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Krásné a pokojné Vánoce, pevné zdraví, hodně štěstí, 
lásky a pohody do všech dnů roku 2013 přejí členové 

zastupitelstva a pracovníci MěÚ Zubří.

To světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila
Nepochybuji o tom, že pro mnohé z nás jsou vrcholem kalendářní-
ho roku Vánoce. Vybízí k tomu i ta skutečnost, že jsou téměř v závěru 
roku. A naše přirozenost je taková, že potřebujeme mít cíl před sebou, 
abychom měli motivaci za něčím jít, o něco usilovat. Těšíme se také na 
chvíle odpočinku, společně prožitých chvil radosti a na všechny hezké 
okamžiky, které si můžeme vzájemně připravit.
Nikomu z nás přitom nevadí, že neznáme datum narození Ježíše, Boží-

ho Syna, o kterého jde o Vánocích především. Díky jeho narození tyto 
svátky můžeme prožívat. A to 25. prosince, jak se to začalo slavit v Římě 
už v polovině 4. století po jeho narození. Děti mě v náboženství někdy 
opravují, že štědrovečerní večeři a následné rozbalování dárků máme 
přece 24. prosince. V dobách, kdy lidé ještě neměli hodinky, počítali 
nový den od chvíle, kdy vyšly první hvězdy. A tak je pro nás Ježíš jako 
světlo, které přichází v noci a zahání temnotu. Židé chápali, že Mesi-
áš – Zachránce, kterým pro nás Ježíš je, má přijít jen pro ně. Avšak díky 
evangeliu sv. Matouše si 6. ledna připomínáme setkání mudrců od vý-
chodu s tímto Mesiášem a jejich projev úcty novému králi. Tím se dává 
najevo, že Ježíš přichází jako Zachránce pro všechny, kteří ho chtějí při-
jmout. 
Zvláště nyní, v době nejisté budoucnosti a ekonomických i morálních 
zmatků, zůstává Ježíš stále pevnou oporou. Jeho světlo – jeho slovo  
a příklad – svítí bezpečně na cestu našeho života. A bude svítit, i kdyby 
se jakékoliv vlády či společnosti pokoušely toto světlo zatemnit. Pokud 
ovšem nezavřeme oči a srdce. 
Přeji vám všem, ať přijímáme bezpečí, které nám Bůh nabízí ve zmat-
cích světa. Ať jsou pro nás Vánoce znamením Boží věrnosti a povzbuze-
ním naší naděje, že i nás Bůh stále miluje a dovede nás do cíle.

P. Karel Janečka, farář

Prezidentské volby
Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 se budou v České republice poprvé konat 
prezidentské volby. V Zubří proběhnou volby v pěti okrscích (MŠ Zu-
bří - Sídliště 6. května 1109, Klub Zubří - Hamerská 10, Městský úřad 
Zubří - U Domoviny 234, Horní škola - Horní 144 a Kulturní dům Sta-
ré Zubří - Starozuberská 870). Občanům budou volební lístky doruče-
ny do domovních schránek prostřednictvím České pošty. V případě, že 
někdo lístky nedostane, může si je vyzvednout na Městském úřadě Zub-
ří nebo přímo ve volebních místnostech. Pokud v prvním kole nebude 
prezident zvolen, uskuteční se ve dnech 25. a 26. ledna 2013 druhé kolo 
prezidentských voleb. Další informace získáte na webových stránkách 
Ministerstva vnitra ČR (www.mvcr.cz) nebo na našich stránkách měs-
ta (www.mesto-zubri.cz).

MěÚ Zubří



„Chtěli bychom se vrátit 
o nějaký ten rok zpátky 
a být zase malými dětmi, 
které si rády hrají a jsou s Tebou.“

14. prosince uplynulo dvacet let 
od smrti našeho tatínka 

Aloise Mořkovského. 
Tati, jsi navždy ukryt v našich srdcích.

Rádi bychom při této vzpomínkové příležitosti 
poděkovali naší mamince

Anně Mořkovské, 
za všechno, co nám po celý čas dává, za její 
lásku, podporu, starostlivost. 
S láskou Vaše děti.

Dotlouklo srdce drahé maminky,
odešlo na věčnost spát.
Maminko zlatá,
zůstaneš s námi
ve věčných vzpomínkách.

V červenci uplynulo již 9 let, co nás navždy 
opustila naše milovaná maminka, paní

Štěpánka Skýpalová.
Zároveň dne 19. 12. 2012 vzpomeneme její nedožité 
85. narozeniny. S láskou a úctou vzpomíná syn Josef s rodinou 
a dcera Magda s rodinou.

O Vánocích už jen ve snu pospícháme domů 
za maminkou do chaloupky v stínu starých stromů.
U pece, v níž hoří oheň, ohřát chladné dlaně,
s láskou pohladit jí čelo, ruce, bílé skráně.
Nad lipovým čajem v hrnku, který měla z pouti, 
slyšet krásná, milá slova, která nezarmoutí.
Čekat, kdy se rozeznějí zvony vánoční,
jít s ní tiše čerstvým sněhem – tmou na půlnoční.
Ale prosincové ráno, kdy se rodí den,
promlouvá k našemu srdci, že je to jen sen.
Dávno vyhasla pec doma, plná popela,
a koleda maminčina – navždy dozněla.
Když o Vánocích slyšíme hlas zvonů,
ve vzpomínkách vracíme se domů.
Smutno je v srdci člověka,
maminka naše už tam nečeká.

Dne 15. prosince 2012 by se dožila 
90. narozenin naše milá maminka, babička 
a prababička, paní

Božena Pavlíčková.
S láskou vzpomínají synové a dcery s rodinami.

Společenská kronika občanů v Zubří

Vzpomínáme

Blahopřání

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

Zlatou svatbu oslavili manželé
František a Marie Španihelovi

Platinovou svatbu oslavili manželé
Miloslav a Jarmila Cabákovi

Anna Janušová 75 let
František Matula 75 let
Milada Petřeková 75 let

Josef Šín  75 let
Cecílie Vlková 75 let
Marie Zemanová 75 let

Měla jsi nás ráda, chtěla jsi žít,
přišla zlá nemoc a Ty jsi musela odejít.
Prázdný je domov, smutno je v něm,
cestička k hřbitovu zůstane jen…

Dne 25. prosince 2012 si připomeneme 
5. smutné výročí, kdy jsme se rozloučili s mojí 
maminkou, paní 

Anežkou Cabákovou. 
S láskou stále vzpomíná dcera Jana s rodinou. 

Dne 26. 12. 2012 oslaví paní 

Ludmila Jančová
90. narozeniny.

Drahá maminko, děkujeme Ti za vše, co jsi  
pro nás vždy s láskou dělala. Přejeme Ti pevné 
zdraví, veselou náladu a hodně štěstí do  
dalších let. Přeje celá rodina.
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MěÚ Zubří informuje

Z usnesení 52. schůze Rady města Zubří 
konané dne 12. 11. 2012
RM schvaluje podání žádosti o zápis sbírky města Zubří do centrální 
evidence sbírek vedené Ministerstvem kultury ČR dle § 3, odst. 2, věty 
druhé, a § 17, odst. 2, zákona č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzej-
ní povahy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, pod-
le předloženého návrhu, a pověřuje starostu města podpisem žádosti. 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4, 
Hlavní 824, Zubří, s paní Evženií Macečkovou, Zubří, na dobu určitou 
od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013.

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku p. č. 3757/1, ostat-
ní plocha, o výměře 3138 m2, k. úz. Zubří, s KMO Zubří, s. r. o, a to do-
hodou ke dni 31. 12. 2012.

RM vyhlašuje záměr na pronájem pozemku p. č. 3757/1, ostatní plo-
cha, o výměře 3138 m2, k. úz. Zubří.  

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v ob-
jektu Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, o výměře 346,6 m2, s Van Son 
Nguyen, Kopřivnice, a to dohodou ke dni 31. 12. 2012.  
RM vyhlašuje záměr na pronájem části nebytových prostor v objektu 
Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, o výměře 346,6 m2, k. úz. Zubří. 

RM doporučuje ZM schválit koupi pozemku p. č. 3209/2, ostatní plo-
cha, o výměře 167 m2, k. úz. Zubří, od pana Karla Martináta, Zubří, Jo-
sefa Pelikána 180, PSČ 756 54, za podmínek dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodání a 
montáž 2 ks ocelových vrat do Hasičské zbrojnice, Zubří, Hlavní 771, 
ze dne 18. 10. 2012, s Dvamach, s. r. o., Valašské Meziříčí, týkající se 
prodloužení termínu dodání. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Oplocení hřiště v sídliš-
ti 6. května v Zubří“ s DVAMACH, s. r. o., Valašské Meziříčí, za podmí-
nek dle důvodové zprávy. 
RM akceptuje doporučení výběrové komise a schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo na akci „Oprava kanalizace sídliště 6. května“ s VSDS, 
s. r. o., Nový Jičín, za podmínek dle důvodové zprávy.

RM uděluje souhlas s realizací prací na pozemcích ve vlastnic-
tví města Zubří v rámci projektu „Likvidace křídlatky v povo-
dí Rožnovské Bečvy“ ČSOP Salamandr, Rožnov pod Radhoštěm,  
za podmínek dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění 
a vedení podzemní kabelové přípojky NN v délce cca 11 m za úhradu ve 
výši 1.000,- Kč přes pozemek parc. č. 5423 v k. ú. Zubří, ve vlastnictví 
města Zubří, s ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV – Podmokly, za podmínek  
dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o spolufinancování – poskyt-
nutí příspěvku na inženýrské sítě v lokalitě ul. Bořkova s man-
žely Pavlem a Helenou Stejskalovými, Rožnov pod Radhoštěm,  
za podmínek dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce 6 ks kontejnerů na tříděný 
odpad s EKO-KOM, a. s., Praha 4, za podmínek dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zpracování a předložení žádosti o zařazení nyní nevyu-
žívané lokality zuberského koupaliště do projektu „Strategické využití 
brownfields ve Zlínském kraji“.

RM pověřuje vedoucího EO k provádění operativních změn (přesun 
položek) v rámci jednoho paragrafu výdajů, které nebudou mít vliv na 
rozpočtovanou hodnotu závazného ukazatele, s výjimkou změny po-
ložky investičního charakteru o více než 100 000,- Kč v úhrnu kalen-
dářního roku.

RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2012 
pro „TJ Gumárny Zubří“, oddíl moderní gymnastiky, ve výši  
10.000,- Kč dle žádosti.

Z usnesení 53. schůze Rady města Zubří 
konané dne 26. 11. 2012
RM uděluje v souvislosti se stavbou „Zateplení Domu služeb v Zubří“ 
plnou moc Ing. arch. Václavu Zimovi, Brno - Líšeň, a Ing. Petru Žalu-
dovi, Brno, k zastupování města Zubří a k provádění úkonů ve všech vě-
cech souvisejících a nezbytných pro účely povolení výše uvedené stavby 
a pro účely splnění podmínek přiznané dotace a příslušného zadávací-
ho řízení na zhotovitele výše uvedené stavby, a to včetně přijímání a po-
depisování písemností, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dramaturgický plán kulturních akcí na 1. pololetí roku 
2013 dle předloženého návrhu.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Opra-
va terasy smuteční síně Zubří“, ze dne 02.10. 2012, s „KMO Zubří,  
s. r. o.“, týkající se změny ceny díla, za podmínek dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Darovací smlouvy o převodu movitých věcí 
s „TJ GUMÁRNY ZUBŘÍ“.

RM schvaluje uzavření Darovací smlouvy o převodu movitých věcí 
s „Hala Zubří, o. p. s.“.

RM schvaluje ukončení nájmu bytu č. 5 na ulici Rožnovská 419, Zub-
ří, s manžely Marií a Svatoplukem Opálkovými, Zubří, dohodou ke dni 
30. 11. 2012.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2 na ulici Rožnov-
ská 419, Zubří, s manžely Marií a Svatoplukem Opálkovými, Zubří, na 
dobu určitou od 01. 12. 2012 do 30. 11. 2015 za podmínek dle důvo-
dové zprávy. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5 na ulici Rožnov-
ská 419, Zubří, s paní Evou Gazdovou, Zubří, na dobu určitou od  
01. 12 . 2012 do 30. 11. 2013 za podmínek dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu obytných 
místností č. 249 a 250, Hlavní 824, Zubří, s občanským sdružením 
„Handball club Zubří“, na dobu určitou od 01. 01. 2013 do 31. 12. 
2013. 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č. 7720469118 
s „Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group“, Praha 
8, kterým dochází k rozšíření předmětu pojištění, navýšení agrego-
vané pojistné částky a doplnění druhu pojištění skla, s účinností od  
28. 11. 2012, za podmínek dle důvodové zprávy.

RM vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p. č. 200, zahrada, 
o výměře 62 m2, k. ú. Zubří.
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Zprávy ze školky - MŠ Duha

RM schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu 
rozvoje venkova ČR na projekt Klub Zubří – modernizace velkého 
sálu se „Státní zemědělský intervenční fond“, Praha 1, za podmínek  
dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2012 
ve prospěch Oblastní spolek ČČK Vsetín - MS Českého červeného kříže 
Zubří II, ve výši  2 500,- Kč dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí zprávy o činnosti komisí Rady města Zubří, JSDH 
a dalších za rok 2012.

RM schvaluje poskytnutí odměn členům komisí Rady města Zubří, 
JSDH a dalších za jejich činnost v roce 2012, za podmínek dle důvo-
dové zprávy. 

RM schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací města 
Zubří: Mateřská škola Zubří, Sídliště 6. května 1109, Mateřská škola 
DUHA, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje podporu výzvy „Zastavte dokončení II. fáze reformy ve-
řejné správy“, předkládanou pracovní skupinou obcí II. typu pod SMO 
ČR, která je určena Vládě ČR, poslancům a senátorům Parlamentu ČR, 
a pověřuje starostu města příslušným podpisem.

RM uděluje plnou moc panu Ing. Vojtěchu Maleňákovi, Rožnov 
pod Radhoštěm, ve věci zastupování města Zubří ve všech záležitos-
tech provozní povahy týkajících se nemovitostí budovy č. p. 492, obč. 
vyb. a pozemků p. č. 357/1, p. č. 357/2 a p. č. 357/3, v k. ú. Zubří,  
a v záležitostech týkajících se pokladních operací, na dobu určitou do  
31. 12. 2012, za podmínek dle důvodové zprávy. 

Městský úřad Zubří oznamuje, 
že ve dnech 24. 12. – 31. 12. 2012 bude úřad 

z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřen.

Kontejnery na drobný elektroodpad

V našem městě byly koncem listopadu rozmístěny červenozelené kon-
tejnery na sběr vyřazených drobných elektrospotřebičů. Domácnosti se 
jich mohou zbavit zdarma na některém z míst zpětného odběru, kte-
rá k tomuto účelu byla vytvořena. Je přitom ale nezbytné splnit jednu 
základní podmínku: spotřebiče musí být kompletní, tedy nerozebrané. 
V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci pro-
střednictvím kolektivních systémů, které založili. 
Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo od-
montoval důležité části, jako např. motor, kompresor, topné těleso, bu-
ben, plášť apod. Demontáž a zpracování elektrospotřebičů je činnost 
zákonem určená pouze osobám s příslušnými oprávněními. Takové vý-
robky je nutné považovat za odpad a náklady spojené s jejich odstraně-
ním jdou k tíži obce. Promítají se tedy do poplatků, které platíme my 
všichni!
Vyřazené drobné elektrospotřebiče z vašich domácností můžete 
zdarma odevzdávat do vybraných kontejnerů od firmy Elektrowin 
na těchto místech:
 Sídliště 6. května, za prodejnou COOP sídliště
 Sídliště 6. května, před domem č. p. 1048
 Ul. Hamerská – za prodejnou Hruška
 Ul. Hlavní, u prodejny COOP – střed města

Termíny svozů plastů v roce 2013 - pytlový sběr

4. 1. 1. 2. 1. 3. 12. 4. 10. 5. 7. 6. 19. 7. 16. 8. 13. 9. 11.  10. 8. 11. 6. 12.

Termíny svozů nápojových kartonů v roce 2013

18. 1. 15. 3. 17. 5. 19. 7. 20. 9. 22. 11.

Termíny svozů plastů a nápojových 
kartonů v roce 2013

Vánoční pečení s rodiči

Ve čtvrtek 29. 11. 2012 již na naši mateřskou školu Duha dopadla vá-
noční atmosféra. Spolu s rodiči a dětmi jsme se v odpoledních hodinách 
dali do pečení vánočního cukroví. Peklo se několik druhů, které budou 
děti pojídat až do Vánoc. V letošním roce se přípravy vánočního cukroví 
zúčastnilo nejvíce rodičů a doufáme, že tato tradice zůstane v naší ma-
teřské škole zachována i v dalším roce.

Za Mateřskou školu Duha 
Kateřina Pernicová, Bronislava Jouzová

Vánoce na zámku
 
Ve čtvrtek 6. 12. 2012 na děti z MŠ DUHA dýchlo kouzlo Vánoc a vá-
nočních svátku. Společně jsme navštívili zámek Kinských ve Valašském 
Meziříčí. Zámek připravil pro děti ve spolupráci se Střední umělecko-
průmyslovou školou sklářskou krásnou výstavu skleněných vánočních 
ozdob a historických i součastných betlémů. Nejvíce se dětem líbil per-
níkový, dřevěný a Ladův betlém. Děti celým zámkem provázela paní, 
která dětem vyprávěla o vánočních zvycích a tradicích. Ukázala dětem, 
jak se zdobí perníčky a děti si to také samy vyzkoušely. Každé dítě si tak 
odnášelo domů vlastnoručně vyzdobený perníček. Kouzlo lití olova vi-

 Ul. Horní, u prodejny COOP – Horní konec
 Ul. Starozuberská, u KD Staré Zubří
Více na www.elektrowin.cz. V brzké době se ještě v našem městě objeví 
další dva kontejnery na drobný elektroodpad, a to od firmy Asekol, které 
budou umístěny na ulici Hamerská za KD Zubří a u Centra.

Odbor výstavby
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Zprávy ze školky - MŠ Sídliště

Na výletě v zámku Lešná

Dne 16. 11. 2012 jsme s našimi dětmi ze třídy Světošlápků a Pod šíp-
kovým keřem vyrazili na poznávací výlet do zámku Lešná u Valašské-
ho Meziříčí. Ráno k naší školce přijel autobus, který nás dovezl přímo 
před zámek Lešná a jeho krásný park. Pro děti byl připravený program 
Život stromů a Betlémy. Děti uvítaly milé průvodkyně, které připravi-
ly zajímavé hry. V jedné ze zámeckých komnat byla výstava betlémů  
a povídání o vánočních tradicích. V další komnatě byla dílnička, kde 
si děti vyrobily z přírodnin vánoční jablíčka a ozdoby. A v poslední  
zámecké místnosti na děti čekalo povídání o kouzelném podzimu  
a jeho darech. Na konci milé návštěvy děti hledaly sladký poklad. Přes-
tože program trval téměř dvě hodiny, děti se dobře pobavily a odvezly  
si domů příjemné zážitky.

Za třídy Světošlápci a Pod šípkovým keřem
Veronika Pobořilová, MŠ Sídliště

Myslivci v mateřské škole

Dne 16. 11. 2012 jsme slyšeli před MŠ Sídliště zvuky lesního rohu. Byli 
to myslivci, kteří si připravili pro děti ze třídy Sluníček a Motýlků bo-
hatý program. Šli jsme do myslivny, kde pan Baroš a pan Němec děti 
upoutali vyprávěním o lesní zvěři, čím se zvířata živí, jak se připravu-
jí na zimu, jaká zvířata můžeme potkat u nás v Zubří, a dalšími zajíma-
vostmi. Venku dětem ještě myslivci předvedli lovení zvěře.
Děkujeme jim za každoroční spolupráci a už teď se děti těší na další ná-
vštěvu a zajímavé povídání.

Mgr. Petra Holišová, MŠ Sídliště, Zubří

Zprávy ze školy

Stonožková Praha 2012

Stalo se již tradicí, že zuberští žáci vyjíždějí v prosinci do Prahy na sto-
nožkové setkání. Stejně jako loni, i letos nás čekala v katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha mše svatá. Tu letošní přenášela ČT2, takže kdo měl 
čas, mohl společně s námi zažít tu neopakovatelnou atmosféru zcela ne-
tradiční mše. Téměř 400 dětí ze všech koutů republiky, dokonce i ze Slo-

děly děti poprvé a se zaujetím pozorovaly, co krásného se objeví. Na zá-
věr se převlékly za četníky, Mikuláše a anděly. Moc se jim hra líbila a ne-
rady z krásného prostředí zámku odcházely. 

autor: Lubomír Dufek

venska se sešlo v jednom sboru, který zpíval písně Petra Ebena i stonož-
kovou hymnu. Mši uváděla Tereza Brodská a armádní kaplan, k dětem 
promluvili J. E. Dominik kardinál Duka, paní Běla Jensen, probošt Ko-
legiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském P. prof. Petr Piťha i 
ministr obrany Alexandr Vondra. Pěkné bylo i přinášení darů, náčelník 
Generálního štábu AČR gen. Petr Pavel doprovázel rozkošné malé dě-
ťátko a dojali snad všechny přihlížející. Pokud máte zájem, určitě se po-
dívejte na http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10396756282-boho-
sluzba-pro-stonozku/21256221452/. 
ČT2 střihem i komentářem ještě umocnila celkovou atmosféru – a do-
konce přidala deset minut vysílacího času, aby mohla natočit celou mši!
Po mši se děti rozdělily, ty, které se ráno nestihly podívat na Svatovítský 
poklad, navštívily výstavu nyní  a Andrea Ovčáčková spolu s Adamem 
Smetanou, paní Jaroslavou Juříčkovou a paní místostarostkou Mgr. 
Alenou Dobšovou zamířili do Arcibiskupského paláce, kde Andrea pře-
vzala z rukou pana kardinála a paní Běly za svou práci do soutěže „Po 
stopách Konstantina a Metoděje“ cenu nejvyšší – Cenu J. E. Domini-
ka kardinála Duky, a Adam Cenu prof. PhDr. Víta Vlnase, ředitele Sbí-
rek starého umění NO, za kolektivní práci bývalé 9.B na knize Proglas.
Všechny děti se pak sešly na vernisáži výstavy v Anežském klášteře  
a nadšeně hledaly své práce. Některé byly zklamané, že zrovna ta jejich 
krásná prácička mezi obrázky nebyla, ale to už je život. Autorky výstavy 
musely vybírat z téměř tisíce prací – a vše se prostě do výstavního sálu 
vejít nemohlo. 
Výstava bude trvat do 17. 2. 2013, třeba ji při své návštěvě Prahy shléd-
nete i vy. Anežský klášter je krásný a obsahuje, kromě výstavy dětských 
prací, i sbírku starého umění.

A na závěr pár postřehů Míši Majerové ze 7.B:
Odjížděli jsme ve čtyři hodiny ráno, jasně, vstávat se nám ne-
chtělo, ale strašně jsme se těšili a nemohli se dočkat. Ze začát-
ku cesty jsme si trochu povídali jen ve dvojicích, ale po první pře-
stávce na záchod jsme hráli i hry pro více lidí. A už jsme nebyli 
tak ospalí, spíše se pořád smáli. 
Po ukončení programu nastalo volno na Václavském náměstí. 
Holky i kluci se rozeběhli do  KFC, McDonald’s a nákupních cen-

autor: Lubomír Dufek
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Nakonec nezbývá než popřát odboru kultury, aby se jim vždy dařilo vy-
prodat sál kulturního domu tak rychle, jako to bylo v případě Čecho-
moru.

M. W.

Vánoční jarmark

Vánoční výzdoba, lidoví řemeslníci, tvůrčí dílna pro děti, medovi-
na, štiplavý mráz venku a teploučko uvnitř, jako vždy skvělá Zub-
řanka, Mikulášská nadílka, úchvatné představení Beskydu a muzi-
kantská kreativita v podání kluků z HTK band, takový byl Vánoční 
jarmark v Klubu Zubří.
Letošní jarmark se uskutečnil podobně jako v loňském roce v prosto-
rách velkého sálu Klubu, v jeho vestibulu, ale také venku před jeho bu-
dovou. Komfort tepla vnitřních prostor umožnil řemeslníkům a lido-
vým tvůrcům předvádět své umění přímo na místě, a tak jsme moh-
li vidět, jak rozkvétá zuberská výšivka pod rukama Marušky Pyrchalo-

Kultura

Novoročenky zleva:  Martin Urbánek (15 let), Matěj Melichařík (7 let) 

Čechomor v kulturním domě Zubří

I v předvánočním čase v pátek 23. listopadu si známá skupina Čecho-
mor udělala čas na naše městečko. Přijeli až z Prahy a nadchli celý kul-
turní dům neopakovatelnou atmosférou. Jako první si vyzkoušeli nové 
pódium a zdálo se, že se jim hrálo velice dobře.
Na všech bylo vidět, že se jim v Zubří líbí. Už podle dobré nálady, kte-
rou rozdávali po celou dobu koncertu. Charismatický Karel Holas všem 
rozproudil krev v žilách svým skvělým hlasem a hraním na housle. Za-
zpívali jsme si s nimi nové písně i staré hity, které obdivujeme již po 
mnohá léta a díky nimž mají v Zubří věrné fanoušky. Po dlouhé době 
zažil sál kulturního domu „standing ovation“.
Diváci si odnášeli krásný dojem z koncertu, ani Čechomor neodcházel 
s prázdnou.  Všichni členové skupiny byli odměněni březovou metlič-
kou a tekutým dárkem pro dospělé.
Po koncertě členové kapely neúnavně podepisovali CD, hrníčky, fotky  
a udělali tak radost nejenom dětem, ale celému širokému publiku.
Naživo jsme tak mohli spatřit Karla Holase, Frantu Černého a další. 
Pevně věříme, že to nebylo naposled. Byl to opravdu nevšední zážitek.

vé, jak váže košíky pan Adámek ze Vsetína, jak vznikají titěrné slaměné 
vánoční ozdoby Jaroslava Němce či jak se šije patchwork. Tradičně ne-
chyběl ani metlář Jiří Ondřej. Vlastně všichni, kdo opanovali prodejní 
místa ve velkém sále, své umění také naživo předváděli. Snad nejvytíže-
nějším stolem pátečního dne v Klubu byla tvůrčí dílna pro děti, kterou 
si připravilo nakladatelství Anagram – edice TOPP. 
V rámci kulturního programu, který probíhal na jevišti Klubu od 14.00 

hodin, se nejprve představila de-
chová hudba Zubřanka. Muzikan-
tům to nejen pěkně hrálo, ale také 
ve stejnokroji tentokráte laděném 
do červené barvy neskutečně slu-
šelo.  Po nich přišlo na řadu vy-
stoupení Scholy od svaté Kateři-
ny a také Mikulášská nadílka far-
nosti, která potěšila hlavně děti. 
Vrcholem programu se stalo před-
stavení VSPT Beskyd, které díky 

autor: Lenka Přečková

autor: Lenka Přečková

autor: Lenka Přečková

ter. Všichni jsme se zase sešli až o půl šesté u sochy sv. Václava.
Nejen Václavské náměstí, ale i celá Praha byla krásně vyzdobená  
a osvětlená, cítili jsme skvělou vánoční atmosféru. Zima mi byla, 
ale to, co jsem v Praze viděla a zažila, je to nejlepší. Nejlepší pocit 
je stejně ten, že pomáháme nešťastným dětem, aby se měly ales-
poň o něco lépe. Tento výlet jsem si velice užila a mám ho jako vel-
ký zážitek na celý život.

autor: Lubomír Dufek
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krásně namalovaným dekoracím, tradičním valašským krojům, hojné-
mu obsazení malých i velkých zpěváků a zpěvaček a také díky muzice 
Malého Beskydu vytvořilo tu pravou vánoční atmosféru. Byla to velká 
podívaná pro oči, radost pro uši a v neposlední řadě potěšení pro duši. 
Zubří může být hrdé na to, že v něm žije tolik nadšených lidí, kteří jsou 
schopni svůj volný čas věnovat udržování místních tradic. To platí nejen 
pro Beskyd, ale podobně i pro všechny řemeslníky, Farnost a dechovku. 

Závěr programu patřil muzikantským hostům z druhé strany kopce. 
Bohužel už tou dobou stánkaři měli zabaleno a se skončením vystou-
pení Beskydu i návštěvníci jarmarku odcházeli do svých domovů. Vel-
ká škoda. Seskupení 3 mladíků, jež se ukrývalo pro názvem HTK band, 
předvádělo nadstandardní muzikantský um. Střídaly se hudební ná-
stroje, hlasy, žánry i nálada. Zněly lidovky, jazz, hudba 60. let, ale také 
písně Jarka Nohavici nebo obyčejná polka. Škoda jen, že jsme Vás na 
ně nedokázali lépe nalákat. Smutnit však nemusíte, určitě je uvidíte  
a uslyšíte jindy. 
V závěru bych moc ráda poděkovala všem, kteří se na letošním jarmar-
ku podíleli. Můj dík patří všem dětem z MŠ Sídliště, které nám připra-
vily krásné papírové ozdoby na jeden z vánočních stromečků, ale také 
mým kolegyním a kolegům z odboru kultury a pracovníkům MěÚ Zub-
ří, o kterých se zde často nepíše. Nicméně bez nich by se akce podobné-
ho typu nedaly pořádat. 

LP

Akademie 3. věku

Také Akademie 3. věku nám s končícím rokem 2013 nabírá na obrát-
kách. Vlivem rekonstrukce sálu a kina jsme se dvakrát přesunuli do sálu 
malého, kde se nám ale podařilo vytvořit příjemnou společenskou at-
mosféru. V říjnu i prosinci nám skoro praskaly stěny ve švech, neboť 
obě přednášky se těšily velkému zájmu našich akademiků, které musím 
touto cestou pochválit za jejich zodpovědný přístup k výuce. Vedle nich 
si ale cestu do klubu našli také další zájemci. 

V říjnu nám představila 4 královská města v MAROKU Alenka Dobšo-
vá a Vánoční akademie věnovaná koledám a vánočním zvykům na Va-
lašsku byla poctěna návštěvou bývalé knihovnice Valašského muzea 

Autor: Pavel Czinege

v přírodě, paní Vandy Vrlové. Tuto slavnostní akademie otevřelo krátké 
vystoupení dětí z Malého Beskydu, které zazpívaly několik valašských 
koled. Vzduch byl provoněn lahodným svařeným vínem a valašskými 
koláčky, kterými jsme chtěli našim studentům poděkovat za jejich do-
savadní přízeň a navnadit je na další semestr.
Ten zahájíme netradičně až na konci měsíce ledna. Dostalo se nám to-
tiž velké příležitosti přivítat mezi námi vojáky, kteří se v letošním roce 
účastnili zahraniční operace PRT (Provinční rekonstrukční tým) Logar 
Afghánistán. Ti Vám pomocí krátkého filmu o Afghánistánu, fotografií, 
ukázek místních oděvů a dalších pomůcek a v neposlední řadě autentic-
kého vyprávění představí svůj život na základně.
Přednáška o životě našich vojáků v Afghánistánu se uskuteční  
31. ledna 2013 od 17.30 hodin ve velkém sále Klubu Zubří. Zváni 
jsou samozřejmě všichni akademici, ale také Vy ostatní!

LP

autor: Lenka Přečková

autor: Pavel Czinege

autor: CIMIC

Vánoce na zámku

V neděli 2. prosince byla na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí 
slavnostně zahájena výstava VÁNOCE NA ZÁMKU. Na výstavě může-
te shlédnout na třicet betlémů z různých materiálů od papírových, per-
níkových, vyřezávaných, paličkovaných, či sádrových.  
Součástí výstavy jsou historické i současné vánoční ozdoby, které zho-
tovili studenti Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ve Valaš-
ském Meziříčí. Výstava je otevřena denně mimo pondělí od 10.00 do 
16.00 hodin a potrvá do 13. ledna 2013.

Bc. Šárka Dořičáková
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Zahajujeme divadelní předplatné 2013

Jak jistě mnozí s Vás dobře vědí, v lednu zahajujeme již naši 9. divadel-
ní sezónu. Je až neuvěřitelné, pro kolik z Vás se stalo pravidelné navště-
vování divadelních představení radostí a součástí Vašeho života. Věřte 
nebo ne, již nyní je Vás takřka 200.  Máme velkou radost, že je Vás to-
lik, a za Vaši přízeň Vám z celého srdce děkujeme. Pořád však zůstává 
pár míst pro případné další zájemce a také pro doprodej vstupenek na 
jednotlivá představení. Kdo si však nechce nechat ujít například Báru 
Munzarovou s Martinem Trnavským nebo skvělé herecké představe-
ní Evy Holubové a Zuzany Bydžovské, podobně jako Divadlo Chaos, 
skvělé uherskohradišťské herce nebo Těšínské divadlo, vřele Vám za-
koupení permanentky doporučujeme. Předplatné je jistota, kterou Vám 
nikdo nevezme.

Program divadelního předplatného:
25. 1.  od 18 hodin –  Komediomat (Brno)
1. 2.  od 18 hodin –  RUKOJMÍ (Divadlo Chaos, Valašská Bystřice)
15. 3.  od 18 hodin –  INTERVIEW S UPÍREM 
  (Divadelní spolek Frída, Brno)
12. 4.  od 18 hodin –  ŽENITBA (Těšínské divadlo, Český Těšín)
20. 9.  od 18 hodin –  NÁJEMNÍCI 
  (Slovácké divadlo Uherské Hradiště)
15. 11. od 18 hodin –  BARONKY (Divadlo Kalich, Praha)

LP

KOMEDIOMAT
Pátek 25. 1. od 18 hodin ve velkém sále Klubu Zubří

Letošní předplatné zahájíme trochu 
netradičně, a sice show postavenou 
na řadě nápaditých a originálních her 
a scének zvanou KOMEDIOMAT. Br-
něnští herci budou muset svůj talent 
předvést v té nejtěžší herecké disciplí-
ně – improvizaci. Účinkující herci ne-
znají dopředu jejich konkrétní zadání 
a musí v průběhu večera pohotově rea-
govat. Vše je v rychlém tempu podříze-
no co největšímu počtu gagů a zábavě.  
Ačkoliv se nejedná o klasické divadelní 
představení, doufáme, že se Vám touto 

novinkou zavděčíme a že se u ní dobře pobavíte. 
Mezi herci se představí absolventi JAMU a DAMU i takoví, co se ob-
jevili na scénách HaDivadla, Reduty, Divadla Husa na provázku či 
v Klicperově divadle v Hradci Králové. Jmenují se Roman Blumaier, 
Marcela Máchová, Jiří Kniha a Saša Stankov. V akci je můžete vidět ve 
spotech na stránkách www. komediomat.cz , kde se o nich také dočte-
te více. Nad celou show drží ochrannou ruku rožnovský rodák, produ-
cent, režisér a moderátor KOMEDIOMATu, Ladislav Cmíral, pro kte-
rého je velkou radostí a ctí spolupracovat s tak talentovanou skupinou 
skvělých mladých komiků. 
Vstupné v doprodeji: 150 Kč
Doprodej vstupenek od 7. ledna 2013.  

LP

RUKOJMÍ, aneb Pepa Šturma 
mezi ochotníky z Valašské Bystřice
Pátek 1. 2. od 18 hodin ve velkém sále Klubu Zubří

Mezi nejoblíbenější kulturní povyražení v Zubří tradičně patří ko-
medie Divadla CHAOS z nedaleké Valašské Bystřice. Také letos se 
stali nedílnou součástí celoročního předplatného. Na jejich situ-
ační komedii RUKOJMÍ se můžete těšit v pátek 1. února 2013 od  
18 hodin.
 Autorem hry je Alain Reynaud-Fourton  a bude uvedena v překladu Ja-
romíra Janečka. A nyní trochu blíže k ději, který se bude na jevišti ode-
hrávat. 
Marc Besson je spisovatel.  Náplní jeho práce je psát stále nové a nové 
díly nekonečného seriálu z kategorie Červené knihovny. Znechucen po-
kleslostí žánru, který ho však dobře živí, a vnitřní prázdnotou, rozhod-
ne se skoncovat se svým stereotypním životem a spáchat sebevraždu. 
V okamžiku, kdy přiloží revolver ke spánku, ozve se zvonek a přichází 
starý kamarád Luc. Ten se chtěl kdysi také zabít, když mu utekla žena,   
a teď chce učinit to samé, protože se mu vrátila. Takže společná sebe-
vražda se jeví jako ideální řešení. Plány jim však překazí trojice prchají-
cích lupičů, která oba vyrušené sebevrahy vezme jako své rukojmí. Ab-
surdní situace, kdy je sebevrahům vyhrožováno zabitím, nese řadu ko-
mických situací a překvapivých zvratů.
V režii Bohumily Bitalové Vás budou bavit MUDr. Jaromír Veith (Marc 
Besson), Miroslav Cáb (Luc Vernet), Bohumila Bitalová (Madame Ma-
bouin ), Petra Pšenicová (Suzy), Jan Závorka (Jojo) a v neposlední řadě 
Josef Šturma (Banán). 
Vstupné v doprodeji: 100 Kč
Doprodej vstupenek od 7. ledna 2013.

LP

Divadelní SPONA pokračuje…

Zuberský Divadelní SPOlek NAdšenců připravuje premiéru své dru-
hé hry, na kterou se můžete těšit v polovině února 2013 v Klubu Zubří.

K. Gazdová

Kulturní pozvánky

 

Římskokatolická farnost Zubří srdečně zve  
 

na vánoční koncert s názvem 
 

Z Betléma se ozývá, 
 

který se koná v neděli 30. prosince 2012 v 16 hodin 
 

v kostele sv. Kateřiny v Zubří. 
 
 

 
Vystoupí  
 

Scholička z Kladerub  
 

a Schola od sv. Kateřiny ze Zubří. 
 
 
 
 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ. 
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Nastaly Vánoce,
ten zlatý čas…
Hvězdnatý svátek, který světí
vzpomínky, lásky a sny dětí.
Kéž i vám zazní jeho hlas!  

Příjemné prožití  vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví, poho-
dy a krásných knížek vám i vašim blízkým ze srdce přejí 

Lenka Cabáková a Eliška Bartošíková.
Těšíme se na vaši přízeň i v roce 2013.

Knihovna Zubří informuje, 
že od 24. 12. 2012 do 01. 01. 2013 bude z důvodu čerpání řádné 

dovolené uzavřena. Všechny knížky, které mají být v tomto období 
vráceny, budou automaticky prolongovány.

V případě voleb prezidenta České republiky 
bude knihovna v pátek 11. 01. 2013 a 25. 01. 2013 

z technických důvodů uzavřena.

Zprávy z knihovny

Spolková činnost

Zprávy z činnosti MS ČČK Zubří I. - dolní

Smutný rok 2012

Na začátku června jsme se roz-
loučili s bývalou předsedkyní 
s. Věrou Zdařilovou, která nás 
opustila náhle ve věku nedoži-
tých 88 let.
V krásný slunečný podvečer  
26. června dobojovala a nás 
po velmi vzácné těžké nemoci 

opustila naše předsedkyně s. Růžena Garšicová ve věku nedožitých 65 
let, která od svého zvolení do funkce předsedkyně organizace přinesla 
spoustu nových nápadů a podnětů, v nichž se budeme snažit nadále po-
kračovat. Začala se zasílat blahopřání k půl a kulatinám, od 80 let každý 
rok, k uzdravení, vánoční, ke zlaté či diamantové svatbě. Dávají se malé 
dárky na oslavě Svátku matek, přicházíme na návštěvy k členům při je-
jich výročí či nemocným s pozorností = dárkovým balíčkem. Začalo se 
pletení obvazů pro malomocné do Afriky, sběr použitých brýlí, sběr ví-
ček z PET lahví, výtěžek  je věnován potřebným, např. do Koj. ústavu  
a dět. domova ve Valašském Meziříčí. Pořádají se přednášky a další.
Na konci ledna nás také opustil „náš věrný hudebník“ p. Josef Juříček 
ve věku 72 let, jenž nám léta zpříjemňoval svou hudbou a zpěvem květ-
novou oslavu Svátek matek. Začátkem listopadu nás opravdu nečekané 
opustila dlouholetá členka výboru s. Helena Pobořilová krátce po do-
vršení svých 70 let, která roky pečovala s radostí a ochotou o pomní-
ček popravených.
ČEST JEJICH PAMÁTCE!
Z důvodu nenadálé smutné situace po úmrtí naší předsedkyně s. Rů-
ženy Garšicové byla dne 12. července 2012 svolána Mimořádná schů-
ze - Valná hromada, kde bylo všemi hlasy dle přání a návrhů jednohlas-
ně zvoleno nové vedení představenstva MS ČČK Zubří I. – dolní. 
Novou předsedkyní byla zvolena s. Blanka Garšicová, pokladní s. Šár-
ka Janušová a jednatelkou s. Františka Pavlištíková. Revizorky a ostatní 
členky výboru zůstaly stejné, tytéž z loňska.
Přejeme jim mnoho štěstí, nápadů, inspirací a úspěchů v práci pro dal-
ší fungování a rozvoj naší MS ČČK Zubří I. – Dolní.

Blanka Garšicová, předsedkyně MS ČČK Zubří I. – Dolní

Beseda s hasiči

V dost sychravém podzimním odpo-
ledni ve středu 7. listopadu 2012 se asi 
dvacítka lidí a několik dětí setkala v Klu-
bu Zubří na Besedě s hasiči, konkrétně 
s představiteli Sboru dobrovolných ha-
sičů Zubří. Hlavním a vynikajícím před-
nášejícím byl p. Dušan Konečný a dopl-
ňující informace i o své organizaci po-
dával p. Josef Číp, starosta SDH Zubří.
Besedu jsme začali tentokrát netradič-
ně venku před Klubem prohlídkou ha-
sičského vozu – cisterny SDH Zubří  
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a povídáním o něm. Dostalo se nám podrobného vysvětlení principu 
nejen auta, ale i veškerého nutného a dle normy požadovaného vyba-
vení vozu (hadice, čerpadla, navijáky, kompresory a další). Někteří zá-
jemci si prošli a prohlédli i kabinu vozu, kde viděli za sedadly přichysta-
né kyslíkové přístroje, které si hasiči navlékají vsedě za jízdy k zásahu.
Po setmění jsme se přemístili zpět do Malého sálu v Klubu a začali si 
povídat a besedovat. Pan Dušan Konečný nám podával velmi výstižné 
a zajímavé informace o své profesi. Vysvětlil nám rozdíl mezi profesio-
nálním a dobrovolným hasičem. Předvedl veškeré nutné, drahé obleče-
ní - obuv, rukavice, přilbu, masku a další ochranné pomůcky potřebně 
při zásahu u ohně a jeho ošetřování po akci.

Byli jsme seznámeni s tím, jak oheň vzniká, co nás čeká při vzniku po-
žáru, jak se v kterých problémových situacích zachovat, např. při do-
pravní nehodě. Naučil nás, jak zavolat na tísňovou linku, popsal roz-
díly v jednotlivých hasicích přístrojích. Dozvěděli jsme se, co dělat při 
požáru v bytě, jak zjistit, kam jde kouř, jak se pozná přiotrávení unika-
jícím plynem.
Dostali jsme spoustu užitečných rad, hlavně jak si poradit při často se 
vyskytujícím vznícení ohně při vaření v kuchyni, skladování uhlí (tento 
špatný zážitek nám vylíčil p. Josef Číp). Také jsme byli poučeni o nepa-
trnosti při zapalování svíček na stromečku či adventním věnci, a dalších 
nečekaných možnostech vzniku „ohnivého kohouta“.
Beseda to byla velmi poučná a budeme rádi, když si ji v budoucnu zo-
pakujeme.

Blanka Garšicová, předsedkyně MS ČČK Zubří I. - Dolní

Vánoční přání

Radost se nese do všech stran,
narodil se Kristus Pán…
Do našich srdcí a duší vloží
štěstí, naději a pokoj Boží.

Všude sníh a už se stmívá,
štědrá noc nám začíná.
Je to chvíle, kdy na blízké 
každý člověk vzpomíná.

Spokojené,
láskou a porozuměním naplněné
svátky vánoční, klidnou cestu na půlnoční.
Mnoho štěstí, hlavně pevné zdraví,
pohody, spokojenosti, spoustu radosti 
a úspěšných dní v novém roce 2013

Vám ze srdce přeje představenstvo
MS ČČK Zubří I. - dolní

Domov pro naše seniory stále v nedohlednu?

Již několik let se v Zubří hovoří o potřebě domova pro naše seniory, ale 
zatím je zřejmě v nedohlednu.
Členky společenské komise se při návštěvách našich jubilantů často 
setkávají s připomínkami a dotazy občanů, kdy bude v Zubří konečně 
realizována stavba domova pro seniory, případně také denního 
stacionáře. Přestože jsme největší obcí v okrese Vsetín s téměř 5,5 tisíci 
obyvateli, takové zařízení tu nemáme. Naši občané jsou rozmístěni po 
okolních zařízeních v okrese. V Rožnově pod Radhoštěm, ve Valašském 
Meziříčí – Podlesí, ve Valašské Bystřici, v Karolince i v Novém 
Hrozenkově. Každý z těchto občanů by velmi uvítal umístění v ta-
kovém zařízení v místě svého bydliště, neboť přestěhováním do cizího 
prostředí ztrácí kontakt se svými nejbližšími. Jsou odloučeni od rodiny 
i přátel a jejich občasné návštěvy jsou jen velmi malou náplastí na jejich 
citové strádání. 
Stavba takového zařízení byla před lety plánována v lokalitě Nad Fo-
jstvím, kde dnes stojí řada rodinných domků, ale k její realizaci nedošlo, 
i když se formou dotazníku zjišťovali zájemci a zájem opravdu byl. 
Někteří z nich už dnes nejsou mezi námi, nedočkali se. Ve Vsetíně i ve 
Valašském Meziříčí se ke stavbám domovů pro seniory v příštích dvou 
letech chystají. Příkladem pro naše město by měla být např. Valašská 
Bystřice, kde se o své občany uměli postarat a jsou schopni dokonce 
dvě taková zařízení provozovat. A co město Zubří, dočkají se naši lidé ve 
stáří pobytu v rodném místě? Mnozí z nich odvedli obci velký kus práce 
a zasloužili by si zbytek svého života prožít mezi svými spoluobčany 
a hlavně v místě, kde prožili podstatnou část svého aktivního života. 
Možná mnozí namítnou, že nejlepším řešením je pobyt těchto lidí 
v  původní rodině, kde by se o ně postaraly jejich děti a nechaly je 
dožít doma. To je jistě pěkné, ale je to vždy možné? V dnešní době 
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Zpráva odboru turistiky

V pátek 30. 11. 2012 proběhla výroční členská schůze odboru turisti-
ky. Bylo provedeno zhodnocení našich turistických výšlapů po překrás-
ných chodníčcích a cestách našich hor.
Zahájení turistické činnosti bylo uskutečněno již tradičně akcí Klubu 
českých turistů ,,Novoroční výstup na Radhošť“ v sobotu 7. 1. 2012. 
V měsíci květnu jsme se na pozvání turistů z Valašské Bystřice zúčast-
nili slavnostního otevření nového odpočinkového turistického přístřeš-
ku pod Vsackou Tanečnicí. Ten se nachází na trase ze Soláně na Cáb.
V průběhu roku se podle plánu konalo 26 turistických výšlapů po Bes-
kydech, hřebenech Javorníků,  Hornolidečska a Hostýnských vrchů. 
Prioritou letošního roku bylo zajištění týdenní turistické dovolené pro 
20 členů v Českém ráji. V tomto týdnu každý účastník našlapal asi 100 
km. Na programu Výroční schůze bylo také projednání návrhů našich 
členů na trasy výšlapů pro příští rok. Naše členská základna má 48 čle-
nů (14 mužů a 34 žen).
Všem turistům, jejich příznivcům a všem občanům města Zubří přeje-
me hezké Vánoce, šťastný nový rok a pevný krok na našich společných 
procházkách v roce 2013.

Výbor odboru turistiky

plné nedostatku práce a nezaměstnanosti si každý zaměstnaný hledí 
z existenčních důvodů místo si udržet. Stává se také, že ze zdravotních 
důvodů by se o své rodiče nemohly děti postarat. Jsou také lidé bezdětní 
a někteří rodinu nikdy neměli. Kdo se má o ně postarat? To stojí za 
vážné zamyšlení. Nenajde se v našem městě nikdo, kdo by se touto 
problematikou začal zabývat? 

Členky společenské komise

Fara Zubří

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY

Den Hodina

24. 12. Štědrý den 15:00 vítání Ježíška, 22:00

25. 12. Narození Páně 7:45, 11:00

26. 12. Sv. Štěpána 7:45, 11:00 kaple

27. 12. Sv. Jana Evang.

28. 12. Sv. Mláďátek

29. 12. 

30. 12. Sv. Rodiny
obnova manželských slibů

7:45, 11:00

31. 12. na poděkování 16:00

1.1. Matky Boží 7:45, 11:00

Oznámení:
Tříkrálové koledování spojené se sbírkou na charitu 

proběhne tentokrát v sobotu 5. ledna.

Příroda

Rosolovka mozkovitá (Tremella mesenterica)

Barvou i tvarem nápadná rosolovka mozkovitá roste podle některých 
autorů od května do října. Podle jiných (a je to i má zkušenost) ji může-
me na odumřelých nebo oslabených větvičkách listnáčů (habrů, dubů, 
vrb a lip) vidět po celý rok. V Zubří na ni můžete narazit např. v míst-
ní části Hůrka nebo Čihadlo. Její až 4 cm velké, mozkovitě zprohýba-
né plodnice mají žlutooranžovou barvu. Při nedostatku vláhy plodni-
ce vyschne v tenkou průsvitnou blanku. Po dešti opět nabývá původní 
tvar. Taková plodnice je pak rosolovitě pružná a obsahuje hodně vody. 
To zřejmě vedlo k jejímu dřívějšímu využití v lidovém léčitelství, např. 
k chladivým, uklidňujícím obkladům. Rosolovka mozkovitá je sice jed-
lá houba, ale bez výrazné vůně a chuti. V atlase je uvedeno: pro kuchy-
ni bez významu.

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť

autor: Lenka Šimurdová

Okénko zdraví

Celý rok jsme si povídali o zdraví našeho těla, snažila jsem se Vás se-
známit s tím, jak to všechno funguje, jak si pomoct a jak předejít nemo-
cem.  Rok se s rokem sešel a mně připadá, že bych přece jen ještě měla 
něco říct.
Je velmi důležité uvědomit si, že každý z nás zodpovídá sám za sebe. Za 

ČČK Zubří II. – Holní
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Ostatní

Charita Valašské Meziříčí a její služby v regionu

Opět se blíží čas, kdy tříkráloví koledníci vyjdou do ulic a budou žádat 
o finanční dary pro potřebné. V následujících řádcích chceme přiblížit, 
jak hospodaříme s vašimi dary v regionu od Horní Bečvy po Kelč.

Výtěžek za rok 2012 a využití:
Částka 1 000 000 Kč využita na nákup polohovacích lůžek, potravin 
pro lidi bez domova, přímou pomoc pro rodiny a jednotlivce, vybavení 
Centra služeb v Rožnově p. R. a splátku odkupu budovy ČD pro osoby 
bez přístřeší ve Valašském Meziříčí.

Služby v Rožnově pod Radhoštěm:
• Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 
 se zdravotním postižením
• Pečovatelská služba
• Charitní ošetřovatelská služba
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Služby v rámci Charity Valašské Meziříčí:
Rožnovsko: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravot-
ním postižením, Charitní ošetřovatelská služba, Pečovatelská služba, 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi; Valašské Meziříčí: Cen-
trum AMIKA (Sociální rehabilitace), Sociální rehabilitace Atta, Terén-
ní služba Domino a Denní centrum (pro osoby bez přístřeší), Nocle-
hárna, Zastávka (zařízení pro děti a mládež), Centrum osobní asisten-
ce, Azylový dům pro matky s dětmi, Charitní pečovatelská služba (Ke-
lečsko), Zeferino (klub pro romské děti), Charitní šatník (Valašské Me-
ziříčí).

Nové služby:
Leden 2013 – začátek provozu Centra služeb pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením v Rožnově; Odlehčovací služba v Charitním 
domě ve Valašské Bystřici (lůžka slouží pro krátkodobé pobyty lidem,  
o které se během roku stará rodina). Jednou týdně přijíždějí terénní pra-
covníci služby Domino na nádraží v Rožnově p. R. s potravinovou 
a materiální pomocí pro osoby bez přístřeší.

Ostatní služby:
Centrum AMIKA (sociální rehabilitace), Sociální rehabilitace Atta, Te-
rénní služba Domino a Denní centrum (pro osoby pro bez přístřeší), 
Noclehárna, Zastávka (zařízení pro děti a mládež), Centrum osobní 
asistence, Azylový dům pro matky s dětmi, Charitní pečovatelská služ-
ba (Kelečsko), Zeferino (klub pro romské děti), Charitní šatník (Valaš-
ské Meziříčí), Charitní dům pokojného stáří ve Valašské Bystřici.

Tříkrálová sbírka 2013
Záměr: další splátka budovy ČD, vybavení Centra služeb, kompenzační
pomůcky pro pečovatelské služby. Termín koledování: 4. - 5. ledna 
2013
Do koledování se může zapojit každý, kdo je ochoten pomoci!
Kontakt na koordinátora: Jan Lušovský, 603 549 682
jan.lusovsky@roznovpr.charita.cz
Děkujeme všem, kteří naše koledníky přijmete a přispějete finanč-
ním darem ve prospěch potřebných.

své zdraví i za svůj život. Já vím, že je mnohem jednodušší a pohodlněj-
ší spolehnout se, že to vyřeší za nás někdo jiný. Třeba lékař. Předepíše 
tabletky, píchne injekci, a zase je líp, aspoň na chvíli. Jenomže to nevy-
řeší problém, neodstraní příčinu, jen utlumí příznaky. Ty se časem pro-
jeví znovu, jinak, většinou hůř.
Nadbytek chemických léků zatěžuje játra, ledviny, žaludek…Ve svých 
článcích jsem se snažila ukázat vám jinou cestu. Někdy je potřeba upra-
vit stravu nebo celkově životní styl (to je velmi těžké, já vím), někdy je 
potřeba cvičit nebo pít nedobré čaje, pravidelně a dlouhodobě. Chce to 
trpělivost, výdrž a víru.
Vezměte svoje zdraví do svých rukou, jistě se najdou lidé, kteří vám po-
radí a pomohou. Věřte tomu, že se to vyplatí. Už je vás docela hodně, 
kteří si to uvědomují. Jsem tomu hrozně ráda a držím vám všem pal-
ce. Takové léčení trvá sice o něco déle než spolknout tabletku, ale zato je 
bez vedlejších účinků. Věřte tomu, že to bude lepší. A týká se to všeho, 
nejen našeho zdraví. Věřte, bude líp !!

Přeju vám všem pevné zdraví, stálý úsměv a dobrou náladu.
Radka Dvořáková

Pramen vody pod Obecníkem 

Tento článek navazuje na článek „Odpočinkové prostranství pod Obec-
níkem“ uveřejněný v zářijovém čísle Zuberských novin a zabývá se pře-
devším samotným pramenem a kvalitou jeho vody. 
Základní údaje pramene. Původní vývěr pramene byl tvořen betono-
vou trubkou nadkrytou dřevěnou stříškou a jeho vydatnost byla asi 2 l 
vody za minutu. Po vyhloubení studny do hloubky asi 1,5 m byla na dno 
položena geotextilie, nasypána vrstva křemenných valounů pro vytvo-
ření přírodního filtru a osazeny betonové skruže. Okolo skruží byl opět 
vytvořen filtr z křemenných valounů, na ně byla položena geotextilie  
a ta byla včetně nejbližšího okolí překryta jílem. Poklopy studny jsou 
uloženy na pryžové manžetě a shora překryty uzamykatelným plecho-
vým víkem. Dá se tedy říci, že samotná studna je na povrchu dostatečně 
izolována od okolních vlivů. 
Prohloubením studny se vydatnost pramene zvýšila na 8 – 10 l/min. 
To, pro představu, znamená asi 500 l/h, 12 m3 denně a 4 400 m3 roč-
ně. Jistě si mnoho z vás pokládá otázku, odkud a z jakého zdroje voda 
přitéká? Na to určitě není jednoduchá a ani jednoznačná odpověď, ale 
můžeme si udělat alespoň představu o minimální velikosti zásobníku 
vody pro pramen. Z mého několikaletého pozorování vyplývá, že ani  
v období velkého sucha (jako v tomto roce) neklesá vydatnost pramene 
o více než 25 % oproti průměru. Z toho a dalších skutečností včetně té, 
že zachytíme pouze malou část vody protékající podzemím, lze odha-
dovat zásobník vody na několikanásobek roční vydatnosti našeho pra-
mene. To by např. při objemu zásobníku 10 000 m3 představovalo pod-
zemní jezero o hloubce 1 m a ploše 10 000 m2, tedy plochu 1 ha! A to je, 
vzhledem ke všem známým okolnostem, příklad velmi skromný či spí-
še názorný. 
Zajímavé je rovněž porovnání našeho pramene s pramenem v zašov-
ské Stračce. V době, kdy průtok našeho pramene byl 10 l/min, protéka-
lo ve Stračce 13 l/min Ale v období sucha, v září letošního roku, to bylo  
v Zubří 6,5 l/min, ve Stračce pouze 6 l/min a v Sachově studánce na 
Horní Bečvě asi 4 l/min. Z toho vyplývá, že oproti Stračce je zásob-
ník našeho pramene méně závislý na tzv. „rychlé“ srážkové vodě, cesta 
vody z povrchu do podzemí je v našem případě delší a zásobník je tedy 
i stabilnější. O jeho větší hloubce v podzemí svědčí i poměrně stabilní 
teplota vody, která je i v létě do 10°C a v zimě ani při - 25°C nezamrzá. 
Chemické ukazatele vody. Chemické ukazatele pramenité vody v pů-
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vodní podobě jsou jejím „rodným listem“, zobrazují její historii a pů-
vod a obvykle se v čase příliš nemění. V tabulce jsou uvedeny některé 
základní ukazatele z rozboru provedeného v listopadu letošního roku: 

ukazatel  jednotka  výsledek  limit pro vodu z vodovodu 
amonné ionty  µg/l  30  500 
dusičnany  mg/l  4,15  50 
reakce vody (pH)   7,43  6,5 – 9,5 
železo  µg/l  44  200 

Nejen z těchto, ale i z dalších ukazatelů je zřejmé, že voda má kvalit-
ní chemické složení. Zvláště je třeba upozornit na velmi nízkou hod-
notu dusičnanů, která dokonce splňuje i normu 10 mg/l pro kojenec-
kou vodu, neboť právě dusičnany byly při intenzivním zemědělském 
hospodaření velký problém. A dále – touto vodou můžete i ředit slivovi-
ci (pokud ředíte), nezakalí ji. Neměla by však být čerpána po vydatněj-
ších deštích. 
Mikrobiologické ukazatele vody. Mikrobiologické ukazatele prame-
nité vody mohou být v čase více proměnlivé než chemické, neboť na 
cestě z podzemního zásobníku do studny působí na vodu i živá příroda 
a výsledkem je tedy živá voda a nikoliv voda „mrtvá“, chemicky uprave-
ná. Pro přírodní pramenitou vodu nejsou stanoveny závazné chemické 
a mikrobiologické ukazatele – hygienické požadavky na vodu dle záko-
na č. 258/2000 Sb. jsou stanoveny pro pitnou vodu dodávanou např. ve 
vodovodní síti v rámci podnikání či pro prodávanou balenou vodu. Cha-
rakter pramene pod Obecníkem je tedy stejný jako u pramene ve Strač-
ce nebo Sachovy studánky – jedná se přírodní pramenitou vodu bez ja-
kékoliv úpravy. A je logické, že taková voda nemá stanovenou normu, 
neboť je výsledkem přírodní činnosti bez zásahu člověka. Přesto by ne-
bylo rozumné, abychom nesledovali kvalitu vody, ale porovnávat ji mů-
žeme pouze s normou pro pitnou vodu z vodovodu. 
Při posledním rozboru vody provedeném po deštích v polovině listopa-
du byly zjištěny v malém množství bakterie, které se sice vyskytují v po-
vrchové půdě, ale v pitné vodě z vodovodu dle výše uvedené normy být 
nesmí. Přitom byla splněna norma pro organotrofní bakterie, kterých 
při laboratorní teplotě 22°C bylo 37 kolonií (horní limit je 200 kolonií) 
a při teplotě 36°C 3 kolonie (horní limit je 20 kolonií). V takovém pří-
padě odborníci neofi ciálně řeknou, že v tom problém nevidí, ofi ciálně 
se ovšem doporučuje vodu převařit, a to zvláště u dětí či zdravotně osla-
bených lidí, což se ve většině případů stejně děje při přípravě kávy, čaje, 
polévek apod. 
Jak se dostanou bakterie z půdy do vody? Voda na své cestě k pramenu 
prochází pod vrstvou povrchové půdy, v našem případě lesní, kde jsou 
živé mikroorganismy. Následně pak při větších deštích do vodonosné 
štěrkovité vrstvy s tekoucí podzemní vodou prosákne „rychlá“ srážko-
vá voda a s ní i částečky půdy s mikroorganismy. U pramene pod Obec-
níkem takový stav nastává po deštích, kdy se výrazně zvětší průtok vody 
a může dojít i k jejímu mírnému zakalení. To obvykle trvá jeden až dva 
dny po odeznění dešťů. Je to přírodní jev a obdobně se chovají i prame-
ny ve Stračce a Sachově studánce, kde výskyt bakterií potvrzují rozbory 
vody publikované v rožnovském Spektru. 
Závěr. Před napsáním tohoto textu jsem pročetl mnoho článků o vodě 
a její kvalitě, zvláště mě zaujaly testy vody v časopise TEST uveřejně-
né v čísle 10/2009 pod názvem „Opravdu víte, co pijete?“ a současně 
na internetovém serveru iDNES, sekci Hobby, dne 21. 10. 2009 pod 
názvem „Čerstvé výsledky testů vody: kohoutková převálcovala bale-
nou“. A skutečně si važme toho, že úpravou pramene pod Obecníkem 
jsme získali zdroj kvalitní přírodní pramenité vody. Ale je třeba respek-

tovat, že je to skutečně přírodní voda, kde město Zubří nemůže zaru-
čit, že bude kdykoliv, v jakoukoliv roční a denní dobu, splňovat normu 
pro pitnou vodu z vodovodu. A proto je vhodné, zvláště pro malé děti, 
vodu vždy převařit, dospělí musí sami posoudit svou zdravotní kondici. 
Přírodní pramen je alternativa k chemicky upravené vodě z vodovodu 
a bylo by naivní si myslet, že voda z povrchové nádrže má před nutným 
procesem chemizace lepší vlastnosti než voda z našeho pramene, ne-
mluvě o vedlejších produktech chemické úpravy vody. Ale to už je věcí 
možností a svobodné volby každého z nás. 
Bylo by určitě vhodné, aby se město Zubří zapojilo do sledování kvality 
vody v místních studánkách, která je pak publikována v časopise Spek-
trum. A pokud budete váhat, zeptejte se obyvatel domku vedle prame-
ne – je napojen na stejný zdroj vody, jenom jejich studna je o něco níže, 
a kvalitu vody tak testují každodenně. A pokud vaším cílem nebude 
voda, zastavte se zde potěšit svou duši a načerpat alespoň energii v tom-
to malebném koutu Zubří… 

Ing. Vladimír KRUPA, člen Rady města Zubří 

Inzerce

Pozor - Otevřena nová sběrna SAZKA.
Od měsíce listopadu je v restauraci Klub na ulici Hamerská 10 otevře-
na nová terminálová sběrna SAZKA. Otevřeno je denně od 9.00 hod. do 
24.00 hod. Nabízíme zde sázky, losy, dobíjení telefonů, platby určitých 
složenek, rezervace vstupenek a další produkty. 
Přijďte se přesvědčit.

Pizza bar, kavárna a potraviny JAVIS
Děkuji všem zákazníkům za projevenou přízeň 

v roce 2012. Přejeme všem občanům hezké, klidné 
a spokojené prožití  vánočních svátků, bohatou nadílku 
a do nového roku 2013 hodně zdraví, štěstí  a osobní 
spokojenosti . To všem přejí Irena a Vlasti slav Janků, 

kolekti v fi rmy Javis a Restaurace Klub
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Sport

Z házené TJ Lesana Zubří
 
Zlínská liga muži
V posledním podzimním kole zvítězili muži ve Val. Meziříčí vysoko  
25 : 34 a upevnili si 3. pozici se 14 body a ztrácí 3 body na vedoucí Vese-
lou a Rožnov. Tabulku střelců vede L. Holiš (LZ) s 62 brankami.
Old Boys Lesany startovali 17. 11. 2012 na turnaji v Kolárově, kde ob-
sadili pěkné 3. místo (5 družstev), z výsledků: LZ - Kolárovo 9 : 9, LZ 
- Hlohovec 4 : 9, LZ - Pezinok 10 : 4, LZ - Šala 13 : 5. Nejlepší brankář: 
J. Maléř (LZ)
V letošním roce se naše st. garda mužů zúčastnila 10 turnajů - 1 x 1. 
místo, 1 x 2. místo, 3 x 3. místo, 3 x 4. místo, 2 x 6. místo. Z 36 utká-
ní 16x vítězství, 6x remíza, 14 porážek /1x na 7 m hody/ celkové skó-
re 313 : 294.
 Házenkáři TJ Lesana Zubří přejí všem svým příznivcům a sponzorům 
mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v příštím roce 2013 a děkují za podpo-
ru.
 Z. Klima

Pohár starosty města Zubří 

První prosincový víkend se konal v zuberské hale 14. ročník mezinárod-
ního turnaje mladších žáku  za účasti dvanácti týmů ze Slovenska, Čes-
ké republiky a Maďarska. Tentokrát se sešlo několik kvalitních družstev 
a o stupně vítězů se bojovalo do posledních vteřin každého zápasu. Po-
hár pro vítěze nakonec převzal z rukou pana starosty Josefa Randuse 
Tatran Prešov. Cenu za nejlepšího hráče turnaje obdržel Jakub Kruš-
berský z Dukly Praha, nejlepším brankářem byl vyhlášen Šimon Mize-
ra z HC Zubří. Domácí tým se v těžké konkurenci neztratil a vybojoval 
pěkné druhé místo před maďarskou Tatabanyou. 

Stavebniny Zubří
Akční cena: 

Interiérové barvy, super bílá, 
balení 18 kg za 403 Kč.

Krytina šindel TEGOLA, 
červený, hnědý posyp, 1m2 za 152 Kč.

Asfaltový modifikovaný pás s posypem, 
červený a hnědý, m2 za 114 Kč. 

Porobetonová tvárnice 25x25x50cm, 1ks za 35 Kč.

Porobeton Ytong 10x25x60cm, 1ks za 50 Kč. 

Porobeton Ytong 7,5x25x60cm, 1ks za 44 Kč. 

Heluz 44x25x25cm, 1ks 60 Kč. 
Výprodej HELUZ překladů, sleva 40%.

Podzimní sezóna se střídavými úspěchy

Ještě dvě utkání nás čekají do konce podzimní části TipGames Extrali-
gy házené. V jedenácti utkáních jsme dokázali šestkrát zvítězit. V pěti 
utkáních jsme body ztratili. Je nutno říct, že na domácí palubovce jsme 
byli téměr stoprocentní, až na zápas s Lovosicemi, kterým momentál-
ně patří v tabulce třetí místo. Nám patři prozatím osmá příčka. Letoš-
ní ročník je extrémně vyrovnaný a na první Plzeň ztrácíme pouze čtyři 
body. S takovouto vizitkou můžeme hodnotit dosavadní průběh sezó-
ny jako uspokojující. Po řadě odchodů, kdy nám odešla v létě v podsta-
tě celá základní šestka, se mladí hráči začali zapracovávat a zvykat si na 
větší porci odehraných minut a zaslouží pochvalu především za bojov-
nost. V posledním zápase v Kopřivnici se dobrým výkonem prezento-
val například mladičký odchovanec Michal Hub, který dokázal ve svém 
prvním extraligovém zápase vstřelit tři branky. Tým od začátku sezóny 

Výsledky HC Zubří A:
HCZ A - Dukla Praha B  15 : 9
HCZ A – Hlohovec    13 : 3
HCZ A – Juliánov   12 : 11
HCZ A - Dukla Praha A     8 : 11
HCZ A – Prešov      9 : 12
HCZ A – Tatabanya   11 : 9
HCZ A – Topolčany      9 : 7
Sestava a branky: Šimon Mizera –   Bohdan Mizera 19, Jakub Cáb 18, 
Jakub Krupa 12, Lukáš Mořkovský 10, Josef Koleček 7, Dušan Palát 6, 
Lukáš Křiva 3, David Mikulenka 1, Nick Matejovič 1, Matěj Ulrych 1

Výsledky HC Zubří B:
HCZ B – Ivančice   7 :11
HCZ B – Topolčany   6 : 13
HCZ B – Tatabanya   5 : 14
HCZ B – Hlohovec   9 : 7
HCZ B – Zlín   7 : 13
HCZ B – Velké Meziříčí  9 : 6
HCZ B – Dukla Praha B  9 : 11
Sestava a branky: Dominik Plisk – Tomáš Koleček 18, Václav Sedláček, 
Tony Poláček 6, Miroslav Los 6, Patrik Vašek 5, Michal Srpek 4, Petr 
Válek 3, Filip Banáš 2, Tomáš Randýsek 1, Jakub Hanskut 1

HC Zubří A

Celkové pořadí turnaje:
1. Tatran Prešov
2. HC Zubří A

3. Tatabanya
4. HK Topolčany
5. Dukla Praha A
6. Brno Juliánov

7. Dukla Praha B
8. HC Ivančice

9. HC Zlín
10. HC Zubří B
11. Sporta Hlohovec
12. Velké Meziříčí 
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táhne další křídelník Miroslav Jurka, který s 97 brankami jednoznač-
ně vládne celé extralize. Do konce podzimní části nás čekají dva důle-
žité zápasy v Lovosicích a v Hranicích a především zápas v Hranicích 
bude extrémně důležitý a ukáže, na kterém místě v tabulce přezimuje-
me. V lednu nás čeká přípravný turnaj ve slovinském Mariboru a série 
domácích přípravných utkání, o kterých budeme informovat fanouš-
ky na webových stránkách klubu. Jarní část sezóny odstartuje 2. února 
v 18:00 domácím zápasem s Jičínem, kterému máme co oplácet. Záro-
veň bychom chtěli naše fanoušky pozvat již na 3. ročník Štěpánské há-
zenkářské exhibice, která se uskuteční 26. 12. 2012 ve 14:00. Na této 
akci se v exhibičních utkáních představí stávající i bývali hráči HC Zub-
ří, reprezentantky ČR, fanoušci a členové fanclubu. Doufáme, že nám 
naši fanoušci zachovají přízeň i v roce 2013 a že zuberská hala zůstane 
místem s největší návštěvností české extraligy.

Jakub Šimurda

Přehled utkání podzimní části:
Zubří - Kopřivnice 29 : 22
Zubří - Lovosice 24 : 27
Zubří - Hranice 34 : 29
Jičín - Zubří 29 : 20
Zubří - Frýdek-Místek 34 : 19
Plzeň - Zubří 27 : 21

Zubří - Přerov 37 : 22
Karviná - Zubří 29 : 27
Zubří - KP Brno 33 : 27
Dukla - Zubří 28 : 22
Kopřivnice - Zubří  26 : 32

Podzimní sezóna zuberských 
moderních gymnastek
IV. Českomoravský pohár 2012 ve společných 
skladbách moderní gymnastiky

V letošním roce se na podzim připravovala 2 závodní družstva – I. ka-
tegorie a III. kategorie, nejstarší děvčata juniorky trénují na jarní sezó-
nu. Družstvo I. kategorie ve složení Hana Fryšová, Terezie Románková, 
Denisa Vaculínová, Eliška Boráková, Anna Pernicová a Barbora Kach-
tíková pro podzimní závody natrénovalo společnou sestavu bez náčiní 
na hudbu z filmu Příšerky s.r.o. a děvčata III. kategorie Barbora Cábo-
vá, Sabina Holišová, Adéla Lojkásková, Sára Bambuchová, Lenka Fry-
šová, Pavla Pšenicová a Sabina Jurajdová závodila se společnou sklad-
bou s obručemi. Obě skladby družstva nacvičila pod vedením trenérky 
Hany Šírové. 
Po závodech v Břeclavi a Brně si gymnastky zazávodily také v domácím 
prostředí. V sobotu 24. listopadu se ve víceúčelové hale v Zubří usku-
tečnil IV. závod Českomoravského poháru 2012 a zároveň 4. ročník Va-
lašského podzimního závodu, kterého se zúčastnilo 13 oddílů z celé 
České republiky. Do Zubří přijelo 197 závodnic, které se představily 
v 36 společných skladbách bez náčiní a s náčiním. Děvčata I. kategorie 
se umístila na krásném 4. místě, družstvo III. kategorie, kterému vůbec 
nevyšlo 1. provedení, skončilo na 7. místě. Ale i tak to byl krásný závod 
s úplně jinou sportovní atmosférou, než na jakou jsme zvyklí z házené.
Velké poděkování patří našemu hlavnímu sponzorovi závo-
du Městu Zubří, které finančně přispělo na ceny a medaile pro 
všechny závodnice, a dále pak firmě Sklenářství Bambuši. Sa-
mozřejmě všem rodičům patří velký dík za nachystání, uklizení 
haly, výzdobu a přípravu občerstvení pro rozhodčí a naše malé 
závodnice, a také našim juniorkám, které pomohly s organiza-
cí na závodní ploše. 
Posledním závodem této sezóny byl VI. závod Českomoravského pohá-
ru v Břeclavi 9. 12. 2012.

Všem závodnicím a trenérkám 
krásné a spokojené 

vánoční svátky, bohatého Ježíška 
a do nového roku 2013 zdraví, trošku 
sportovního štěstí a také úspěchů na 

závodech.

Oddíl moderní gymnastiky Zubří

Lyžaøský oddíl TJ Gumárny Zubøí
poøádá

Krajský závod v bìhu na lyžích
klasickou technikou

Kdy: nedìle 6.ledna 2013
Kde: Bìžecký areál Pustevny
Start první kategorie v 10:00

Podrobnosti na stránkách našeho oddílu www.sweb.cz/lyzari.
Souèásti závodu je i Lidový bìh na lyžích na 2km!!!

LEZECKÁ STÌNA

Provozovatel:            TJ Gumárny Zubøí - oddíl lyžování

Hodiny pro veøejnost:       každý ètvrtek    17-20hod.   
                                            

Ceník: 

320,-Kè.......pernamentka na 10 vstupù

Možnost zapùjèení lezeckého vybavení.

Podrobnosti a kontakt  na  

VSTUP........40,-Kè

http://zubrclimbingteam.webnode.cz/
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Neděle 30. prosince 2013 od 16.00 hodin 
V kostele sv. Kateřiny v Zubří
Vánoční koncert - Z BETLÉMA SE OZÝVÁ
Vystoupí: Scholička z Kladerub a Schola od sv. Kateřiny ze Zubří.

Úterý 1. ledna 2013 od 17.30 hodin
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Tradiční přivítání Nového roku u Centra

Středa 9. ledna 2013 od 18.00 hodin v Kině Zubří
SNĚHURKA A LOVEC

Pohádka skončila! Zapomeňte na Sněhur-
ku, jejímuž líbeznému zpěvu v legendární 
disneyovce naslouchá celá příroda. V téhle 
verzi křehká princezna neváhá vlézt do br-
nění a na zlou machechu vyrazit s mečem 
v ruce. Sněhurka a lovec je výpravnou dob-
rodružnou fantasy, která možná paradox-
ně odpovídá původní verzi bratří Grimmů 
víc než Disneyho film. Alespoň to tvrdí její 
režisér. Režie: Rupert Sanders. Délka fil-
mu je 127 min. Vstupné 60 Kč.

Sobota 19. ledna 2013 od 19.30 hodin v prostorách Klubu Zubří
VALAŠSKÝ BÁL
K tanci, zpěvu a poslechu hraje cimbálová muzika BESKYD a DUO 
ANDY. Host: Kohútek z Bánova s cimbálovou muzikou Strůček.
Vstupné: 60 Kč, Krojovaní: 30 Kč, Místenka: 20 Kč.

Středa 23. ledna 2013 od 17.30 hodin v Kině Zubří
ARTHUR A SOUBOJ DVOU SVĚTŮ

Pomocí lsti se Maltazard dostal do světa 
lidí. Má jasný cíl: sestavit armádu obřích 
seidů a převzít nadvládu nad celým svě-
tem. Vypadá to, že plány mu může zma-
řit jenom Arthur, který se ale musí vrá-
tit se do své původní velikosti! Uvězněný  
v drobném tělíčku Minimoje, se může spo-
lehnout na pomoc Selenie a Betamechea a 
také na Darkose, syna Maltazarda. V závě-
rečném boji proti Maltazardovi bude Ar-
thur s kamarády potřebovat veškerou po-

moc, kterou seženou. Bitva může začít! Režie: Luc Besson. Délka filmu 
je 101 min. Vstupné 60 Kč.

Pátek 25. ledna 2013 od 18.00 hodin ve velkém sále Klubu Zubří
KOMEDIOMAT
Účinkující brněnští herci neznají dopředu jejich konkrétní zadání  

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 LEDEN a musí v průběhu večera pohotově reagovat. Vstupné v doprodeji:  
150 Kč. Doprodej vstupenek od 7. ledna 2013. 

Čtvrtek 31. ledna 2013 od 17.30 hodin ve velkém sále Klubu Zubří
A3V – JAK SE ŽIJE VOJÁKŮM V AFGHÁNISTÁNU
Vstupné pro nečleny akademie 30 Kč.

Úterý 29. ledna 2013 od 9.30 hodin v Kině Zubří
PÁSMO POHÁDEK pro nejmenší.
Vstupné 12 Kč.

Pátek 1. února 2013 od 18.00 hodin ve velkém sále Klubu Zubří
RUKOJMÍ
Komedie Divadla CHAOS z nedaleké Valašské Bystřice
Vstupné v doprodeji: 100 Kč. Doprodej vstupenek od 7. ledna 2013.

 
 

Panu Dr. Pavlu Vingrálkovi a dalším členům vedení Gumáren 
Zubří děkujeme za příspěvek do Nadačního fondu ZŠ Zubří. 

Zároveň přejeme všem vedoucím pracovníkům i zaměstnancům 
GuZu krásné prožití Vánoc a do nového roku mnoho pracovních     
i osobních úspěchů 

    Vaši 

žáci a pedagogičtí pracovníci ZŠ Zubří 

Zubří 8. 12. 2012 
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