozna-
la mezi stovkou jiných. Máma mně u šití nikdy moc neradila, spíš mě 
popichovala, „ať se s tím tak nepářu, že mi to stejně nikdo mravně ne-
zaplatí“.  A já jsem jí zas na oplátku vrátila, ať ona si dá větší práci tře-
ba se sítkem, že stařenka by se v hrobě obrátila, kdyby to její šití viděla. 
Ale bylo to všecko v dobrém a „tvůrčím duchu“. Vážila jsem si její prá-
ce, protože ten její objem výšivek, tak ten nemám šanci překonat, ani 
kdybych šila do 100 roků. Po ní mně zůstaly všecky její vzorky, ale žád-
ná její fotka při práci. A to mě dneska hodně mrzí.
Kam až moje paměť sahá, tak se to zuberské vyšívání táhlo celou naší ši-
rokou rodinou a vždycky nakonec se všecky hovory stočily na to, co šije 
zrovna stařenka, jaký má nový vzorek a kdo by chtěl výšivku od ní tře-
ba do ciziny. Považovali jsme si její práce, protože vyšívala nepřetržitě 
už od děcka, nikdy nechodila do fabriky, nikdy se „necpala“ mezi vyhlá-
šené zuberské vyšívačské hvězdy. Nepsalo se o ní v novinách, nemluvi-
la do rádia ani se neukazovala ve filmu. Zato jako první v dědině dosta-
la titul Mistryně. Já, jako malé děcko, jsem se s oblibou přehrabovala v 
jejích prastarých vzorech a s úžasem třeba sledovala, jak si pomocí lžíce 
udělá otisk právě hotové dečky nebo kolik nejrůznějších katrů na sítku 
dovede vyšít. Obdivovala jsem ji, s jakou pečlivostí vymýšlí, co vyšít jako 
dárek i pro nás v rodině. Její první výšivka pro mě byla za maturitu, pak 
následoval svatební kapesníček pro ženicha a nakonec dečka při naro-
zení dcery Petry.  Od mámy těch výšivek mám daleko víc, ta když mi je 
dávala, tak nezapomněla nikdy dodat, že já bych si určitě vyšila lepší, 
ale ať mám na ni aspoň takovou památku. 
Jak vidíte, teď se mně budou náramně hodit právě na tu výstavu, kte-
rou jsem si přála udělat ještě za jejího života, ale když byly pořád před-
nější věci... Dnes, kdybych mohla vrátit ten čas, tak bych vzala zpátky to 
moje dávné umanutí vyslovené před stařenkou, že si s výšivkou nebudu 
přece kazit život.  Hlavně bych jí stokrát děkovala třeba i za nějaký ten 
pohlavek, když by se mi napoprvé nepovedl ten zpropadený pavouček.

Jana Juřicová

VÝZVA MUZEJNÍ RADY
Výstava, kterou muzejní rada připravuje u příležitostí 150. výročí 

od narození Marie Schoberové, by měla představit co největší 
množství výšivek a jejich autorů.

Proto se obracíme na potomky zuberských vyšívaček s prosbou 
o zapůjčení alespoň jednoho exponátu spolu se základními 

životopisnými údaji a fotografií autorky.
Exponáty přihlašujte do konce července.

Kontaktní osoby:
Marie Pyrchalová – 1. stupeň ZŠ Zubří - mob. tel.: 608 833 688

Věra Machová, Staré Zubří - mob. tel.: 605 081 950
Předem děkujeme! Muzejní rada města Zubří

Příroda

Foto: Tomáš Kašpar
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úžina a Suezský průplav. V okolí těchto míst je možné na podzim pozo-
rovat obrovská hejna čápů i jiných druhů čítající až desítky tisíc ptáků. 
Čápi létají ve výšce kolem 1 000 – 2 500 m rychlostí zhruba 45 km/h. Po 
nabrání výšky plachtí a pomalu ztrácejí výšku. Když čápům přejí vzduš-
né proudy, dokážou denně uletět až 500 km. Během čtyř týdnů tak mo-
hou urazit vzdálenost 2 000 – 10 500 km. 
Možná jste už zaslechli o projektu Jaro ožívá. Jeho cílem je sledová-
ní příletu vlaštovky, rorýse, kukačky, čápa bílého a vlhy pestré. Inter-
netové stránky projektu jsou www.springalive.net. Děti i dospělí si zde 
mohou přečíst zajímavosti o sledovaných druzích ptáků, podívat se na 
mapu příchodu jara a přidat hlášení o svém prvním pozorování jednot-
livých druhů. Na začátku března se na stránkách projektu začala obje-
vovat první hlášení z České republiky. Prvním pozorovaným druhem ze 
sledované pětice byl čáp bílý.
Myslivci říkají: Kuká-li žežulka mnoho v březnu, klepe-li čáp a přilétá 
divoká husa, bude jaro dobré. A tak přeji všem, aby brzy zaslechli zná-
mé klapání čápa bílého.

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť

Okénko zdraví

Začal nám březen a já ani nemusím přemýšlet, o čem budu psát v okén-
ku zdraví. Ještě ani úplně neskončil únor a už za mnou začali chodit 
lidé s víceméně stejnými potížemi. Popisují je většinou jako „bolavý ža-
ludek“, zlobí je nadýmání, často provázené pálením žáhy, připadají si 
jako „nafouklý balon“, jak se vyjád-
řil zrovna dneska jeden mladý muž. A 
shodují se na tom, že je to většinou tak-
hle zlobí každé jaro. 
Moje odpověď je jednoduchá. Příčinou 
všech těchto potíží je slabost jater, kte-
rá to „obratem ruky“ předává kamará-
du žlučníku a sestřičce slinivce. A celá 
tato „silná trojka“ nás ruku v ruce do-
káže hodně pozlobit. A když si je ně-
čím neudobříme po několik let, může 
se z toho vyklubat slušná alergie. A jak 
na to? 

Nejdřív si povězme, čím je zbytečně nezlobit.
Jak játra, tak žlučník, tak i slinivka mají na starosti trávení tuků. Měli 
bychom se snažit tyto tuky z jídelníčku vynechat (nebo je aspoň ome-
zit), hlavně na jaře. Především tuky živočišné a přepalované. Oni už 
naši předkové věděli, že na jaře se naše tělo čistí a nabírá síly po dlouhé 
zimě. Játra taky mají na starosti očistu těla od všeho, co je mu cizí. Zkus-
me proto zrevidovat taky to, které léky jsou opravdu nezbytné. Nejhor-
ší jsou léky od bolesti, antikoncepce a léky na vysoký tlak a cholesterol.
Jak vysoký tlak, tak cholesterol jsou způsobeny zhoršenou činností ja-
ter. Takže ty léky problém vlastně jen zhoršují. Stejně tak alergie (všech-
ny druhy) mají příčinu v játrech, takže léky i vakcíny mají v konečném 
důsledku efekt nulový, ne-li záporný. Já vím, že tohle všechno jsem už 
říkala i psala. Ale nikdy není zbytečné si to připomenout, ne?
A teď, když ne léky, tak jak na to? 
Opět bude naším nejlepším pomocníkem reflexní terapie. Respektive 
ploška jater na pravé noze. V tomto případě možná i lépe na pravé ruce, 
přece jen je tam lépe „po ruce“. A budeme ji mačkat každý den, alergici  
i několikrát denně.

Reflexní plošky jater 
a žlučníku

Reflexní ploška 
krční páteře C1 a C2

Reflexní ploška krční, 
hrudní a bederní páteře

Reflexní ploška krční, 
hrudní a bederní páteře
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Ostatní

PŘÁNÍ 
Na jaře, kdy se příroda pomalu probou-
zí ze zimního spánku, je ten správný čas, 
abychom načerpali novou životní ener-
gii, která nám přináší radost, pokojnost
a dobrou náladu. Ať jsou Velikonoce 
i další jarní dny obdobím radosti, pev-
ného zdraví, štěstí a Božího požehnání, 

Vám přeje představenstvo MS 
ČČK Zubří I – Dolní

Problém toulavých koček v Zubří

Jsem zuberský občan a chtěl bych se zmínit o problému, který trápí 
i jiná naše města. Je to existence toulavých koček, které produkují svým 
nezodpovědným chováním někteří naši spoluobčané – majitelé do-
mácích zvířat. Takové kočky potom přežívají třeba v okolí panelových 
domů sídliště jen díky lidem, kteří mají v dnešní kruté době ještě srd-

Znáte SASanky?

Tento poněkud poetický název evokující přicházející jaro a probouzejí-
cí se přírodu po zimním spánku ve skutečnosti označuje další ze služeb 
sociální prevence Charity Valašské Meziříčí. Jedná se o sociálně aktivi-
zační služby pro rodiny s dětmi, zkráceně SAS. Z této zkratky je pak ná-
zev SASanky odvozen. Nabízí se i přirovnání – tak jako sasanky oživu-
jí jarní přírodu, tak SASanky „oživují“, lépe a výstižněji řečeno podpo-
rují a sanují rodinu, která má vážné problémy a neumí je vlastními sila-
mi bez podpory řešit. Při naší práci vycházíme z přesvědčení, že nejlep-
ším místem pro život dítěte je rodina, nejlépe vlastní, biologická. Naší 
snahou je tedy podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňo-
vání potřeb dítěte. 
Co je vlastně posláním naší služby? Je to aktivizace rodin s nezaopatře-
nými dětmi, kdy není v možnostech, schopnostech, dovednostech a po-
stojích rodiny samostatně plnit její základní funkce. Nástrojem pomoci 
je podpora a vedení jednotlivých členů rodiny při obnově těchto funkcí. 
A jaké ty funkce vlastně jsou?
•	 Vytváření	zdravých	citových	vztahů	mezi	rodiči	a	dětmi	(vzájemný	
 pocit lásky, bezpečí, jistoty, přijetí a vzájemného respektu).
•	 Vytváření	 bezpečného	 prostředí	 pro	 zdravý	 rozvoj	 všech	 členů	
 rodiny (otevřenost a respekt, přiměřená kontrola dětí, nastavovaní 
 hranic, neagresivní prostředí, vnímání každého dítěte jako 

ce a takové kočky krmí. Je to sice konání šlechetné, ale stav neřeší. Vzni-
ká potřeba, aby do situace vstoupil určený orgán MěÚ a stejně jako v ji-
ných městech pomohl při organizaci odchytu, kastraci, několikadenní 
karanténě a následnému vypuštění do původních lokalit. Finanční část-
ku by řešil zveřejněný účet zřízený MěÚ k tomuto účelu a dotovaný dary 
občanů, z něhož by se hradily veterinární zákroky.

Karel Šimurda

Valašské ZOD, družstvo
756 51 Zašová 622

Informace Valašského ZOD, družstva, Zašová
Valašské ZOD, družstvo, hospodařilo i v roce 2012 se ziskem (stejně 
jako v předchozích letech).
Za rok 2011 vyplácelo družstvo dividendy všem svým členům. Ti, kte-
ří si toto zúročení členských vkladů dosud nevyzvedli, mohou tak uči-
nit kdykoliv v pokladně družstva nebo získat informace na tel. 571 634 
821. 
Dále bychom chtěli informovat všechny vlastníky zemědělských po-
zemků, že družstvo má nadále velký zájem o pronájem zemědělských 
pozemků. Při pronájmu družstvo vyplácí nájemné a navíc proplácí výši 
daně z nemovitosti, kterou si vlastníci po digitalizaci katastru Vidče 
musí od loňského roku platit sami.
Družstvo má trvalý zájem i o odkoupení pozemků k zemědělskému vy-
užití za zajímavé ceny dle dohody. Cena bude dohodnuta individuálně.
Případným zájemcům o prodej zemědělské půdy družstvo zajistí na 
vlastní náklady veškeré náležitosti (list vlastnictví, znalecký posudek, 
kupní smlouvu). Platba při podpisu smlouvy.

Za představenstvo Valašského ZOD, družstva
Ing. Jan Jadrníček

Ale na regeneraci jater to přece jen nebude stačit. Nezbytný je dostatek 
vitamínu A a zinku. Většina z nás potřebuje dávku větší než 1 tabletu. 
Obojího. Předávkování se nemusíte bát, pokud tyto látky budete užívat 
společně. Přebytek (pokud nějaký bude) vaše tělo vyloučí.
A na doplnění léčby (nebo očisty) potřebují játra hořké byliny. Ideální je 
tinktura z vlaštovičníku (ale tu si sami nevyrábějte), ostropestřec mari-
ánský, kořen hořce nebo list i kořen pampelišky. Uvědomme si však, že 
je toto všechno potřeba dlouhodobě, aspoň 8 týdnů. 
Já vím, že dneska už je informací spousta, ale přece vás neochudím 
o příběh, který vaše odhodlání podpoří.
Jeden z mých zákazníků přišel s diagnózou zánětu jater. Měl trvale zvý-
šenou teplotu, byl neustále strašlivě unavený, zažívání mu víc nepra-
covalo, než pracovalo, trápil ho úporný ekzém. Už si nepamatuju, jak 
dlouho se „léčil“, než přišel ke mně.
Z hlediska léčby pro mě byl celkem běžným případem. Doporučila jsem 
mu všechno výše uvedené, a abych byla upřímná, mezi jinými zákazní-
ky jsem na něj trochu zapomněla.
Ozval se mi sám asi za rok, když začal chodit na detoxikační koupele 
nohou. Ale ani to mi ještě, jak se říká, „nedocvaklo“. Až přišel na kont-
rolní refl exní diagnostiku a víc jsme si povídali. Mohla jsem jen konsta-
tovat, že mám pocit, jako by pod mýma rukama byl úplně jiný člověk 
než tehdy. Sám mi potvrdil, že zmizela únava, teplota se vrátila do nor-
málu, ekzém je pryč. 
A já jen dodávám, že to je dnes zdravý mladík, který pro mě zůstává vzo-
rem vytrvalosti a důslednosti, kterou bych u tak mladého člověka ne-
čekala. Dokázal se sám zbavit potíží, se kterými si lékaři nevěděli rady. 
Bez této své odvahy a vůle by ho věru nečekal lehký život. Doufám, že 
jeho odvaha bude inspirací i pro vás. Jak na ekzémy a alergie si poradí-
me příště.

A tímto přeju vám všem pevné zdraví!  
Radka Dvořáková
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Inzerce
 jedince, vnímání a respektování potřeb odpovídající danému věku  
 dítěte apod.).
•	 Vytváření	 prostoru	 pro	 výchovu	 a	 vzdělávání	 dětí	 (vedení	 dítěte	 
 k hodnotám a normám společenského chování, učení společenské- 
 mu chování, podpora a vytváření prostoru pro zájmové aktivity  
 odpovídající věku dítěte a běžně dostupným možnostem, zacházení  
 s komunikačními prostředky a médii, vhodný výchovný přístup  
 rodičů k dítěti, společné trávení volného času rodičů a dětí).
•	 Zabezpečení	 životních	 potřeb	 všech	 členů	 rodiny	 (oblečení	 
 adekvátní ročnímu období a věku, vybavené prostory pro bydlení,  
 hygiena, školní pomůcky, lékařská péče).
•	 Minimálním	 cílovým	 stavem	 naší	 podpory	 je	 zastavení	 propadu	 
 rodiny, optimálním naopak zlepšení její životní úrovně a zvýšení  
 kompetencí rodičů k výchově a péči o jejich děti.  
Co všechno rodinám nabízíme:
•	 Poskytujeme	 poradenství	 -	 např.	 o	 druhu	 sociálních	 služeb,	 
 o dávkách hmotné nouze a dávkách sociální péče, o možnostech  
 získání bydlení.
•	 Podporujeme	 zvyšování	 rodičovských	 i	 sociálních	 kompetencí	 
 a sociální mobilitu jednotlivých členů rodiny.
•	 Spolupracujeme	 na	 posílení	 vnitřních	 zdrojů	 jednotlivých	 
 členů rodiny.
•	 Poskytujeme	podporu	a	pomoc	při	vytváření	podmínek	pro	pravi- 
 delnou školní docházku dětí, jejich přípravu na vyučování  
 a smysluplné využívání volného času. 
•	 Působíme	preventivně	proti	předčasnému	ukončování	vzdělání.
•	 Pomáháme	 při	 řešení	 konkrétních	 problémů	 rodiny	 spojených	 
 s hospodařením a chodem domácnosti, bydlením, vztahy v rodině  
 a péčí o dítě.
•	 Poskytujeme	 možnost	 nácviků	 péče	 o	 dítě,	 doučování,	 trávení	 
 volného času, vedení domácnosti, hospodaření, sociálních kompe- 
 tencí v jednání na úřadech, školách, školských a zdravotnických  
 zařízení.
•	 Podporujeme	rodiny	v	jejich	aktivním	a	samostatném	řešení	obtíží.
•	 Podporujeme	dospělé	členy	rodiny	v	hledání	zaměstnání	a	setrvání	 
 v něm.
•	 Poskytujeme	 pomoc	 při	 obnovení	 nebo	 upevňování	 rodinných	 
 a společenských kontaktů, motivujeme klienty k zapojení blízké  
 rodiny do řešení jejich situace.  
•	 Zprostředkováváme	 klientům	 služby	 a	 aktivity	 dostupné	 lokálně	 
 i finančně.
•	 Minimalizujeme	rizika	spojená	se	životem	v	sociálně	znevýhodňu- 
 jícím prostředí.
•	 Rozvíjíme	 spolupráci	 s	 dalšími	 subjekty,	 které	 v	 lokalitě	 
 nabízejí služby.
•	 Na	 místní	 i	 regionální	 úrovni	 pracujeme	 na	 změně	 přístupu	 
 k sociálně vyloučeným rodinám. 
Své služby poskytujeme terénní formou, přímo v domácím prostředí 
rodiny v obcích s rozšířenou působností Valašské Meziříčí, Rožnov pod 
Radhoštěm a Hranice na Moravě. Všechny činnosti jsou poskytovány 
dle zákona o soc. službách bezplatně. 

Bc. Naděžda Gilarová
Vedoucí úseku služeb pro rodiny v obtížné situaci

telefon: 777 672 904, e-mail: nadezda.gilarova@valmez.charita.cz
Charita Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí, 

www.valmez.charita.cz 

(placená inzerce)

(placená inzerce)
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OSEVA PRO s. r. o., Výzkumná stanice travinářská 

   Zubří, Hamerská 698 (u rybníků) 

      Zahajuje 25. 3. 2013 prodej 

Po – Pá  8. 00 – 16.00 hod 
So     8. 00 – 10.30 hod 
mobil 739 321 334      (p. Smočková) 

nabízí k prodeji sazenice  
• balkonových rostlin (pelargonie, surfinie, fuchsie, bacopa…) 
• přísady zeleniny (salát, kedluben, celer, rajčata, paprika…) 
• bylinek (bazalka, máta, šalvěj, oregáno, rozmarýn...) 
• jahody 

dále nabízí  
• bylinkové truhlíky, osazovaní truhlíků 
• travní směsi (parková, hřišťová, luční) 
• substráty (zahradnický, pelargonie, rašelina...) 
• netkanou textilii (bílá, černá)  
• hnojiva, postřiky 
• a jiné 

 
V prodeji pohanka (lámanka, kroupa) 

Nově otevřeno i v SOBOTU!

MEDICIÁLNÍ PEDIKÚRA
KAŽDÉ ÚTERÝ   8 - 15 h.

Telefon :  776 882 120
Objednávky po tel. domluvě

Renáta  Špačková
Lakování, parafín, masáže

1. poschodí, Hamerská 15,  Zubřía

Sport

1. liga mladší dorost - Zubřané dovezli 
dva body z Brna

První poločas byl velice vyrovnaný a družstva se střídala ve vedení.  
Z naší strany jsme dopláceli na málo agresivní obranu a naivní fauly, 
po kterých jsme často hráli v oslabení. Ve druhé půli jsme začali hrát 
obranný systém 1:5 a získali několik míčů, které jsme zakončovali  
z rychlých útoků. Závěrečný rozdíl ve skóre mohl být daleko větší, po-
kud bychom dokázali proměnit některou z dvanácti vyložených šancí.

handball KP Brno - hC Zubří 31:34 (16:16)
Sestava a branky: Krupa - Kašpárek 9, Kučera 6, Vavrys 6, Sedláček 4, 
Číž 4, Dostál 3/2, Dořičák 2, Zeman, Petřek, Korger, Štverák, Matějo-
vič, Mařík.
Trenér: Jan Koleček
Vedoucí: Ivan Mičola

Suverénní postup starších žáků hC Zubří do 4. kola žákovské ligy!
V neděli 3. 3. 2013 proběhlo ve Strakonicích 3. kolo Žákovské ligy star-
ších žáků za účasti družstev HBC Strakonice, Sparta Kutná Hora, Ta-
lent Plzeň a HC Zubří. Naši chlapci opět podali dobrý obětavý výkon. 
Bez ztráty bodu postoupili z 1. místa do dalšího kola, které proběhne už 
za tři týdny. Výborné výkony znovu podával Tomáš Cáb, autor 28 bra-
nek. Dařilo se však i dalším hráčům. Petr Kačmarik zahrál dobře v úto-
ku a Marek Blinka s Filipem Pobořilem v obraně. Pěkné zákroky před-
vedl také Matyáš Juříček v brance. 

Výsledky
hC Zubří  -  HBC Srakonice 28:18
hC Zubří  -  Sparta Kutná Hora 27:9
hC Zubří  -  Talent Plzeň 24:21
Sestava a střelci hC Zubří - Juříček Matyáš, Mizera Šimon - Fait Adam 
5, Mizera Bohdan 5, Vičan Dan 3, Pobořil Filip 7, Blinka Marek 1, Vlk 
Tomáš 1, Bondyuk Ivan 6, Kačmarik Petr 12, Petružela Lukáš 1, Galus 
Marian 5, Vala Pavel 5, Rada Matěj 1, Cáb Tomáš 28!!!

Jakub Šimurda

Začátek jarní sezóny 
moderních gymnastek Zubří

Prvním pohárovým závodem (ESG Cup I.), který proběhl v sobotu  
2. března 2013 ve Vyškově, začala zuberským moderním gymnastkám 
jarní závodní sezóna zaměřená na estetickou skupinovou gymnastiku.
Na tento první závod sezóny se připravovala 3 závodní družstva v době 
jarních prázdnin v Hale a Sokolovně na týdenním soustředění. 
Do Vyškova tedy jela 3 družstva. Děvčata kategorie 8 – 10 let, naše malé 
Žabky, vybojovaly krásné 2. místo a stříbrné poháry si domů odvezly 
Barbora Kachtíková, Hana Fryšová, Eliška Jurajdová, Terezie Román-
ková, Eva Stružková, Anna Pernicová, Eliška Boráková a Denisa Va-
culínová. 
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Foto: Denisa Poláchová

Oceněné družstvo moderních gymnastek Zubří

Zuberské družstvo moderních gymnastek 
nejlepším mládežnickým sportovním kolektivem 

okresu Vsetín za rok 2012

V úterý 12. března 2013 na slavnostním galavečeru ve vsetínském 
Domě kultury proběhlo vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec  
a kolektiv roku 2012. Ve slavnostní atmosféře bylo oceněno celkem  
11 kategorií, z nichž v jedné z nich zazářilo družstvo zuberských mo-
derních gymnastek. Družstvo, které v letošní sezóně již patří do kate-
gorie juniorek, bylo oceněno jako jeden z nejlepších mládežnických 
sportovních kolektivů za rok 2012 – Tereza Hrachovcová, Dominika 
Chudáčková, Barbora Bergová, Valentina Havlová, Daniela Martinko-
vá, Karolína Davidová, Klára Chlápková a jejich trenérky Jana Šírová 
a Hana Šírová. Blahopřejeme k ocenění a přejeme hodně sportovního 
štěstí v náročné jarní sezóně. 

(GC)

Klub přátel stolního tenisu 
pod záštitou města Zubří  pořádá

1. ROČNÍK
TURNAJE  NEREGISTROVANÝCh  hRÁČŮ

VE STOlNÍM TENISE

Datum turnaje: Sobota 20. 4. 2013.
Místo turnaje: Sokolovna, ul. Hlavní 459, Zubří.
Prezentace: 8,00 - 8,30 v místě konání turnaje.

Zahájení turnaje v 9,00 hodin.

hrací systém: Ve skupinách, rozlosování před 
zahájením turnaje. Hraje se na 5 stolech.

Startovné: 40,- Kč/osoba, dítě 20 Kč.
Předpisy: Hraje se podle pravidel a soutěžního řádu 

stolního tenisu a tohoto rozpisu.
Ceny: Medailisté obdrží diplomy a drobné ceny. 

UPOZORNĚNÍ: Podle počtu přihlášených účastníků může 
pořadatel změnit herní systém soutěží. Přezutí a pálku s sebou!

Přihlášení v místě turnaje nebo na e-mailu  
josef.randus @mesto-zubri.cz

!Každý účastník se zúčastní akce na vlastní nebezpečí!
Přijďte si zasportovat a povzbudit své kamarády!!! 

Na Vaši účast se těší pořadatelé. 

DEN MUžI ČAS

24. 3. BYSTŘ. p. h. „B“ - lZ  N 12.30

7. 4. lZ - ROžNOV  N 15.00

14. 4. VESELÁ - lZ  N 14.00

20. 4. U. hRADIŠTĚ - lZ SO 15.30

28. 4. LZ - V. MEZIŘÍČÍ  N 15.00

5. 5. lZ - BYSTŘICE p. h.  N 15.00

11. 5. ROŽNOV - LZ SO 11.30

19. 5. LZ - VESELÁ  N 15.00

26. 5. LZ - U. HRADIŠTĚ  N 15.00

1. 6. V. MEZIŘÍČÍ - LZ SO 14.00

ROZlOSOVÁNÍ hÁZENÉ TJ lZ
ZlÍNSKÁ lIGA JARO 2013

Družstvo 12 – 14 let ve složení Adéla Lojkásková, Barbora Cábová, 
Sára Bambuchová, Pavla Pšenicová, Sabina Jurajdová, Denisa Miku-
lenková a Sabina Holišová předvedlo svou skladbu Michaela Bublého 
a získalo 4. místo. 

Mgr. Gabriela Cábová 

v

Družstva TJ Gumárny Zubří: Vlevo - družstvo 8 - 10 let, 
uprostřed - Juniorky, vpravo - družstvo 12 - 14 let

Foto: Mgr. Gabriela Cábová
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SEZNAM AKCÍ NA SPORTOVIŠTÍCh 
MĚSTA ZUBŘÍ V MĚSÍCI DUBNU

Sportovní hala:
Neděle 7. 4.
   8.00   HC Zubří - Slavia Fatra Napajedla (mladší žáci)
   9.00   HC Zubří - Slavia Fatra Napajedla (starší žáci)
10.00   HC Zubří B - Bystřice pod Hostýnem (starší žáci)

Neděle 21. 4.
   8.00   HC Zubří – Slavia Uherské Hradiště (mladší žáci)
13.00   HC Zubří – KH Kopřivnice (mladší dorost)
15.00   HC Zubří – KH Kopřivnice (starší dorost)
17.00   HC Zubří B – TJ Cement Hranice B

Sobota 27. 4. 
   8.00   Turnaj minižactva 

Neděle 28. 4.
   8.00   HC Zubří – TJ Valašské Meziříčí (mladší žáci)
Další zápasy A družstva mužů budou upřesněny 
po ukončení základní části.

Kuželna
Sobota 6. 4.
9.00   TJ Gumárny Zubří - Kuželkářský klub Kroměříž 
 (krajský přebor mužů)

Sobota 20. 4.
9.00   TJ Gumárny Zubří - TJ Valašské Meziříčí C

Sobota 27. 4.
9.00   TJ Gumárny Zubří - KC Zlín B

Sokolovna  (klubovna)
Neděle 21. 4.
9.00   TJ Gumárny Zubří - Slavia Kroměříž C  
 (Zlínský krajský přebor)

Sokolovna
Sobota 20. 4.
   9.00   1. ročník turnaje neregistrovaných hráčů ve stolním tenise

Fotbalové hřiště
Neděle 7. 4.
12.30    FC Zubří – Podlesí (starší žáci)
15.30    FC Zubří – TJ Štítná nad Vláří (muži)

Sobota 20. 4.
10.00    FC Zubří – Dolní Bečva (mladší přípravka)
11.30    FC Zubří – Hrachovec (starší přípravka)

Neděle 21. 4.
13.00    FC Zubří – Hrachovec (starší žáci)
16.00    FC Zubří – TJ Nedašov (muži)

DEN ST. žAČKY ČAS

7. 4. LZ - HOLEČKOVA  N 13.30

20. 4. DHK OC - LZ SO 11.30

28. 4. LZ - V. BYSTŘICE  N 13.30

5. 5. ZlÍN „C“ - lZ  

11. 5. LZ - OTROKOVICE  N 10.15

19. 5. KUNOVICE - lZ SO 11.15

26. 5. LZ - ZLÍN „A“  N 13.30

1. 6. ZLÍN „B“- LZ  

DEN Ml. žAČKY ČAS

7. 4. ZORA OC - lZ SO 9.00

14. 4. žERAVICE - lZ SO 13.30

20. 4. LZ - OTROKOVICE  N 9.00

28. 4. LITOVEL - LZ SO 9.00

5. 5. LZ - ZLÍN  N 13.30

11. 5. LZ - ZORA OC  N 9.00

19. 5. lZ - ŽERAVICE  N 9.00

26. 5. OTROKOVICE - LZ SO 10.00

1. 6. LZ - LITOVEL  N 9.00

8. 6. ZLÍN - LZ  

DEN MINIžAČKY - TURNAJE

10. 3. Bystřice p. H.

13. 4. Otrokovice

19. 5. Vsetín

23. 3. Rožnov

27. 4. Zubří

  9. 6. finále - Zlín      

DEN žENY - TURNAJE

20. 4. HC Ostrava

18. 5. Paskov

  4. 5. Suchdol

  1. 6. Zubří
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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 DUBEN
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

Středa 3. 4. 2013 v 17:30 hodin v Kině Zubří
hOP
Cukrátka, kuřátka a pořádnej nářez

Hlavním hrdinou snímku je velikonoční zajíček 
Hop snící o budoucnosti rockové hvězdy. Jed-
noho dne však Hopa přejede autem Fred, mla-
dý ulejvák, u kterého se v tu chvíli probudí něco 
jako černé svědomí. Vezme Hopa domů a slíbí 
mu, že se postará jak o něj, tak o část jeho ve-
likonočních povinností. Oba nesourodí spolu-

bydlící se však velmi rychle naučí, že je čas dospět.
Režie: Tim Hill, délka filmu 95 minut. Vstupné 60 Kč.

Pátek 5. 4. 2013 od 18.00 hodin v Klubu Zubří
Divadelní SPONA
Víc než osud
Tragikomedie na námět příběhu Pokrevní bratři W. Russella.
Jak snadno se z myšlenky zrodí plán … Je skutečný, nebo to byl jen sen?
Vstupné: dobrovolné. Rezervace: od 20. 3. v Klubu Zubří.

Úterý 9. 4. 2013 v 9.30 hodin v Kině Zubří
O MAlENCE
Pásmo pohádek pro naše nejmenší.
Vstupné 12 Kč.

Čtvrtek 11. 4. 2013 od 18.00 hodin v Klubu Zubří
A3V – Pohanka – zdravé jídlo našich babiček
Povídání s mlynářem Zdeňkem Šmajstrlou doplněná 
o malou ochutnávku.
Vstupné pro nečleny: 30 Kč.

Pátek 12. 4. 2013 od 18.00 hodin v Klubu Zubří
Těšínské divadlo
žENITBA
Klasická satirická komedie na motivy stejnojmenného románu N. V. 
Gogola, který patří ke klenotům světové literatury. 
Vstupné v doprodeji: 180 Kč. Předprodej probíhá v kanceláři Klubu 
Zubří. Rezervace: 571 659 447, kultura@mesto-zubri.cz.

Středa 17. 4. 2013 od 18.00 hodin v Klubu Zubří
JIŘÍ KOlBABA
Poklady Aljašky a západní Kanady
Vydejte se spolu s cestovatelem, fotografem a dobrodruhem Jiřím 
Kolbabou do severozápadní Ameriky. 
Vstupné: 130 Kč. Předprodej probíhá v kanceláři Klubu Zubří. 
Rezervace: 571 659 447, kultura@mesto-zubri.cz.

Pátek 19. 4. 2013 od 18.00 hodin v Klubu Zubří
SNĚhURKA A SEDM TRPASlÍKŮ 
Celovečerní balet v podání ZUŠ B-ART.
Předprodej vstupenek v sídle ZUŠ B-ART ve Valašském Meziříčí.
Rezervace možná také v kanceláři Klubu Zubří: Tel: 571 659 447. 
(Možnost zakoupit rezervovaná místa před představením na místě.)

Pátek 26. dubna 2013 od 18.00 hodin
Karel Plíhal VZDUChOPRÁZDNINY
Koncert 
Je zážitek slyšet Plíhala z přehrávače nebo číst jeho veršovánky, o ně-
čem jiném je ale vnímat neopakovatelnou atmosféru jeho koncertů.
Vstupné: 170 Kč (předprodej), 200 Kč (na místě).
Předprodej probíhá v kanceláři Klubu Zubří. 
Rezervace: 571 659 447, kultura@mesto-zubri.cz.

PlÁN  TURISTICKÝCh  AKCÍ  -  duben  2013
i  pro příznivce  turistiky

So  6. dubna        
AUTOTURISTIKA:  Zubří  - Ostrava „Vítkovické muzeum“, 
železárny a doly. Odjezd  z  parkoviště  u  TESCA  v  Zubří  v  8.00 hod.

So  13. dubna       
Zubří  -  Rožnov p/R  -  hlaváčky  -  hážovické díly - 2 km 
Vlak: Zubří  odj. 7.29 - Rožnov p/R.
Autob: Rožnov p/R 8.15 - Val. Bystřice, Hlaváčky.

St   17. dubna    
Zubří - Staré Zubří - Dolní Paseky ,,U hutyrů“ - 8 km
Aut: Zubří nádr.  8.54 - St. Zubří,  Dořičák.

So 27. dubna       
Zubří  -  Val. Meziříčí  -  lipník n/B  -  helfštýn  -  Teplice n/B - 16 km
Vlak:   Zubří nádr. 6.48 - Val. Meziříčí.
Vlak:   Val. Meziříčí 7.10 - Lipník n/B.
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