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Vánoční jarmark v Klubu Zubří
Druhý prosincový pátek se Klub Zubří oděl do vánoční sváteč-

ní róby. Vyzdobené prostory poskytly zázemí lidovým tvůrcům, 
řemeslníků a prodejcům. Jejich šikovné ruce předváděly výrobu 
vánočních ozdob, proutěných košíků, zuberských metel, šperků. 
Nechyběl ani dráteník a perníkářka. Výrobců a prodejců bylo to-
lik, že ani prostory velkého sálu nestačily. Mnozí z nich tak byli 
k vidění ve vestibulu a venkovních prostorech před Klubem.

K dobré náladě všech přispělo občerstvení v podobě vánoční-
ho punče, svařeného vína. Návštěvníci projevovali nadšení nad 
možností sledovat kulturní program spojený s vánočním jarmar-
kem v teple a pohodlí vyhřátých vnitřních prostor.

Celodenní kulturní program ve velkém sálu zahájili žáci dra-
matického kroužku ZŠ Zubří svým úžasným živým Betlémem, 
který se v průběhu dne opakoval a diváci z něj byli unešeni. 
Dechová hudba Zubřanka potěšila srdíčka milovníků dechové 
hudby. V brzkém odpoledni vystoupil pěvecký sbor zuberských 
dětí pod vedením Marušky Křenkové. Radost ze zpěvu se u nich 
projevila hned u první písničky. Patřil jim velký potlesk.

Po zpěváčcích Marušky Křenkové vystoupil soubor Malý 
Beskyd, který vedou Radka Dvořáková a Jiří Krčma. Schola 
od sv. Kateřiny v Klubu nevystupuje často. Rádi jsme se s nimi 
předvánočně naladili. V závěru odpoledne se také nadělovalo 
dětem. Mikuláš je nejdříve vyzpovídal, poté potěšil balíčkem 
dobrot. Program odpoledne vyvrcholil vystoupením komplet-
ního souboru Beskyd. Všichni jsme měli možnost zazpívat si 
spolu s nimi vánoční koledy.

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, Hamerská 10, pošta 
u Centra, Městský úřad, Horní škola Horní konec, Klub Staré Zubří.

(pokračování na str. 8)
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Krásné a pokojné Vánoce, pevné zdraví, hodně štěstí, 
lásky a pohody do všech dnů roku 2012

přejí členové zastupitelstva a pracovníci MěÚ Zubří.

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Tradiční přivítání Nového roku  

u Centra se uskuteční  
v NEDĚLI 1. LEDNA 2012 v 17.30



Společenská kronika občanů v Zubří

Narození
Emily Amon
Jiří Němec
Zuzana Opálková
Stela Šidlová
Natálie Jurčová
Lukáš Volný
Denisa Hufová
 

Vítání občánků 10. 12. 2011

Jubilanti
Františka Kolečková
Jan Mičola
Marie Fabianová
Miroslava Novosadová
Eva Hrabovská
Božena Veselá
Štěpánka Opálková
Františka Randusová
Marie Dobešová
Štěpánka Vlková
Olga Machová
Albert Nohavica

Řada let doma na Galičkách do smrti bude krásnou  
vzpomínkou. 
V šumění lesů prožili jsme dětství se zlatou, milou maminkou.
To štěstí ale třetí zářijový den 
proměnilo se letos ve zlý sen.
Odchodem jejím ve chvíli
navždy jsme lásku ztratili. 
Do oken bytu marně se díváme,
známou tvář za sklem hledáme. 
Kytičku naše ruka svírá, u dveří zvoníme, 
maminka neotvírá. 
Na hrob kytičku pokládáme, tiše se modlíme a s velkou bolestí 
v srdci vzpomínáme. 
Po tváři stékají nám slzy, proč odešla jsi nám, moc nás mrzí. 

Vzpomínáme na nedožité 89. narozeniny 
své milé maminky, babičky a prababičky, paní 

Boženy Pavlíčkové, 
které by oslavila dne 15. prosince 2011.
S úctou a láskou vzpomínají synové a dcery 

s rodinami.

Maminko...
„V chaloupce dřevěné, pamatovala století,
vítala nás o Vánocích láska Tvá a objetí.    
Ty chvíle pohody na Štědrý den
v životě navždycky v srdcích si ponesem.

Závratné změny donesl však čas.
Chaloupka nestojí a umlkl Tvůj hlas.
Hledíme jen smutně ke Tvé židli prázdné.
Na Vánoce slzy člověk neovládne.

Přichází Štědrý den. Nebe je plné hvězd.
Dnes všechny, MAMINKO, svítí Ti na počest...“
Vzpomínáme!

18. prosince 2011 to bylo už třináct let, co nám zemřela milova-
ná maminka, babička a prababička, paní 

Františka Bartošová. 
Stále vzpomínají dcera Jarmila Pavlíčková se synem Mirkem 

a vnukem Michaelem.

Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád, nezapomene. 

Dne 15. prosince vzpomeneme 11. výročí 
úmrtí pana 

Jana Januše. 
Vzpomíná manželka a dcera s rodinou.

Zlatá svatba
Vincenc a Milada Machovi

Úmrtí
Zdenka Krpelíková 
Miroslav Mikuš

Vzpomínáme
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MÚ Zubří informuje

Děkujeme - nezapomeneme!

Odešla. Odešla jedinečná bytost na tomto světě. Odešla 
od všeho, co měla ráda, pro co žila a s láskou pracovala. 
Odešla od milující rodiny, od dobrých přátel, od veřejně 
prospěšné práce, za kterou byla v minulém roce oceněna 
pamětním listem starosty města. Byla oceněna za práci, 
která obohatila život v našem městě. Dokázala zařídit možné 
i nemožné. Více než 30 let pomáhala při různých akcích 
v organizaci zdravotně postižených, a to v různých funkcích. 
Poslední dobou byla předsedkyní ZO SPCCH o. s. Zubří 
a zároveň místopředsedkyní OV SPCCH o. s. Vsetín. Zařizo-
vala rekondice nejen v rámci našeho okresu, ale i v Čechách 
a na Slovensku. Byla milá, pracovitá, obětavá, pohotová, 
zvídavá a díky různým školením velmi vzdělaná. Měla ráda 
květiny. Nechyběly jí v zahradě ani v bytě. Nechyběly ani 
v kostele při rozloučení s ní. Měla spoustu přátel. Byla milou 
ženou, maminkou, babičkou, sestrou a příbuznou celé rodiny. 
Nechce se nám věřit, že už není mezi námi. Její ruce už nepo-
hladí, ústa neporadí a její lásku nikdo nenahradí. Ani v naší 
ZO SPCCH o. s. Zubří jsme jí nestačili slovy říct, jak rádi ji 
máme, jak jsme na ni pyšní. Je pozdě. Nyní nám již nezbývá, 
než vyslovit velký dík za vše, co vykonala.

Tisíce hvězd bývá na nočním nebi,
tisíce kapek rosy po ránu,
milióny kamínků na břehu moře,
milióny slzí stékajících po tvářích,
ale jen jedna jediná byla naše předsedkyně Zdenka Švecová.

Za vše děkujeme, nikdy nezapomeneme.
výbor ZO SPCCH o. s. Zubří

Blahopřání
Přejeme, co za peníze není k mání,
hodně zdraví, štěstí a hlavně splněná přání.

Dne 27. prosince 2011 oslaví své 50. naro-
zeniny paní 

Mária Divínová. 
Vše nejlepší, hodně zdraví přejí Mirka, Ilka, 

Iveta, Alena, Marcela, Jana N. a Jana M. 

Z usnesení 26. schůze Rady města Zubří, 
konané dne 14. 11. 2011

PD kanalizace ul. Hamerská a Sídliště 6. května 
– EP Rožnov, a. s. - smlouva

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování pro-
jektové dokumentace akce „Oprava kanalizace v Zubří“ (ul. 
Hamerská, Sídliště 6. května) s firmou EP Rožnov, a. s., IČ: 
45193631, Rožnov pod Radhoštěm, Boženy Němcové 1720, 
PSČ 756 61, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

VŘ – Prameniště Pod Obecníkem
RM akceptuje doporučení komise pro posouzení a hodnocení 

nabídek výběrového řízení na akci „Prameniště Pod Obecní-
kem“ a ukládá vedoucímu OV:

a) zajistit zpracování položkového rozpočtu uvedené akce,
b) realizovat nové výběrové řízení na uvedenou akci.
Nebytové prostory v DS – vyhlášení záměru pronájmu

RM vyhlašuje záměr na pronájem části nebytových prostor 
v objektu Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, o výměře 44,12 m2. 

Nebyt. prostory ve Zdrav. stř. 
– dodatek č. 1 smlouvy o nájmu MUDr. Bláhová

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových 
prostor v objektu Zdravotního střediska, Zubří, MUDr. Antonína 
Fabiána 638, PSČ 756 54, s MUDr. Milenou Bláhovou, Rožnov 
p. R., Vítězná 1743, PSČ 756 61, kterým se upravuje předmět 
a výše nájmu za podmínek dle důvodové zprávy, s účinnosti od 
01. 01. 2012, a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

Nebytové prostory ve Zdrav. stř. 
– vyhlášení záměru pronájmu

RM vyhlašuje záměr na pronájem části nebytových prostor 
v objektu Zdravotního střediska, MUDr. Antonína Fabiána 638, 
o výměře 44,69 m2, s účinnosti od 01. 01. 2012. 

Prodej dřeva – mýtní úmyslná těžba
RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje uzavře-

ní kupní smlouvy na prodej cca 220 m3 dřevní hmoty z oddělení 
4 E 9, 4 E 5 (Staré Zubří) s firmou Petr Kopřiva, IČ: 40334261, 
Rožnov pod Radhoštěm, Polanského 2523, PSČ 756 61, a pově-
řuje starostu jejím podpisem. 

Nájem bytu č. 4/419 (Rožnovská) 
– pan Drda – dodatek č. 1 - prodloužení

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 
č. 4, Rožnovská 419, Zubří, s panem Karlem Drdou, Zubří, 
Rožnovská 419, PSČ 756 54, kterým se prodlužuje doba nájmu 
na dobu určitou od 01. 12. 2011 do 30. 11. 2014, a pověřuje 
starostu města jeho podpisem. 

Nájem bytu č. 12/419 (Rožnovská) 
– pan Holiš – dodatek č. 1 - prodloužení

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 
č. 12, Rožnovská 419, Zubří, s panem Liborem Holišem, Zubří, 
Rožnovská 419, PSČ 756 54, kterým se prodlužuje doba nájmu 
na dobu určitou od 01. 12. 2011 do 30. 11. 2014, a pověřuje 
starostu města jeho podpisem. 

Nájem bytu č. 4/62 (Hlavní) 
– paní Kovářová – dodatek č. 2 - prodloužení

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu 
č. 4, Hlavní 62, Zubří, s paní Marcelou Kovářovou, Zubří, Hlav-
ní 62, PSČ 756 54, kterým se prodlužuje doba nájmu na dobu 
určitou od 01. 12. 2011 do 30. 11. 2014, a pověřuje starostu měs-
ta jeho podpisem. 

Použití znaku města – Mapový průvodce města Zubří
RM uděluje reklamní agentuře KOMPAKT, spol. s r. o., IČ: 

49551027, Poděbrady, Opletalova 683, PSČ 290 01, souhlas 
s užitím znaku města Zubří na reklamní materiál „Mapový prů-
vodce města Zubří“. 

PC síť MěÚ - server, software, zálohování - VŘ, smlouva
RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje uzavře-

ní kupní smlouvy na pořízení hardware, software, zálohování 
a implementace s firmou Tomáš Divák, IČ: 14593386, Valašské 
Meziříčí, Havlíčkova 234/1, PSČ 757 01, a pověřuje starostu 
města jejím podpisem. 

Sociální fond Města Zubří – Statut
RM schvaluje Statut Sociálního fondu města Zubří a Přílohu 

– Stravování, Stravovací poukázky, s účinností od 1. 12. 2011, 
podle předloženého návrhu.
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Dotace z rozpočtu města do 50.000,- Kč 
- Nadační fond ZŠ Zubří – Stonožka

RM v souladu s usnesením RM 21/294 ze dne 5. 9. 2011 
schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2011 
pro „Nadační fond Základní školy Zubří, IČ: 69211566, Zub-
ří, Hlavní 70, PSČ 756 54“ ve výši 27.000,- Kč dle důvodové 
zprávy, ukládá vedoucímu EO zahrnout do rozpočtového opat-
ření RM - RO č. 7 a pověřuje starostu města podpisem příslušné 
smlouvy. 

Rozpočtové opatření RM – RO č. 7
RM schvaluje rozpočtové opatření RM RO č. 7, kterým se 

provádí změna rozpočtu dle důvodové zprávy. 
Revokace usnesení RM 24/329 – dotace FC Zubří

RM revokuje usnesení RM 24/329 ze dne 17. 10. 2011 ve věci 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2011 pro „FC 
Zubří, Sídliště 6. května 491, 75654 Zubří, IČ: 65891546“ 
ve výši 10. 000,- Kč. 

Z usnesení 27. schůze Rady města Zubří, 
konané dne 28. 11. 2011

Dramaturgický plán (kulturní akce) I.Q roku 2012
RM schvaluje dramaturgický plán kulturních akcí I. čtvrtletí 

2012 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města podpi-
sem souvisejících smluv.

Divadelní předplatné 2012
RM schvaluje program „Divadelní předplatné 2012“, stano-

vuje cenu permanentky na 900,- Kč a vstupného při doprodeji, 
dle důvodové zprávy po doplnění, a pověřuje starostu města 
podpisem souvisejících smluv. 

Opravy VO 2012 – VŘ - smlouva
RM akceptuje výsledek výběrového řízení na akci „Provádění 

služeb spojených s opravami a údržbou sítě veřejného osvětlení 
(VO) a místního rozhlasu (MR) v městě Zubří pro rok 2012“ 
a schvaluje uzavření smlouvy s firmou Miroslav Janošec, IČ: 
68919638, Zubří, Pod Kostelem 1173, PSČ 756 54, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem. 
PD Rekonstrukce Muzea Zubří – ing. Přerovský – dodatek č. 1

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo o dodáv-
ce projektových prací ze dne 2. 8. 2011 (zpracování projektové 
dokumentace „Rekonstrukce Muzea Zubří“) s Ing. Petrem Pře-
rovským, IČ: 62334271, Valašské Meziříčí, Třebízského 770/12, 
PSČ 757 01, týkající se změny termínu předání díla a způsobu 
úhrady ceny díla a pověřuje starostu města jeho podpisem.

Dotace - zateplení ZŠ TGM - smlouva SFŽP
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu č. 10065773 o poskyt-

nutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu Životní prostředí na akci „Výměna výplní 
otvorů, zateplení objektu ZŠ T. G. Masaryka v Zubří“ se „Státní 
fond životního prostředí České republiky“, IČ: 00020729, Praha 
11, Kaplanova 1931/1, PSČ 148 00, a uložit vedoucímu EO za-
hrnout do rozpočtového opatření ZM. 

Nájem nebyt. prostor v DS 
– Van Son Nguyen - úprava nájmu (dodatek)

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu 
nebytových prostor v objektu Domu služeb, Zubří, Hlavní 79, 
PSČ 756 54, s panem Van Son Nguenem, IČ: 65522605, Kopři- 
vnice, Osvoboditelů 1215/9, PSČ 742 21, kterým se upravu-
je předmět nájmu a nájemné dle důvodové zprávy s účinností 
od 01. 01. 2012, a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

Nájem nebyt. prostor v objektu u ZŠ TGM 
– p. Valchář - ukončení (dohoda)

RM schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu části neby-
tových prostor v nebytovém objektu na pozemku p. č. 222, k. úz. 
Zubří, o výměře 109,4 m2, s panem Stanislavem Valchářem, IČ: 
13633368, Zubří, Hlavní 488, PSČ 756 54, ke dni 31. 12. 2011, 
a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Nájem nebyt. prostor v objektu u ZŠ TGM
– vyhlášení záměru pronájmu

RM vyhlašuje záměr na pronájem části nebytových prostor 
v nebytovém objektu na pozemku p. č. 222, k. úz. Zubří, o vý-
měře 133,09 m2. 

Smlouva o nájmu – reklamní tabule
RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu místa pro umístění 

reklamní tabule s firmou Ivo Hanák, IČ: 13606255, Valašské 
Meziříčí, Podlesí 106,  PSČ 757 01, za podmínek dle důvodové 
zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Ukončení nájmu – reklamní tabule
RM bere na vědomí ukončení Smlouvy o nájmu místa pro umís-

tění reklamní tabule s paní Ludmilou Ježovou, IČ: 12644099, 
Vidče 448, PSČ 756 53, výpovědí ke dni 31. 12. 2011.

SMP NET, s r. o. - smlouva o napojení a budoucí kupní
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o podmínkách napoje-

ní, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zaří-
zení a o smlouvě budoucí kupní (STL plynovod + přípojky pro 
13RD, Zubří - U Traktorky II.), s firmou SMP Net, s. r. o., IČ: 
27768961, Ostrava – Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, 
PSČ 702 72. 

VAE THERM, spol. s r. o. 
– Dodatek č. 3 přílohy č. 3 kupní smlouvy - zálohy 2012
RM schvaluje dodatek č. 3 přílohy č. 3 Kupní smlouvy č. 

1/Z/2003 ze dne 5. 12. 2003 na dodávky tepla s firmou VAE 
THERM, spol. s r. o., IČ: 61973815, Rožnov pod Radhoštěm, 
Kulturní 1785, PSČ 756 61, který se týká stanovení měsíčních 
záloh na rok 2012. 

Návrh rozpočtu města Zubří na rok 2012
RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města Zubří 

na rok 2012 dle předloženého návrhu ve výši: 
a) příjmová část 65.729.000,- Kč,
b) výdajová část 69.140.000,- Kč. 

Komise RM, JSDH a další - zprávy o činnosti za rok 2011
RM bere na vědomí zprávy o činnosti komisí, JSDH a dalších 

orgánů Rady města Zubří za rok 2011. 
Komise RM, JSDH a další  - odměny členům za rok 2011
RM schvaluje poskytnutí odměn členům komisí, JSDH a dal-

ších orgánů Rady města Zubří za jejich činnost v roce 2011 
za podmínek dle důvodové zprávy. 

Kronika Zubří - kronikářský zápis roku 2008
RM schvaluje kronikářský zápis roku 2008 do kroniky města 

Zubří předložený paní Mgr. Zdeňkou Janoškovou, kronikářkou. 
Ředitelé škol - odměny

RM schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organiza-
cí města Zubří (Základní škola Zubří, Mateřská škola Zubří, 
Sídliště 6. května 1109, Mateřská škola DUHA), dle důvodové 
zprávy.

V době od 27.12.2011 do 30.12.2011
bude MěÚ Zubří UZAVŘEN.
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ADVENTNÍ NADĚJE
Nadpisem, který jsem zvolil 

pro krátké zamyšlení, chci při-
pomenout zapomínanou skuteč-
nost. Nebo spíše dvě. Čekání 
a naději. Obě se z naší společ-
nosti poněkud vytrácí. Čekat se 
nám nechce. Je to náročné. Vy-
žaduje to trpělivost, často i něja-
ké odříkání. Technika urychluje 
spojení, technologie ve staveb-
nictví umožňují pracovat v ob-
dobí, kdy už to dříve nešlo. Snad 
čerstvá zelenina a ovoce se do-
veze z nějakých skleníků nebo 

ze zemí, kde zraje i během naší zimy. Není třeba čekat, až za-
svitne slunce a dozraje čerstvé u nás. Různé půjčky a podobné 
možnosti nám zajišťují, že můžeme mít věci hned a postupně je 
splácet. Nechci říct, že je to špatné, ale člověk může podlehnout 
pokušení mít víc, než potřebuje. Anebo má potřeby neúměrné 
možnostem. A pak už nemusí splácení zvládnout.

Naděje pro nás představuje důvěru, že bude lépe. Nepřichází 
sama od sebe. Zvlášť, pokud si představujeme, že náš život ne-
bude zatěžován problémy. Že si v klidu užijeme všeho, co jsme 
získali, a společně s příbuznými budeme prožívat léta pohody.

Naděje v biblickém pojetí však znamená něco zcela jiného. Je 
to přesvědčení, že Bůh je věrný a že své sliby naplní. To nám při-
pomíná každý rok právě liturgie adventu: od zaslíbení a nadějí 
proroků k andělovu zvěstování a Mariinu a Josefovu očekávání 
narození dítěte. A co přivedlo k jesličkám pastýře, když se Ježíš 
narodil? Příležitost uvidět, že se Boží slib skutečně naplňuje. 
Kdyby nečekali, neměli by důvod se radovat.  

A tato naděje má důsledek i pro budoucnost: Bůh neponechal 
a ani neponechá v budoucnosti svět jen sobě samotnému. Ne-
čeká nás jen konečná katastrofa nebo nějaký triumf zla. Ježíš 
přijde podruhé jako poslední slovo pozemských dějin, které vy-
řkne Bůh a které je proto dobré, žádoucí a tedy očekávané. Čím 
upřímněji člověk čeká, tím větší radost může zakusit. Toto če-
kání není však pasivní postoj. Naopak máme příležitost aktivně 
usilovat o proměnu vlastního srdce. Tak se přibližujeme Bohu 
a jeho příchod nebude zmařením našich plánů o životě, ale jejich 
naplněním. A kromě toho - dobré srdce naplněné Boží láskou 
vidí i šíří více dobra kolem sebe už nyní. 

Přeji Vám všem, ať se učíme čekat na splnění Božích zaslí-
bení. Ať jsou Vánoce pro nás znamením Boží věrnosti a po-
vzbuzením naší naděje, že i na nás Bůh svá zaslíbení dovrší.

P. KAREL JANEČKA, farář

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
Den Hodina
24.12. Štědrý den 15:00 vítání Ježíška

24:00
25.12. Narození Páně 7:45, 11:00
26.12. Sv. Štěpána 7:45, 11:00 kaple
27.12. Sv. Jana Evang. 7:45
28.12. Sv. Mláďátek 7:45 kaple
29.12. -
30.12. Sv. Rodiny
obnova manželských slibů

7:45

31.12. na poděkování 16:00
1.1. Matky Boží 7:45, 11:00

MŠE SVATÁ PRO STONOŽKU V KATEDRÁLE 
SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA V PRAZE
V pátek dne 2. prosince 2011 od 11.00 pražský arcibiskup Do-

minik Duka OP sloužil v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
v Praze mši svatou pro Stonožku uspořádanou u příležitosti ukon-
čení výtvarné a literární soutěže „Svatá Anežka Česká“. Mezi 
přítomnými nechyběli zástupce ředitele Společného operačního 
centra MO brig. gen. Jaroslav Kankia a velitelé dvou jednotek, 

které působily v afghánské provincii Lógar - plk. Rudolf Honzák 
a plk. Ctirad Gazda. Úvodní slovo a přivítání zaznělo od paní Běly 
Jensen a pana Marka Ebena. J. E. Mons. Dominik Duka připomněl 
také letošní 800. výročí narození sv. Anežky České, když děkoval 
dětem, učitelům, vojákům a všem dobrovolníkům, kteří přispíva-
jí na pomoc především dětem žijícím ve válečných zónách zejm. 
v Afghánistánu.

Při mši svaté děti četly přímluvy a v doprovodu vojáků předá-
valy dary - ukázky svých prací a výrobků, jejichž prostřednictvím 
samy získávají finanční prostředky na humanitární pomoc - z vel-
ké většiny na školní pomůcky a učební prostředky pro afghánské 
děti.  

Po skončení mše se v Arcibiskupském paláci konalo slavnostní 
setkání s dětskými výherci výtvarné soutěže na téma „Sv. Anežka 
Česká – genius českého učitele“ a byly předány ceny arcibiskupa 
Dominika Duky, sestry Dominiky Bohušové OP, Mons. Pojezd-
ného OPraem, opata Strahovského kláštera, Běly Jensen a ceny 
poroty.

Vynikající práce dětí byly pro účely vyhodnocení rozděleny do 4 
kategorií a jejich ukázky byly vystaveny ve Strahovském klášteře. 

OZNÁMENÍ:
Tříkrálové koledování 
spojené se sbírkou 
na charitu 
proběhne tentokrát 
v sobotu 7. ledna.
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Vše výše uvedené se uskutečnilo za účasti a nemalého přispění 
také zuberských žáků ZŠ a jejich učitelů!!!! Mezi vítězi a oceně-
nými můžete najít i tyto žáky:

výtvarná soutěž - kategorie (7 - 10 let)
Pšenicová Pavla,  Galčanová Zuzana 
výtvarná soutěž - 3. kategorie (11 - 15 let)
„Cena Mons. Dominika Duky, arcibiskupa pražského“ au-

torům souboru maleb Praha sv. Anežky České 
Bandyová Pamela, Pavlíčková Tereza, Jurajdová Tereza, Něm-

cová Tereza, Malinová Tereza, Sváková Dominika, Bondyuk Ivan, 
Mikulenková Iveta, Vičan Daniel, Janek Lukáš, Palátová Markéta.

Další ocenění získali: Krupová Nikola, Bill Lukáš, Urbanová 
Michala, Sobotková Pavla, Bill Vojtěch, Barglová Lucie, Vanču-
rová Sarah, Dočkalová Zuzana, Mitáš Jan, Ovčáčková Dominika, 
Ulrych Erik, Krupová Marie, Skýpalová Markéta, Galčanová Mo-
nika, Ulrych Dominik, Malinová Tereza, Ovčáčková Andrea, Kru-
pová Tereza, Pšenicová Kateřina, Kovářová Martina, Zemanová 
Dora, Lojkásek Matěj, Pernicová Lucie, Urbanová Renáta, Mize-
rová Edita, Matulová Lucie, Adámková Dana, Barglová Karolína, 
Vašková Barbora  a Adámková Helena. 

Gratuluju, děkuju za krásný zážitek a přeju všechno nejlepší!!!!!
ALENA DOBŠOVÁ

sinci do Prahy na akce hnutí Na vlastních nohou. Tyto akce bývají 
jedinou odměnou za celoroční práci Stonožek. Poprvé se mohli 
tohoto slavnostního dne zúčastnit také dospělí obyvatelé Zubří, 
protože Město Zubří (pan starosta a Rada města) uvolnilo finance 
na druhý autobus. 

Letošní výlet byl zvláštní a jedinečný. Protože Stonožka vy-
psala ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským výtvarnou a lite-
rární soutěž k výročí sv. Anežky České, děti namalovaly spoustu 
krásných obrázků – a vyhrály (mimo dalších cen) cenu nejvyšší  
- Cenu arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky. Kromě di-
plomů a pamětních medailí se sv. Anežkou byla dětem odměnou 
i velkolepá mše svatá v Chrámu sv. Víta, kterou celebroval sám 
Mons. Dominik Duka. Katedrála byla „do posledního místečka“ 
zaplněna dětmi a vojáky, kteří se Stonožkou pomáhali v dale-
kém Afghánistánu. Celou mši zahájil Pepa Vágner stonožkovou 
hymnou, v jejím průběhu jsme poslouchali krásnou hudbu a zpěv 
dětského sboru. Průvodní slovo měl Marek Eben. Mons. Duka 
také k dětem a vojákům několikrát promluvil, aby jim poděkoval 
za jejich pomoc. V závěru mše přinášely děti s vojáky dary, které 
prezentovaly způsoby, jimiž Stonožka získává peníze. Náš dar – 
tři obrovská vánoční přání, která malovala děvčata z 9.A a 9.B 
- nesla Tereza Krupová ze 7.B. Děti také přečetly přímluvy. Závěr 
patřil opět Pepovi a jeho Ave Maria. 

Po mši se naše kroky rozdělily. Dospělí měli „volno“, výherci 
cen se odebrali i se svými rodiči do Arcibiskupského paláce, kde 
je čekali Mons. Duka a paní Běla, ceny a malé pohoštění. Zbytek 
dětí zamířil do Strahovského kláštera, průvodkyně jim představila 
nádherné prostory filosofického sálu a knihovny a doprovodila je 
až ke Karlovu mostu. Na Václavském náměstí si všechny děti 
užily volna a nakupování a pak už nás čekala jen cesta domů.

Počasí nám šlo na ruku, všem se snad v Praze líbilo, takže ani 
naprosto nevhodné chování jednoho z dospělých, které se mnou 
rozebíraly dost otřesené zaměstnankyně „průvodcovské“ agentu-
ry ještě další týden, nemohlo zkalit radost z podařeného výletu.

Redakční rada Zuberských novin přeje 
všem svým čtenářům a přispěvatelům 
překrásné Vánoce, klidný závěr letoš-
ního roku, spoustu hřejivých chvil se 
svými blízkými, voňavé domovy plné 
dobrých lidí a hlavně příjemné zážitky se 
Zuberskými novinami, ve kterých Vám 
chceme i v následujícím roce přinášet je-
nom dobré a zajímavé zprávy.

Za RR ZN – E. Divínová

Zprávy ze školy

STONOŽKOVÁ PRAHA
2. 12. se v ranních hodinách vydaly dva autobusy na cestu 

ze Zubří do Prahy. Nákupy? Kdepak. Tahle doba je již dávno 
za námi, dokážeme si nakoupit lépe a levněji na jiných místech. 
Co tedy vedlo 110 Zubřanů vstávat ve 4 hod. ráno a cestovat 
do hlavního města?

Bylo to úžasné gesto Města Zubří, za které jsme hluboce vděč-
ni. Všichni víte, že stonožkové děti každoročně jezdívají v pro-
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Zprávy ze školky

MÁME RÁDI ZVÍŘATA
O tom, že děti mají rády zvířata, jsme se přesvědčili v pondělí 

13. 11., kdy k nám do MŠ Duha přišel pan myslivec Roman Ze-
man. V zeleném a s úsměvem na tváři si okamžitě získal všech-
ny děti i paní učitelky. Nejprve děti poznávaly zvířata na ob-
rázcích a dozvěděly se o nich spoustu zajímavostí - jak a čím 
se živí, kde žijí... Také si mohly pohladit kožešiny lišky a kuny. 
Podle zvuků, které pan myslivec vydával za pomoci vábniček, 

děti uslyšely lišku, srnce, jelena. Potom jsme se oblékli a vydali 
jsme se ke krmelci nedaleko MŠ. Cesta nám rychle uběhla. Dal-
ší překvapení pro děti měl pan myslivec připraveno nedaleko 
lesa. Vytáhl dalekohled, kterým všechny děti pozorovaly okolní 
krajinu. A potom hurá ke krmelci. Cesta však nebyla snadná. 
Nejprve přes potok po velkých kamenech a poté přes lesní pře-
kážky ke krmelci. Tam děti z batůžků vytáhly všechny dobroty 
– jablka, mrkve, kaštany, žaludy, oříšky. To bylo radosti, když 
je nasypaly do krmelce.  Ještě společné fotografování u krmelce 
a velké poděkování panu Zemanovi za krásně prožité dopoled-
ne. Budeme se moc těšit na další shledání.

Za kolektiv MŠ Duha 
DANA VAŇKOVÁ

JAK VONÍ VÁNOCE
Ve čtvrtek 2. 12. provoněla MŠ Duha vánočním cukrovím. 

Odpoledne se zde sešly děti se svými maminkami, tatínky i ba-
bičkami. A byla jich opravdu celá třída. U každého stolečku se 
válelo, vykrajovalo, zdobilo, z kuchyně voněly rohlíčky, linec-
ké, perníčky, kokosové i kakaové cukroví. Šikovné paní kuchař-
ky se měly co otáčet, ale vše zvládly na jedničku. Poté už se 

jen slepovalo, trošku ochutnávalo a popíjel se teplý čaj. Děti si 
pohrály, maminky popovídaly a všem bylo hezky. Všichni za-
pomněli na každodenní starosti. V krabičkách zůstalo sladké 
cukroví, na kterém si budeme pochutnávat až do Vánoc. Ať jsou 
spokojené, šťastné a plné rozzářených dětských očí.

Za kolektiv MŠ Duha
DANA VAŇKOVÁ

„KDYŽ MIKULÁŠ NADĚLUJE“
Ve středu 7. prosince se děti v MŠ DUHA moc těšily na ná-

vštěvu Mikuláše. Jaký bude? Přijde i čert s andělem? To bylo 

DIVADELNÍ SPONA
Bývalí žáci „dramaťáku“(ze ZŠ) budou 
opět hrát!
Jako DIVADELNÍ SPOlekNAdšenců se 
představí v sobotu 4. února 2012 v Klubu 
Zubří  ve své autorské detektivní komedii

POSLEDNÍ VÝKŘIK
opět pod vedením Mgr. Kateřiny Gazdové. Uvidíte napínavý 
děj, známé i neznámé písně a postavy, které jistě znáte z fil-
mového plátna, a především mladé zuberské herecké tváře.

Těšíme se na Vás.

Co dodat? Výstava dětských prací „Sv. Anežka Česká“ ve Stra-
hovském klášteře tak zaujala velvyslance České republiky při 
Svatém stolci pana Pavla Vošalíka, že paní Běle domluvil se-
tkání se Svatým otcem. A 7. 12. opravdu papež Benedikt XVI. 
paní Bělu (v doprovodu Mons. Duky) osobně přijal, seznámil se 
s historií Stonožky, převzal dar – obraz sv. Anežky od desetileté 
malířky z Plzně – a požehnal všem stonožkovým dětem a jejich 
činnosti. 

Obrázky zuberských dětí do soutěže Sv. Anežka Česká můžete 
zhlédnout na školních webových stránkách.

7

ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

12 2011



Kultura

velké tajemství. Od rána si děti pěkně hrály a čekaly, až zazvo-
ní zvoneček. Nejprve jej bylo slyšet ve třídě Světlušek a potom 
před třídou Broučků. Děti přivítaly Mikuláše písničkami a bás-
němi. V očích některých se objevily i slzičky. Ale když uslyšely 
Mikuláše, jak k nim přátelsky promlouvá, přestaly se bát. Potom 
už jenom čekaly, až Mikuláš přečte z listiny jejich jméno. Vět-

šinou děti chválil, ale trošku domlouval těm, kteří neposloucha-
jí a neradi se oblékají. Každý dostal plné ruce balíčků, v nichž 
bylo ovoce, sladkosti a čokoládový kalendář. Na závěr jsme se 
s Mikulášem vyfotili a zamávali na rozloučenou. Za rok se těší-
me na shledanou.

DĚTI Z MŠ DUHA 

PRVNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Vánoce patří k nejkrás-

nějším svátkům v roce. 
Proto se naše MŠ roz-
hodla, že zavede novou 
tradici – každoroční roz-
svícení vánočního stro-
mu města Zubří.

24.11. 2011 v 16.30 se 
děti s rodiči i s paními 
učitelkami sešli u Cent-
ra  Zubří a společně za-
zpívali koledy. Natěšené 
děti si donesly svůj do-
pis s přáním Ježíškovi. 
Když se vánoční strom 
rozsvítil, všechny děti 
hodily svá tajná přáníčka 
do kouzelné pošty. 

Rádi bychom poděkovali všem dětem a rodičům za účast. 
Také děkujeme panu Mikulenkovi za ozvučení a panu Hasalíko-
vi za rozsvícení vánočního stromu. 

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2012 
přeje MŠ Sídliště

BUDE ZE MĚ PLAVEC?
Jaké to tam asi bude? Naučím se plavat? Takové otázky byly 

k přečtení v očích dětí MŠ Sídliště, které začaly v listopadu na-
vštěvovat plavecký kurz v Rožnově. Začátky byly všelijaké – 
některé se bály, jiné byly odvážnější. Jak budou pokračovat a co 

všechno zvládnou v průběhu plaveckého výcviku? To všechno 
budou moci zhodnotit i rodiče, kteří mají možnost zúčastnit se 
poslední lekce spolu se svými dětmi.

MŠ Sídliště 
ILONA KRUPOVÁ

SPORTUJI RÁD, SPORTUJE I MŮJ KAMARÁD!
Všechny děti ze třídy „U Motýlků“ navštěvují Sokolovnu, 

kde se seznamují se cvičením na gymnastických nářadích. Za-
tím jsme byli cvičit jen dvakrát, ale už teď se všechny děti těší 
na další cvičení. Pokaždé jinou „opičí dráhu“ pro nás chystá 

paní Eva Mičolová, za což jí patří velký dík především od všech 
dětí. Každé cvičení zakončíme společnými pohybovými hrami. 
Do Londýna už to asi nestihneme, ale na další olympiádu…….. 
Kdo ví?!

MŠ Sídliště 
ILONA KRUPOVÁ

(pokračování z titulní strany)
Třešničkou na dortu měla být kapela Žamboši, a také se jí 

stala. Hudební seskupení dvakrát oceněné hudební cenou An-
děl v Zubří vystoupilo vůbec poprvé. Škoda jen, že diváků zde 
zůstala pouze hrstka. I hrstka ale dokázala vytvořit báječnou ko-
morní atmosféru, která Žambochy vyburcovala ke vskutku ne-
všedním výkonům. Hrálo se, zpívalo, povídalo…velice krásné 
zakončení Vánočního jarmarku.

 Na závěr velice děkuji všem, kteří se na programu Vánočního 
jarmarku podíleli. Velké díky patří všem účinkujícím, kteří nám 
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pomohli vytvořit bohatý kulturní program, tvůrcům a prodej-
cům, kteří si s námi užívali pohodlí a zázemí vyhřátého kulturá-
ku. Velikánské poděkování patří těm z nich, které neodradilo ani 
ošklivé počasí a vydrželi i v nepříznivých podmínkách ve ven-
kovních prostorech a s úsměvem nabízeli své zboží.

Další velké díky patří nakladatelství!!!!!! Jakému?????, které 
se celý den obětavě věnovalo lidem a tvořili spolu krásné vánoč-
ní ozdoby. Mateřské centrum Rarášek se také věnovalo dětem 
a maminkám, tvořili vánoční drobnosti. Navrhuji: ...díky patřily 
pracovnicím nakladatelství XXX, které se ...věnovaly lidem a ...

V neposlední řadě děkujeme panu Liboru Holušovi a paní 
Dáše Guryčové za moderování programu.

Za materiální podporu děkujeme Janě Jaroňové-Hrstkové, 
Květinářství Lucida, která krásně vyzdobila vnitřní prostory 
Klubu. Za poskytnutí občerstvení pro účinkující děkujeme panu 
Vlastimilu Janků a panu Antonínu Navrátilovi.

Program by nemohl být realizován bez pomoci dobrovolníků, 
kteří se zapojili, za to jim patří také díky.

Největší poděkování patří divákům a návštěvníkům, kteří Vá-
noční jarmark navštívili.

ZUZANA KRUPOVÁ /OK/

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 2012

Ani v příštím roce nebudete ochuzeni o oblíbené diva-
delní předplatné. Prodej permanentek probíhá v kance-
láři Klubu Zubří.

Program:
Anna v ringu, CHAOS Valašská Bystřice, pátek 27. ledna 

2012 v 18.00 hodin
Francouzská veselohra Marca Camolettiho ze současnosti, 

která byla zapsána v roce 1991 do Guinessovy knihy rekordů 

jako nejhranější francouzský titul na světě. Marc Camoletti byl 
za svou tvorbu vyznamenán řadou cen a jeho hra Anna v ringu 
byla přeložena do 55 světových jazyků.

Kořeny historie divadla sahají ve Valašské Bystřici až do 19. 
století. Z archivních pramenů vyplývá, že první zaznamenaná 
hra se v obci uváděla v roce 1897. A dnešní členové souboru 
CHAOS dělají vše, co je v jejich silách, aby divadelní činnost 
byla živá a aby byli důstojnými pokračovateli těch, kteří doká-
zali divadlo v obci udržet více než 100 let…

Pidimuž, Slezské divadlo Opava, pátek 30. března 2012 
v 18.00 hodin

Pidimuž švýcarského autora Adolfa Muschga odkazuje ke sta-
ré pohádce o zlém trpaslíku Pidimužíčkovi, kterého podle brat-
ří Grimmů zabil jeho vlastní vztek. Hra nese podtitul „malá 
měšťanská truchlohra“ a přináší rodinný příběh, který se může 
odehrávat za zdmi každého bytu. Jak směšní můžeme být kvůli 
svým slabostem a jak krutí ve své slepotě? 

Hra nabízí vyrovnané herecké příležitosti pro všechny čtyři 
aktéry. Ústřední roli otce ztvární Kostas Zerdaloglu, jeho ženu 
Gertrudu Ivana Lebedová, Lukrécii Tereza Starostková a jejího 
snoubence Müntera Jakub Stránský.

Zkrocení zlé ženy, Těšínské divadlo Český Těšín, pátek 
25. května 2012 v 18.00 hodin

Zkrocení zlé ženy spadá do raného období Shakespearovy 
tvorby a podle některých komentátorů jde vůbec o první kome-
dii, kterou Shakespeare napsal. Úspěšnost této komedie je z vel-
ké části dána tím, že si zde autor zvolil téma věčné a vděčné, 
vztah mezi mužem a ženou, a vtělil ho do atraktivní podoby di-
vadelní frašky. „Zkrocení“ je jednou z prvních Shakespearových 
komedií a na divadle představuje skoro vždy zaručený úspěch. 
Příběh vzdorovité a vzteklé Káči, která se vlivem „krotitelského 
umění“ Petrucciova stává milující a poslušnou Kačenkou, jistě 
potěší a pobaví.

Chudák Harpagon, Divadelní společnost Josefa Dvořáka 
Praha, pátek 21. září 2012 v 18.00 hodin

Dramatické vyprávění o stařičkém človíčkovi, kterému všich-
ni ztrpčují život, tím, že po něm něco chtějí. Zejména peníze. 
A človíček nerad dává a nedá a nedá…

Na motivy komedie Lakomec J. B. P. - Molièra
Hrají a zpívají: Josef Dvořák (Harpagon), Radka Stupková 

(Čipera), Dagmar Schlehrová (Frosina), Adéla Zejfartová (Ma-
riana), Markéta Hrubešová (Anežka), Rostislav Trtík (Valér), 
Milan Duchek (Cleant).

O lásce, Studio DVA Praha, pátek 19. října 2012 v 18.00 ho-
din

Komorní hra, která s lehce drastickým humorem sleduje pár 
středního věku, jenž ve svém přepychovém bytě probírá nejrůz-
nější traumata dlouholetého manželského vztahu. Hrají: Jana 
Krausová, Karel Roden.

Cena permanentky 900 Kč. 

Stávající místa z divadelního předplatného 2011 ponechá-
me rezervována do pondělí 19. prosince 2011. Po tomto datu 
budou automaticky poskytnuta k dalšímu prodeji. 

Foto Pavel Czinege

Foto Pavel Czinege
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Kancelář Klubu Zubří bude otevřena do čtvrtku 
22. prosince 2011.

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU

III. MIKULÁŠENÍ V ZUBŘÍ
V sobotu 3. prosince 2011 se ve velkém  sále Klubu Zubří 

konal 3. ročník setkání mládežnických dechových orchestrů pod 
názvem „MIKULÁŠENÍ“. Koncert zahájil orchestr z Hradce 
nad Moravicí pod vedením Romana Vaňka – aranžéra a umě-

leckého vedoucího. Výkon sólistů a celého orchestru, dynamika 
a herní provedení byly opravdovým hudebním zážitkem. Druhou 
polovinu večera vyplnil Dechový orchestr ZUŠ Valašské Me-
ziříčí. JazzZušák s dirigentem a uměleckým vedoucím Jardou 
Kuželou byl vrcholem hudebního večera. Skladby G. Gershwina 
a J. Ježka byly profesionálně provedeny.  Hvězdou večera byla 
Ivana Kandráčová, jejíž pěvecký výkon by si zasloužil mládež-
nického Slavíka. Rovněž vystoupení saxofonisty Michala Žáčka 
mělo vysokou uměleckou hodnotu. Koncert obou orchestrů s tak 
nízkým věkovým průměrem 15 let a tak profesionálním umě-
leckým a hudebním výkonem slibuje do budoucna při jejich píli 
a ctižádosti další hudební a umělecké zážitky. Zaplněný velký 
sál Klubu Zubří je odměnil dlouhotrvajícím potleskem a přáním 

v příštím roce 2012. Advent je doba očekávání a toto očekávání 
se vyplnilo už teď v podobě radostného hudebního večera při 
vystoupení obou mládežnických orchestrů. Navrhuji – opětného 
shledání

V. KRUPA
„DH Zubřanka“

KULTURA LEDEN

čtvrtek 26. ledna 2012 v 17.30 hodin
HUBNUTÍ?!
Vážně i nevážně o váze a vážení aneb važme sebe a važme si 

i sebe.
Po Vánocích téma více než aktuální přednáší MUDr. Milena 

Blahová, praktická lékařka pro dospělé.
Vstupné 20 Kč.

Středa 4. ledna 2011 v 18.30 hodin
MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
Oscarový Tom Hanks hraje v nové americ-
ké komedii LARRY CROWNE chlapíka 
středního věku, který díky ekonomické krizi 
ztratí práci. Do té doby pracuje jako úspěšný 
šéf v hypermarketu. Larry zjišťuje, že bez 
vzdělání dobrou práci nezíská, a proto se 
rozhodne pro návrat do školních lavic. Chce 

si rozšířit své obzory, ale hlavně získat lepší kvalifikaci pro své 
budoucí povolání. Ve škole se zapíše do hodin komunikace a ne-
čekaně se zamiluje do své učitelky Mercedes (Julia Roberts), 
která ve svém osobním životě řeší spory s manželem. Obyčejný 
mužský jako Larry, který má mnoho důvodů se domnívat, že 
jeho život se zastavil, dostane životní lekci: Když si myslíš, že 
vše, co mělo smysl, už Tě minulo, objevíš důvod proč žít.

Režie: Tom Hanks 
V hlavních rolích: Tom Hanks, Julia Roberts. 
Žánr: komedie/drama, délka filmu: 98 minut.
Vstupné 60 Kč.

Středa 11. ledna 2011 v 17.30 hodin
TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Příběh filmu, inspirovaného po celém světě 
oblíbenými příhodami knižního a comicso-
vého hrdiny Tintina belgického autora pub-
likujícího pod pseudonymem Hergé, sleduje 
osudy výjimečně zvídavého mladého repor-
téra Tintina a jeho věrného psího společníka 
Filuty. Ti společně narazí na model lodi, kte-

rý v sobě ukrývá nebezpečné tajemství. Tintin, jenž je nevědom-
ky vtažen do samého středu několik set let staré záhady, se ocitá 
na mušce Ivana Ivanoviče Sacharina, ďábelského padoucha, 
který je přesvědčen, že Tintin ukradl vzácný poklad, spojova-
ný se zákeřným pirátem zvaným Rudý Rackham. V doprovo-
du svého psa Filuty, starého mořského vlka kapitána Haddocka 
a dvojice nešikovných detektivů Kadlece a Tkadlece procestuje 

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Tradiční přivítání Nového roku  

u Centra se uskuteční  
v NEDĚLI 1. LEDNA 2012 v 17.30

KINO KLUB ZUBŘÍ PROMÍTÁ V LEDNU

VÁNOČNÍ KONCERT 
Pátek 30. prosince 2011 v 16.00 hodin, 
kostel sv. Kateřiny v Zubří

Jste srdečně zváni na Vánoční 
koncert pěveckého sboru 
gymnázia Františka Palackého 
ve Valašském Meziříčí.
Basové G pod vedením Jany 
Krchálkové a Zuberských dětí 
pod vedením Marie Křenkové.
Vstupné dobrovolné
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Tintin křížem krážem celý svět ve snaze dostat se jako první 
na místo posledního odpočinku lodi Jednorožec, vraku, v jehož 
nitru by se mohl skrývat klíč k obrovskému bohatství... A také 
prastará kletba.

Režie: Steven Spielberg.
Hrají: Jamie Bell, Daniel Craig, Andy Serkis, Cary Elwes, 

Nick Frost, Simon Pegg, Toby Jones, Mackenzie Crook, Gad 
Elmaleh, Tony Curran, Sebastian Roché, Phillip Rhys, Mark 
Ivanir, Alex Hyde-White, Daniel Mays.

Žánr: Animovaný, dobrodružný, rodinný, mysteriózní. Délka 
filmu: 107 minut.

Vstupné 60 Kč.

Jen jednou za rok přijdou Vánoce, jen jednou za rok se 
malý, sněhem zachumelený stromeček promění v zářící 
světélko tichého lidského štěstí. 

Jen jednou za rok jsou lidská srdce tak blízko vedle sebe, 
že jedno druhé slyší.

Krásné Vánoce vám všem ze srdce přejí
Lenka Cabáková a Eliška Bartošíková

Pro všechny čtenáře máme nachystáno plno (nejen knižních) 
novinek i v příštím roce.

Těšíme se tedy na vaši přízeň i v roce 2012.

Vánoční otevírací doba v knihovně:
Od 22. 12. 2011 do 01. 01. 2012 je z důvodů čerpání dovolené 
ZAVŘENO.

historie přes kulturní tradice, turistické zajímavosti a přírodní 
krásy až po gastronomii regionu. Dívky mohl do soutěže vyslat 
krajský, městský, obecní úřad, případně jiná organizace. Moh-
ly se přihlásit také individuálně a prezentovat vybraný region. 
Na soutěž dorazilo 8 soutěžících se svým doprovodem.

Díky souhlasu Rady města Zubří a pana starosty Jiřího Ran-
duse se mohla této soutěže zúčastnit i Kristýna Dufková. Pro 
prezentaci si vybrala přímo město Zubří. 

V první disciplíně - předem připravené pozvánce do regionu 
s možností využití projektoru - hovořila o historii města, Gu-
máren, házené a dalších sportovních oddílů, o škole, partnerství 
s městem Rosdorf, městských řemeslech, hnutí Stonožka a dal-
ším. Povolenou dobu projevu překročila asi 5x, porota ji sice 
nepřerušila, ale přesto se bála, že bude diskvalifikovaná.

Ve druhé disciplíně šlo o prezentaci typického krajového prv-
ku. Pro tento úsek byla zvolena zuberská hymna „My sme děcka 
ze Zubřího“. Kristýna nezaváhala a ke společnému zpěvu vybíd-
la nejen diváky, ale také celou porotu. Většina se skutečně přida-
la, ostatní alespoň tleskali do rytmu. Hymna měla velký úspěch. 

Nejsložitější disciplína byla ta třetí. Každé ze soutěžících byl 
přidělen jeden prázdný stůl a bylo už jen na nich, aby jej vy-
zdobily podle místního zvyku, zaplnily pochutinami typickými 
pro vybraný region a dokázaly hosty správně „pozvat ke stolu“. 
Kristýnin stůl nesl modrotisk, zuberskou výšivku paní Pyrchalo-
vé, malou zuberskou metličku, chléb se solí (porotě velmi chut-
nal a byla velmi pobavena upřímným přiznáním, že je koupený 
v BILLE), zuberskými koláčky, 4 druhy ovocné pálenky (oře-
chovice, jablkovice, třešňovice a trnkovice), brožurami a kniha-
mi o městě, řemeslech a Rosdorfu, magazínem Mrtev kdo zapo-
menut (vítězná práce žáků ZŠ v soutěži MO 2009 – Bojovníci 
proti totalitě) a výtisky receptur koláčků a pálenek. I přesto, že 
soutěžily 4 dívky za region Valašsko, u zuberského stolu chut-
nala slivovice nejvíce. 

Poslední disciplína byla volná, soutěžící tedy mohly předvést, 
co umí nejlépe. Jelikož v Zubří již 3 roky působí taneční skupina 
Quo Vadis, která se soustředí na street dance, byla vybrána prá-

ZPRÁVY Z KNIHOVNY

Ostatní

ZUBŘÍ SE PŘEDSTAVUJE V BRNĚ
V rámci doprovodného progra-

mu 21. mezinárodního veletrhu 
turistických možností v regio-
nech REGIONTOUR 2012 (12. 
- 15. ledna 2012 - BVV) se 21. 
listopadu 2011 uskutečnil 15. 
ročník soutěže o královnu regi-
onů České republiky „REGION 
REGINA 2012“, pořádaný spo-
lečností EFEKTMEDIA. Sou-
těžící ve třech disciplínách pre-
zentovaly svůj region: od jeho 
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vě pro tento volný program. Kristýna společně s Nikol Lesnou, 
Monikou Navrátilovou a Terezou Adámkovou předvedly sklad-
bu Changes, se kterou sklidily velké uznání a ovace. 

Dále nastala půlhodina oddychu a očekávání výsledků. Kris-
týna byla zvolena „Miss sympatie pro rok 2012“ nebo - jak ji 
nazvala porota po 1. disciplíně – „turbo diesel“. 

Této soutěže se zúčastnila pod záštitou SŠHG Frenštát pod 
Radhoštěm i další Zubřanka, a to Jana Šišková, která představo-
vala region a získala ocenění za nejlepší pokrm. Všechny soutě-
žící dostaly symbolické, ale zároveň hodnotné ceny od parfume-
rie FANN a společnosti Oriflame. Slavnostní vyhlášení výsledků 
soutěže se koná v den začátku veletrhu cestovního ruchu „GO“, 
a to 12. ledna 2012 opět na brněnském výstavišti. Zde budou 
soutěžícím předány hlavní ceny.

Poděkování:
Chtěla bych velmi poděkovat paní Pyrchalové za zapůjčení 

výšivky, souboru Beskyd za zapůjčení lidového kroje, panu 
učiteli Ladislavu Zetkovi za vynikající ořechovici, paní Elišce 
Šimurdové za recept na zuberské koláčky (mé mámě za jejich 
výrobu), ale hlavně panu starostovi Randusovi a Radě města 
za dotaci, a tím i možnost se soutěže zúčastnit.

KRISTÝNA DUFKOVÁ

VÝSTAVA BETLÉMŮ
Dne 27. 11. 2011 byla na zámku Kinských ve Valašském Me-

ziříčí slavnostně zahájena vánoční výstava betlémů z muzejních 
i soukromých sbírek.

Kořeny počátku stavění jesliček sahají až do středověku. Nej-
důležitější se však stal čin sv. Františka z Assisi, který v roce 
1223 postavil ve skalní jeskyni u italského Greccia jesle, přidal 

k nim volka, osla a další aktéry, kteří vytvořili Svatou rodinu. 
Věřící velmi brzy začali s napodobováním a vyřezané jesličky 
se objevovaly v kostelech – v Praze 1562. Do lidových vrstev 
začaly pronikat koncem 18. stol., kdy byly z kostelů vykázány. 
Od 19. stol. se začaly vytvářet vyřezávané domácí jesličky a tiš-
těné betlémy. Malbě betlémů se například věnoval Mikoláš Aleš, 
Josef Wenig, Josef Lada, ale také Marie Fischerová – Kvěchová.

Přestože byly betlémy hlavním symbolem Vánoc do 19. stol., 
kdy je začal nahrazovat vánoční stromeček, je tato tradice živá 
do dnešních dní.

Na výstavě můžete shlédnout betlémy téměř od dvaceti auto-
rů, a to z různých materiálů. Od betlémů ve skořápce, až po vy-
řezávané se spoustou figurek. Nejvíce betlémů zapůjčil pan Pa-
vel Svoboda z Jihlavy, který se vyřezáváním betlémů zabývá již 
od roku 1948. Ve své sbírce má 56 různých variant takto ručně 
vyřezaných betlémů, které vystavuje po celé České republice.

Výstava je otevřena denně mimo pondělí od 9.00 do 17.00 ho-
din a potrvá do 8. ledna 2012.

Bc. ŠÁRKA DOŘIČÁKOVÁ

ZUBŘÍ V GORAŽDE (očima geografa)
Odveta 3. kola poháru Challenge Cup začala pro naše hrá-

če ve čtvrtek 1. prosince v 5.00 ráno, kdy jsme se po nasednutí 
do autobusu vydali na 1080 km dlouhou cestu. Trasa vedla po-
stupně přes Slovensko (Bratislava), Maďarsko (kolem Györu, 
Budapešti, Pecsi), Chorvatsko (Osijek) a samotnou Bosnu (Do-
boj, Sarajevo, Foča) do Goražde. Zvláště poslední, nejnáročnější 
úsek mezi Fočou a Goražde (80 km) byl plný úzkých horských 
zatáček, serpentin a velkého převýšení. Do cíle jsme dorazili 
po cca 18 hodinách cesty ve 23.00.
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Ráno druhého dne jsme se po snídani vydali na obhlídku měs-
ta. Město Goražde (17 tisíc obyvatel) můžeme velikostí srovnat 
s naším Rožnovem p. R., ale tady veškerá podobnost končí. 

Důsledky občan-
ské války (1992-
1995) jsou ještě 
dnes dost dobře 
patrné nejen na do-
mech (stopy po kul-
kách), ale i v zatím 
málo vyvinuté in-
frastruktuře služeb. 
Hotel Behar, ve kte-
rém jsme byli uby-
továni, byl spolu 
s nově zrekonstru-
ovanou kolosální 
mešitou „KAISERI 
CAMII„ (postave-
nou r. 1430, oprave-
nou 2009) jedinými 
novými stavbami 
celého města. Tato 
mešita, již jsme si 

při té příležitosti i prohlédli, a 3 další svědčí o tom, že převážnou 
část obyvatel (až 90%) tvoří Bosňané (muslimové), kdežto srb-
ská část obyvatel byla po válce nucena odejít do tzv. Republiky 
srbské, která je součástí federace Bosna a Hercegovina (neplést 
se samotným Srbskem).

O hrůzách války vypovídali i vcelku milí a ochotní obyvatelé 
a několik „čerstvých“ hřbitovů z tohoto období. Pro informaci, 
během srbského ostřelování města dopadlo na Goražde a okolí 
denně až 2 000 střel a granátů.

Osu města tvoří nejznámější bosenská řeka Drina. Voda sa-
motné řeky je velmi čistá, ba přímo průzračná, totéž se však 
nedá říct o obou březích plných odpadků, což je vlastně obrázek 
celé Bosny, neřku-li Balkánu. Další smutnou skutečností je to, 
že v důsledku neexistujícího plynového topení veškeré domác-
nosti, dokonce i panelákové byty jsou vytápěny dřevem, které je 
navršeno na balkonech a terasách.

Oficiálním platidlem je bosenská konvertibilní marka, která 
má kurz 1KM = 0,5 EUR (cca 12,5 Kč). Ceny v obchodech jsou 
zhruba na naší úrovni, přičemž průměrný plat v okolí nepřesa-
huje v přepočtu 600 eur.

V sobotu dopoledne se část výpravy vydala místním taxi 
do 40 km vzdáleného města Višegrad, ležícího již na území Re-
publiky srbské. Důvodem návštěvy byl nádherný kamenný most 
z roku 1571, postavený během tureckého osídlování Balkánu.

Večerní zápas se hrál ve studené městské hale, kde nám do-
mácí slibovali „balkánské peklo“ s třemi tisícovkami diváků, ze 
kterých se nakonec dostavila jen větší polovina. Průběh zápasu 
a jeho výsledek je určitě dobře znám, tudíž není třeba se o něm 
dále zmiňovat. 

Během zpáteční cesty stojí za zmínky průjezd večerním či spí-
še nočním Sarajevem, které naopak můžeme řadit k tomu nejo-
kázalejšímu, co jsme po dobu pobytu spatřili. 

Domů jsme dorazili značně unaveni, ale spokojeni ze splnění 
cíle naší cesty.

Mgr. TOMÁŠ RANDÝSEK

SEZNAM AKCÍ ČČK ZUBŘÍ II – HORNÍ
Dovolte nám, abychom Vás seznámili s akcemi, které jsme 

pro naše členy (a nejen pro ně) letos zorganizovali. 
Koncem února proběhl, dá se říct, že tradiční, maškarní karne-

val. Uskutečnil se v prostorách Horní školy. Během odpoledne 
se vyřádily děti a večer zase dospělí. Tato akce se setkala s ve-
lice kladným ohlasem. Že přišly v maskách děti, to se celkem 
očekává, ale večer na dospěláckém karnevale bylo vidět plno 
masek, většinou velice vtipných. 

Další akcí naší skupiny byla brigáda na mytí oken na Horní 
škole. Ta proběhla v dubnu. 

Koncem května u příležitosti Svátku matek jsme potěšili naše 
maminky a babičky. V malém kulturním pásmu vystoupily naše 
děti s básničkou, tancem a písničkou. Po malém pohoštění si 
každá maminka a babička odnesla malý dárek. 

V červnu proběhla oslava Dne dětí. Byla to další velice úspěš-
ná akce. Děti si zasoutěžily a každé z nich dostalo malou odmě-
nu. 

V říjnu jsme uspořádali zájezd do termálních lázní ve Veľkém 
Mederu a poslední akcí letošního roku byla přednáška o první 
pomoci. 

Naše řady nenávratně opustilo 8 členů, 20 vystoupilo a přijali 
jsme 4 nové členy. Bohužel, letošní cena příspěvkové známky 
byla pro mnohé (většinou důchodce) důvodem k ukončení čin-
nosti. 

Přejeme Vám úspěšný a spokojený nový rok 2012. Hlavně 
Vám všem přejeme pevné zdraví, hodně lásky a porozumění. 

VÝBOR ČČK II HORNÍ

Sport

MLADŠÍ A STARŠÍ ŽAČKY 
NA MEDAILOVÝCH POZICÍCH

Mladším a starším žačkám Lesany Zubří se v Severomoravské 
lize daří. Po podzimní části se drží na medailových pozicích.

Mladší žačky jsou v tabulce na druhém místě za celkem Po-
ruby. Družstvo můžeme pochválit za kolektivní výkon a dobrou 
práci v obraně. Těší nás, že se do listiny střelců zapsala všechna 
děvčata z družstva. Některá z děvčat nastupují i za tým starších 
žaček, kde sbírají cenné zkušenosti.

Střelkyně: Katka Pšenicová 32, Eliška Konvičná 21, Bětka 
Krůpová 15, Klára Halamíčková 13, Míša  Juříčková 10, Iva 
Ulrychová 5, Terka Bergová 5, Verča Poláchová 4 .

Z V R P skóre B
1. Poruba 7 7 0 0 105:52 14
2. L. Zubří 7 5 1 1 105:68 11
3. Opava 7 5 0 2 137:82 10
4. Karviná 7 3 0 4 64:75 6
5. Hlučín 7 3 0 4 82:98 6
6. HC Ostrava 7 3 0 4 100:124 6
7. Sokol Hrabůvka 7 1 0 6 86:121 2
8. TJ TŽ Třinec 7 0 1 6 45:104 1

Soutěž starších žaček je velmi vyrovnaná a děvčata se usadi-
la na třetím místě v tabulce, hned za celky Hlučína a Karviné. 
Děvčata předvádí v zápasech solidní výkony. V útoku na sebe 
zodpovědnost bere především Jolana Mizerová, která je záro-
veň nejlepší střelkyní celé soutěže společně s Ivetkou Mikulen-
kovou. V brance podává spolehlivé výkony Karla Martinátová. 

13

ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

12 2011



Důležitou práci pro tým odvádí i Denisa Opálková, Terka Mičo-
lová a Míša Mičková. 

Střelkyně: Jolana Mizerová 83, Iveta Mikulenková 36, Deni-
sa Opálková 31, Katka Pšenicová 19, Terka Mičolová 7, Eliška  
Konvičná 6, Míša Mičková 5, Iva Ulrychová 4, Míša Juříčková 2.

Z V R P skóre B
1. Hlučín 10 7 3 0 217:164 17
2. Karviná 10 5 3 2 169:160 13
3. L. Zubří 10 6 0 4 193:164 12
4. SK Opava 10 4 2 4 179:183 10
5. Poruba 10 3 1 6 173:186 7
6. HC Ostrava 10 0 1 9 171:245 1

Obě družstva nejvíce trápí neproměňování vypracovaných 
gólových šancí a nepřesné přihrávky. Takže máme v zimní pří-
pravě co zlepšovat.

TJ LESANA ZUBŘÍ

Vážení spoluobčané,
v tiché hodině půlnoční
zaznít dejte náladě vánoční,
ať vzácný ten sváteční čas
rozzáří v srdcích všech jas.

Pohodové Vánoce 
s Božím požehnáním
a všechno nejlepší 
do nového roku 
přeje představenstvo Místní skupiny 
ČČK Zubří I. – dolní

Všem členům odboru turistiky, jejich 
rodinným příslušníkům a všem příznivcům 
turistiky přejeme hezké Vánoce, šťastný 
nový rok a pevné zdraví v roce 2012.

Zároveň vás všechny zveme na ,,Novoroční 
zimní výstup na Radhošť“, který se uskuteční 
v sobotu 7. ledna 2012.

VÝBOR ODBORU TURISTIKY
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PF 2012
Mnoho zdaru, pevného zdraví 
a spokojenosti v roce 2012 

Vám přejí hasiči 
ze Starého Zubří

Hasičský ples
Hasiči na Starém Zubří Vás srdečně zvou na

který se koná 7. ledna 2012 
v kulturním domě na Starém Zubří

K tanci i poslechu Vám bude hrát 
hudební skupina GASPARY

Začátek: 19.00 hod
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

PRVNí PřícHOZí PáR OBDRží LáHeV SLiVOVice

15

ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

12 2011



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: Zuzana Krupová, e-mail: krupova@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

placená inzerce

Insolvenční správce úpadce Teplo Zubří s.r.o. IČ: 25893467

Vyhlašuje výběrové řízení

Na prodej nemovitost ve vlastnictví úpadce a to budovu bez č.p. objekt bý-
valé výměníkové stanice stojící na parc.č. 853/2 vč. přísl. a pozemku parc. 
č. 853/2 vše zapsáno na LV 2351 k.ú. Zubří (ul. MUDr. A. Fabiána).
Prohlídky jsou dne 9. a 12.1.2012 od 10.30 hod. Sraz zájemců je u bývalého 
koupaliště v Zubří. Podklady pro výběrové řízení zájemci obdrží na základě 
písemné žádosti zaslané do 16.1.2012. Ins.správce si vyhrazuje právo od-
mítnout všechny cenové nabídky.

Horizont ISPL v.o.s. p. Krsička Jan krsicka@horizont-mfl.com
Bohumínská 61, 710 00 Ostrava tel.: 777 279 488, 596 241 709

K tanci, zpěvu a poslechu hraje cimbálová muzika BESKYD a Univrzal Dolní Bečva. Host: Zespol Regionalny 
Pszczyna a soubor Zaolzi, hudecká „Kapela Gorolsko Lipka“ a tradiční goralská gajdošská „Kapela Bukón“.

Vstupné: 60,- Kč, krojovaní: 30,- Kč, místenka: 20,- Kč
Rezervace vstupenek: 9. - 13. 1. 2012 v kanceláři Klubu Zubří, tel.: 571 659 447

16

12 ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

2011


