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Vážení spoluobčané, 

máme tady opět čas vánočních svátků, kdy 
usedneme se svými nejbližšími za sváteční stůl, 
ponoříme se do nálady nejkouzelnějších posled-
ních dnů v roce a na konci roku zavzpomínáme, 
co všechno významného se letos událo   v našich 
rodinách, v našem městě, v našem státě, ale 
i ve světě. A není toho málo. 
Ten poslední den v roce pak nastartuje naše nové plány a výzvy do příštích dnů 

a doufejme, že bude ještě lepší než tento, a to 
nejen v soukromých a pracovních věcech, ale 
hlavně v mezilidských vztazích.  Předvánoční 
adventní čas jsme společně odstartovali vánoč-
ním jarmarkem a rozsvěcením vánočního stro-
mu u centra a v pátek 1. ledna společně zahájíme 
nový rok 2016 tradičním ohňostrojem. 
Chtěl bych Vám všem popřát klidné a pohodo-
vé prožití vánočních svátků v kruhu rodinném 
a všechno nejlepší do nového roku 2016. 

Ing. Lubomír Vaculín 
starosta města 

Všem našim věrným čtenářům, všem, kdo nám do 
Zuberských novin čímkoliv přispěli, přejeme radostné, 

klidné a čtivé Vánoce v kruhu Vašich rodin a přátel. 
V novém roce se budeme těšit na setkání s Vámi, 

nejen prostřednictvím Zuberských novin. 
Redakční rada 

autor: Ester Konkoľová, 14 let, ZŠ Zubří

Oznámení:
Tříkrálové koledování spojené 
se sbírkou na charitu proběhne 
tentokrát v sobotu 9. ledna.

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. Rodiny
obnova manželských slibů

7:45, 11:00

28. 12. Sv. Mláďátek 7:45
29. 12. 
30. 12. 17:30 kaple
31. 12. na poděkování 16:00
1. 1. Matky Boží 7:45, 11:00



Květoslava Kyšková 
Ludmila Jančová

Alois Krpela
Adolf  Randýsek

Úmrtí

Vzpomínáme
Čas plyne,
vzpomínky zůstávají …
Kdo v našich srdcích žije, 
nikdy neumírá …

Dne 7. prosince 2015 jsme 
vzpomněli první výročí úmrtí naší 
maminky a babičky, paní 

Zdenky Pavlíčkové, 
a 12. prosince 2015 tomu byly již 2 roky, co navždy odešel náš tatínek 
a dědeček, pan

Jaroslav Pavlíček.
S láskou vzpomínáme. Syn a dcera s rodinami

Náladu dnes tesknou máme,                 
na Tebe vzpomínáme.
Je to právě 10 let,
co jsi opustil tento svět. 
Více už nelze udělat,
jen červenou růžičku Ti na hrob dát.

Dne 18. prosince  2015 jsme vzpomněli 10. výročí 
úmrtí našeho tatínka, manžela, dědečka, pana 

Rudolfa Pernici.
Rodina Pernicova

Čas prý rány hojí,
je to jen pouhé zdání,
stále v srdci zůstává
bolest a tiché vzpomínání.

Dne 25. prosince 2015 uplyne 1 rok, co nás navždy 
opustila naše milovaná manželka, maminka, babička 
a teta, paní 

Milada Adámková. 
S láskou a úctou vzpomínají manžel Josef, syn Vladimír s Marcelou, syn 
Josef, dcera Alena s Lubomírem, vnoučata Petr, Michala, Pavlína, Franti-
šek a Kristýna a ostatní příbuzenstvo.

Už jen kytičku květů
na hrob Ti můžeme dát,
svíčku zapálit, chviličku postát
a s láskou tiše vzpomínat.

Dne 8. ledna 2016 vzpomeneme 5. výročí úmrtí naší 
milé maminky, manželky a babičky, paní 

Marie Kolečkové.
Za celou rodinu vzpomíná manžel Mirek s rodinou. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi.

Rozsvítit svíčku, položit kytičku,
to je vše, co Vám můžem dát,
chviličku postát a tiše na Vás vzpomínat.

Dne 1. ledna 2016 vzpomeneme 40. smut-
né výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka, 
pana 

Jana Kolečka, 
a 3. ledna 2016 vzpomeneme 30. smutné výročí, kdy nás navždy opustila 
naše maminka a babička, paní

Františka Kolečková. 
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami. Kdo jste je znali, vzpomeňte 
s námi. Děkujeme.

Narození
Stanislav Tkačík

Přejeme jubilantům do dalších let pevné zdraví, 
hodně štěstí, spokojenosti a krásných chvil pohody.
Marie Říhová 80 let
Jiří Říha 80 let
Marie Španihelová  75 let

Františka Randusová 95 let
Jan Románek 75 let
Květoslav Halamíček 92 let

ZLATÁ SVATBA
Václav a Daniela Šimurdovi
Josef a Františka Holčákovi

Spokojené, láskou a porozuměním
naplněné vánoční svátky 

a hodně zdraví v novém roce 
přeje všem spoluobčanům 

komise společenská.

autor: Gabriela Kaňáková, 14 let, ZŠ Zubří

Blahopřání
Dne 22. prosince 2015 oslaví významné životní 
jubileum 95 let paní 

Františka Randusová.
Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody a 
Božího požehnání přejí dcery a synové s rodinami. 
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Kompletní znění usnesení Rady města a Zastupitelstva města Zubří najde-
te na vývěsce u MěÚ Zubří a na webových stránkách města Zubří.

MĚSTO ZUBŘÍ - U Domoviny 234, 756 54 Zubří
oznamuje, že vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici

referent OKaS – správce depozitáře
Zájemci předloží písemné přihlášky vč. příloh

do středy 23. 12. 2015 do 11:00 hod.
osobně na podatelnu MěÚ Zubří nebo poštou

v zalepené obálce označené
„Výběrové řízení – referent OKAS - správce depozitáře – neotvírat“

Předpoklady, požadavky a náležitosti přihlášky
na www.mesto-zubri.cz a na úřední desce.

Důležité upozornění na svoz odpadů o Vánocích!
Svozová firma AVE CZ oznamuje občanům, že pravidelný svoz odpadů 
dne 1. 1. 2016 se výjimečně přesouvá na sobotu 2. 1. 2016. 

Eva Gazdíková, odbor výstavby

Termíny svozů plastů a nápojových kartonů v roce 2016

Termíny svozů plastů v roce 2016 - pytlový sběr

8. 1. 5. 2. 4. 3. 1. 4. 13. 5. 10. 6.

8. 7. 5. 8. 2. 9. 14. 10. 11. 11. 9. 12.

Termíny svozů nápojových kartonů v roce 2016

8. 1. 4. 3. 13. 5. 8. 7. 2. 9. 11. 11.

Eva Gazdíková, odbor výstavby

Skládka uzavřena
Oznamujeme občanům, že od 8. 12. 2015 je skládka v Březovci uzavřena. 
Větve je možné ukládat na vyhrazeném prostranství firmy Stavebniny Mitáš, 
v areálu bývalého ZD, na ul. Starozuberská.
Pokud by ještě občané v tuto sezonu potřebovali uložit trávu a listí, je možné 
takto učinit, ale výhradně jen v pracovní dny po dohodě na MěÚ Zubří - odbor 
výstavby - tel: 571 757 061, 062.
Od příštího roku budou zřízena dvě stanoviště kontejnerů, do kterých budou 
moci občané dále odkládat bioodpad – trávu, větve, listí.
Prosíme o respektování uzavření skládky. Nevyhazujte odpad mimo skládku!

Eva Gazdíková, odbor výstavby

Přísedící u soudu - volby 2016 – 2020
– výzva občanům 
Okresní soud ve Vsetíně požádal Město Zubří o zvolení dalšího, alespoň jedno-
ho přísedícího z řad místních občanů na volební období 2016 - 2020. Přísedící 
jsou voleni příslušným zastupitelstvem obce nebo města.
Poslední volby přísedících proběhly v roce 2014. Volební období trvá čtyři 
roky, nicméně někteří přísedící z různých důvodů nemohou funkci vykonávat, 
a proto je nutné přistoupit k opětovnému zvolení dalších přísedících. Z našeho 
města by okresní soud potřeboval doplnit přísedící pro řešení pracovněpráv-
ních/trestních věcí. 
Podle § 60 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, může být pří-
sedícím ustanoven státní občan České republiky, který je plně svéprávný a bez-
úhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude 
svou funkci řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let a sou-
hlasí se svým ustanovením za přísedícího a s přidělením k určitému soudu. 
Proto žádáme naše občany, kteří by měli zájem o tuto funkci, aby se přihlá-
sili nejpozději do 15. 1. 2016 na MěÚ Zubří nejlépe osobně nebo tel. na č. 
571 757 051.  

MěÚ Zubří 

Rychlými kroky čas kol nás spěchá,
rok za rokem letí – mizí v širou dál,
tisíce vzpomínek nám v srdci nechá,
nikdy již nevrací, co jednou vzal.

U příležitosti 14. výročí úmrtí dcery 

Jitky Zásmětové,
rozené Vlkové, a 3. výročí úmrtí manžela

                 Jiljího Vlka 
v zármutku vzpomíná mamka a manželka Jindra Vlková.

Provozní doba MěÚ o vánočních svátcích
St 23. 12. otevřeno do 11.30 hodin

MěÚ uzavřen od 24. 12. 2015 do 3. 1. 2016

Krásné prožití vánočních 
svátků 
a vše nejlepší do nového 
roku 2016
přejí všem občanům 

zastupitelé města 
a zaměstnanci MěÚ Zubří  

autor: Lenka Fryšová, 
14 let, ZŠ Zubří

Děti na výstavě
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MěÚ Zubří informuje

Zprávy ze školky - MŠ Duha



Vánoční pečení

Nejkrásnější období z celého roku je pro mě a snad i pro celé okolí advent a vá-
noční čas. Příprava na Vánoce a Štědrý den je dlouhá a my jsme si ji ve školce 
zpříjemnili. Pozvali jsme rodiče do našich tříd Světlušek a Motýlků a společně 
jsme strávili odpoledne pečením cukroví, perníčků a vyráběním stromečků 
z časopisů, které si děti odnesly domů i s pohodou, kterou jsme ve třídách měli. 
Určitě jim naplní celou adventní dobu. A jestli nemáte recept na vánoční poho-
du, tak dobře čtěte:  
Ingredience: 
  - 1kg  lásky
  - 80 dkg  štěstíčka
  - 20 dkg  pusinek
  - 20 dkg rodinné pohody
  - 10 dkg  porozumění 
  - 2 lžičky pomazlení
  - 2 pohlazení
  -   špetka zlobení
  -  dle chuti trpělivosti
  -  hodně zdraví

Vše dobře promíchati, upéci a po částech pojídati.

Dobrou chuť a šťastné Vánoce přeje MŠ DUHA

Mikulášská nadílka s divadlem Maringotka
V pondělní ráno 7. 12. zazvonil zvoneček a do naší duhové školky přiletěl an-
dílek. Vyzkoušel, co umíme, naučil nás novou čertovskou písničku a společně 
jsme pak zavolali Mikuláše. Jaké ale bylo překvapení, když přiletěl popletený 
čertík Bertík na koštěti! Byla vám to velká legrace. Děti se smály, pomáhaly 
čertíkovi s rošťárnami. Paní učitelky, včetně přítomných rodičů, dostaly odmě-
nou za vánoční písničku nadílku po čertovsku. Ano, bylo to koštětem. Děti tak 

Děti ze třídy Motýlků navštívily 20. listopadu výstavu na Petrohradu – „Ze 
skříní našich babiček“. Přivítala je paní Helena Adámková, která byla oblečena 
v dobovém oblečení. Děti si prohlédly vystavené kroje, dobové fotografie. Paní 
Hela jim pověděla, k čemu který kroj sloužil a při jakých příležitostech se nosil. 
Kluky nejvíce zaujal kroj mužský, dozvěděli se, jak se každá jeho část nazývá. 
Na závěr děti dostaly cukroví, jež se v dávných dobách peklo na Vánoce. Spo-
lečně jsme si zazpívali zuberskou hymnu a potom jsme plni dojmů odcházeli 
do MŠ. Děkujeme tímto paní Hele Adámkové, která si na naše děti udělala čas 
a přišla jim vyprávět o tom, jak se kdysi žilo a co se nosilo za oblečení.

MŠ Duha

Myslivec v MŠ

Ve čtvrtek 3. 12. jsme ve školce netrpělivě očekávali pana myslivce. Dorazil 
brzy a děti nemohly spustit zrak ze všeho, co si s sebou přinesl. Vyprávěl nám 
o kunách, liškách, jezevci, vysoké, divokých prasatech a názorně nám na váb-
ničkách předvedl, jak je můžeme v přírodě rozeznat. Panu myslivci jsme předali 
žaludy a kaštany, které jsme celý podzim sbírali, aby je přidal v zimě zvířátkům. 

třída Motýlků

Výlet do zámku Lešná

V předvánočním čase připravily paní učitelky dětem z MŠ Duha výlet do zámku 
Lešná u Valašského Meziříčí, kde pro ně byly připraveny dva programy. V prv-
ním se seznámily s významem adventu, s postavami sv. Martina, Lucie, Barbo-
ry a Mikuláše. Prohlédly si vyzdobený vánoční stůl a stromeček. Dozvěděly se, 
jaké zvyky lidé dodržovali na Štědrý den – lití olova, krájení jablíčka, pouštění 
lodiček aj. V programu „Ptáci na krmítku“ poznávaly naše nejznámější ptáky, 
poslouchaly jejich hlasy a na závěr vyrobily tukové krmítko. Rozloučili jsme se 
vánoční písničkou a děti si odnesly domů nejen obrázky, ale i spoustu prožitků 
z hezkého dopoledne.

MŠ Duha Zubří, Dana Vaňková
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Středisko volného času Valašské 
Meziříčí, výchovně vzdělávací 
program - LESNÍ ZVÍŘATA

Mateřská škola Zubří, Sídliště 6. května 1109, třída Sluníčka
učitelky Markéta Halaštová a Irena Dukátová 

V minulém čísle ZN nám řádil tiskařský šotek. Vyměnil fotku dětí ze 
solné křišťálové jeskyně za foto již jednou otištěné. Omlouváme se dě-
tem a správnou fotku zveřejňujeme ještě jednou.

RR ZN

Solná křišťálová jeskyně 

zapomněly i na poslední obavy a mnohé si od Bertíka vyžádaly stejnou nadílku 
i pro sebe. Když čertík na chvíli usnul, byl čas pro příchod svatého Mikuláše. Se 
svým klidem a důstojností promluvil k dětem a společně pak s andělem a čer-
tem děti obdarovali mikulášským balíčkem s překvapením. Bylo vám to tak 
krásné dopoledne – plné radosti, úsměvů, písní a legrace. Škoda, že jste tam 
nebyli s námi.

Za MŠ DUHA Markéta Trojáková    

AKCE SLUNÍČEK - LISTOPAD

Cvičení s Míšou, zámek Žerotínů Valašské Meziříčí 

Děkujeme panu Barošovi a panu Němcovi za hezké povídání o lesních zvířa-
tech a ukázku lovení zvěře v Březovci. 

Naše školní akademie

V pondělí 16. listopadu škola oslavovala výročí založení velkou akademií, 
na které vystupovali žáci z obou stupňů. Bylo nás tam přes dvě stovky účin-

ZUBERSKÉ
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Zprávy ze školky - MŠ Sídliště

Zprávy ze školy



Slavnostního předávání diplomů se 
v Arcibiskupském paláci zúčastnili 
jen Tomáš, Matěj, Jakub a Honza 
Petřek a musím říct, že všechny 
ohromili. Přišli v sakách a vypadali 
úžasně.
 Součástí stonožkového dne v Praze 
byla také prohlídka Staroměstské 
radnice. Prohlídka začala přesně 
v 14.00 hod. v gotické kapli, kde se 
nacházelo skleněné okno, za kterým 
jsme mohli vidět všech 12 otáčejí-
cích se apoštolů. Zajímavá byla pro-
hlídka historických sálů Staroměst-
ské radnice s nejcennější památkou 
a středem všeho bývalého dění - tzv. 

radní síň s bohatě zdobeným stropem a kachlovými kamny. Jiříkovou síní jsme 
prošli do Brožíkovy síně se 2 rozměrnými plátny (8x5 m) Václava Brožíka – 

Mistr Jan Hus před Kostnickým 
koncilem a Volba Jiřího z Poděbrad 
českým králem. Poslední zastávkou 
bylo podzemí a možnost nahlédnout 
do doby počátků Starého Města 
pražského. Úroveň tehdejšího měs-
ta byla o několik metrů níže, než 
dnes. Součástí podzemí je i vězení, 
studny, ale také pietní místo – kříž 
z ohořelých trámů, který upomíná 
na poslední dny druhé světové války. 
A nebylo by výletu do Prahy bez 
možnosti nakupování nejen vá-
nočních dárečků. Poslední chvilky 

všichni účastníci strávili na Václavském náměstí v obchodech a přesně o půl 
sedmé večerní se autobus rozjel směrem do Zubří.

Helena Dufková, Gabriela Cábová, foto G. Cábová a Lubomír Dufek

Tříbarevné mikulášení
aneb kam čert nemůže, tam se schovejme
V pondělí 7. prosince vběhli do haly čerti, vlétli andělé a důstojně vešel i Mi-
kuláš. Přišel se svou družinou zkontrolovat spravedlivé boje „staré školy“ 
o andělské pohlazení. Soutěžilo se v balónovém hopsání, přelézání lecčeho, 
číselném hledání, lapání do sítě, házení i balancování s obřími míčky, rychlo-
oblékání a pobíhání z místa na místo. Kromě toho se každý musel mít na pozo-
ru před rozdováděnými čertisky a ještě fandit své barvě. 
 Velmi náročné to bylo, ale podle scénáře neúnavné Hanky Šírové a pod taktov-
kou strhující Hely Zemanové si všichni ufunění sportovci dokonce zanotovali 
koledy. Děkujeme nadpřirozené porotě i celé 5. A.

kujících, kteří se chtěli na této akci podílet. Spolu s učiteli jsme připravili svá 
vystoupení pod celkovým vedením naší třídní učitelky, paní Kateřiny Gazdové. 
Diváci mohli ve třech představeních vidět program imaginární školní televi-
ze, kde moderátorky uvedly 10 čísel.  Každý tento výstup byl spojen s jedním 
měsícem ze školního roku. Střídaly se scénky s hudebními a tanečními vystou-
peními. Akademie jsme se nezúčastnili jen my, současní žáci, ale i spousta 
bývalých.  Opět nás také (jako před pěti lety) přišla navštívit stařenka se svou 
rodinou, ale letos nevypravovala, jen se nechala bavit. Na závěr akademie jsme 
všichni zazpívali píseň Slyš tu píseň zástupu z francouzského muzikálu Bídní-
ci, jako náš spontánní projev podpory Francii….
Závěrečný potlesk diváků vestoje na odpoledním i večerním představení byl 
pro nás tou nejhezčí odměnou, děkujeme.

Za všechny vystupující Aneta Plesníková a Nikita Petřeková, 9. B,
foto M. Kolečková

Poděkování
Svým jménem děkuji všem současným i bývalým žákům za úspěšné účinková-
ní, kolegům za perfektní přípravu čísel - Mgr. Petře Ondřejové, Mgr. Simoně 
Palátové, Mgr. Ivě Mičulkové, Mgr. Šárce Ulrychové, Mgr. Adéle Zedníčkové, 
Mgr. Haně Šírové, Mgr. Ladislavu Zetkovi a Mgr. Š. Janušové, která spolu 
s Mgr. H. Hýblovou, p. J. Juříčkovou také pomohla s organizací při představe-
ních, a Mgr. M. Miklovi za technickou práci.
Celé večerní vystoupení je zaznamenáno na DVD, které je k zakoupení 
za 20 Kč na nové škole.

Mgr. Kateřina Gazdová

Zuberští žáci na návštěvě Prahy
Už se stalo tradicí, že začátkem prosince odjíždějí naši žáci do Prahy. Tentokrát 
je čekala již pátá mše svatá pro Stonožku, kterou jako obvykle celebroval J. Em. 
Dominik kardinál Duka OP, poté se některé děti zúčastnily slavnostního předá-
vání diplomů za vítězství ve výtvarné soutěži „Karel IV. – Otec vlasti“. Tím pro 
žáky skončila oficiální část výletu a všichni zamířili na prohlídku Staroměstské 
radnice a pak je čekala lákadla v podobě McDonald´s, KFC a obchodů.

Stonožková mše má sice náležitosti správné mše, ale vzhledem k tomu, že se jí 
účastní děti a je dětem určena, je přeci jen jiná – hosty jsou významné osobnos-
ti, zpívají dva sbory (jeden dětský), letos dětem zazpíval i Adam Plachetka, čes-
ký operní zpěvák, jenž dobývá celý svět, pan prof. Piťha pronáší úžasně vtipné 
projevy (letos mimo jiné i o životě sv. Mikuláše, v němž děti varoval, aby si ho 
nepletli s dvěma zahraničními starými vousatými pány v červeném), pan kardi-
nál také nešetří vtipnými poznámkami, ministrují chlapci z různých stonožko-
vých škol... vládne zde přátelská atmosféra. Celou mši i letos natáčela TV Noe.
 Výtvarné soutěže pořádá Arcibiskupství pražské společně se Stonožkou a naši 
žáci v nich získávají ceny a dosahují i na stupínky nejvyšší. Letos jsme obdrželi 
73 diplomů – cen a Jaroslav Bochníček z 9. B získal Cenu poroty a Tomáš Vlk, 
Matěj Maléř, Jakub Cáb, Jan Petřek, Josef Koleček a Jan Petřvalský z loňské 9. 
A získali za kolektivní dílo Cenu Běly Gran Jensen.
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byla chvíle rozbřesku, skřivánků, střapáčků  a mátoh;  zejména kvůli nim další 
vyučování proběhlo raději na Vsetíně ve výrobně baněk (i za cenu riskování ve-
liké úrody střepů). Protože ve třídě se přece někdy spí a jindy učí.

S. Bludná a P. Bláhová 

P. S.: Tak nás nakonec Vánoce doběhly… asi je i tentokrát necháme vyhrát…
P. P. S.: Udělujeme Jarce řád diamantové voskovky a našim maminkám titul 
Zlatá laskomina…a děkujeme!!!

VÁNOČNÍ „CONCERTINO“ LENKY FILIPOVÉ
a jejich hostů
Poslední listopadovou sobotu 
zuberský Klub vítal nadcházející 
adventní čas koncertem Lenky 
Filipové a jejích hostů. Jen málo-
kdo z diváků, kteří do posledního 
místa zaplnili velký sál zuberské-
ho Klubu, však očekával tak vel-
kolepou podívanou. Mnozí se tě-
šili na populární písničky a Lenčin 
nezaměnitelný hlas, jímž navozuje 
jakousi zvláštní pohodu a klid, jiní 
zase čekali, že naživo uslyší tóny 
kytary, na kterou Lenka Filipová 
vykouzlí klasiku, jazz, blues, po-
pové věci i tradiční muziku z růz-
ných koutů světa. Jen málokdo 
však tušil, že ona tajemná slůvka 
z plakátu „a hosté“ se promění 
v osmici profesionálních hudeb-
níků se smyčci a jednoho britské-
ho multiinstrumentalistu, který 
ovládne bravurně hru na všemožné nástroje od kláves až po keltskou harfu. 
Vše dobarvila úchvatná hra světel a tradičně úžasné zuberské publikum.
Zazněly klasické popové hity, kdy veškeré dění na pódiu ovládla Lenka Fili-
pová, jedna z jejích dvou nablýskaných kytar a Sean Barry za klávesami nebo 
s harfou. Přišly také velké chvíle pro smyčce, jež bravurně hladily struny houslí 
i čel oktetu BRNO STRINGS. Ty podbarvovaly Lenčinu precizní hru na kytaru 
především v její klasické podobě. V průběhu koncertu jsme proplouvali histo-
rií, kontinenty i žánry, a přece to celé vyústilo ve smysluplný jednolitý krásný 

 

A letos gratulujeme ČERVENÝM!
S. Bludná

Drobné předvánoční pochrupování
aneb kterak postýlky zůstaly prázdné

Ve středu 9. prosince vyhlásili všichni třeťáci čas odpočinku od předvánočního 
shonu, slalomu mezi horkými plechy a zvědavým hledáním vynalézavě ukry-
tých dárků. Sešli se odpoledne ve třídách, kde už od samého rána povlávaly 
na rozličných místech cedulky s nápisem Rezervace. Nestihli si ani vybalit 
spacáky, protože spěchali na novou školu za naší šikovnou Jarkou a jejími ma-
lebnými kouzly. Zažonglovali si s voskem a žehličkami a upalovali zpátky, aby 
ještě stvořili anděly. Ti je pak mohli celou noc, vznášejíce se na chodbě, hlídat.
Úderem šesté na schodech naší školy zazněly koledy a každého, kdo šel okolo, 
lehce očarovaly. Po procházce s halasným vychvalováním vyzdobených ulic 
přišla chvíle pyžamové, polštářové a plyšákové přehlídky, která volně přešla 
v přehlídku všech možných druhů usínání, chrupání, převalování, chichotání, 
těžko identifikovatelných zvuků a chvilek vzácného ticha…a skoro vzápětí tu 
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se ukázalo jako dobrý nápad, který přivedl do zuberského centra spoustu zvěda-
vých rodin. Mělo to ale jistou vadu na kráse – sám stromeček, který sklidil spíš 
úšklebky a posměch. Ihned po tomto nepovedeném „vyvrcholení“ loňského 
jarmarku se začaly spřádat plány, jak se v budoucnu podobného trapasu vyva-
rovat. Bývalý ředitel školy a současný místostarosta Stanislav Petružela přišel 
s krásnou myšlenkou zapojit do celého procesu děti ze školy tak, aby stromeček 
mohl zářit i ve dne. Nedílnou součástí týmu, který se postaral o letošní podobu 
stromečku, byly učitelky Helena Dufková a Jarka Juříčková, Radek Janošek, 
Tomáš Indrák a Dana Pekarová, která letos celý proces koordinovala. Velký 
dík také patří Michalu Hasalíkovi a Jarku Petřekovi, který strávil dlouhé hodiny 
na plošině a všechny ozdoby i světýlka rozvěšel přesně tam, kde měly být. 

 Zubří tak má konečně stromeček, na který může být pyšné a který člověku udě-
lá radost, kdykoliv se na něj podívá. 

Lenka Přečková, foto Ivan Dostál

Rostoucí tradice VÁNOČNÍHO JARMARKU
Lehce pošmourné počasí, ale žádná velká zima … nezbytná vůně svařáků, gro-
gů a medoviny, ale také masa a uzenin, několik historických stánků s rozlič-
ným tradičním i užitkovým zbožím a pódium připravené pro celodenní nedělní 
program. Takový byl začátek letošního jarmarku, jenž se poprvé uskutečnil 
v první adventní neděli. 

Již v 10:00 hodin Faraoni otevřeli jeho program. Ve stejnou chvíli se otevřel 
i Petrohrad, kde kromě VÝSTAVY S VŮNÍ PERNÍKU byl místním spolkem 
včelařů a Odborem kultury a sportu Města Zubří připraven celodenní pro-
gram, v rámci kterého se povídalo o včelařství, zdobily se perníky a děti vyrábě-
ly svíčky z pravého včelího vosku.
Hlavní část programu jarmarku však přišla odpoledne a v podvečer, kdy se 
postupně na jevišti vystřídali oblíbení Faraoni, již tradičně početná a všemi ge-
neracemi zastoupená skupina tradičně oděných „Beskyďáků“ s pásmem koled 
a tým MŠ Sídliště, který má se svými dětmi výsostné právo posledního vystou-
pení a odpočítávání posledních sekund do rozsvícení vánočního stromu, který 
se letos rozzářil v nové podobě. 

hudební zážitek, v němž Lenka několikrát vzpomněla začátek adventu. Lidi 
odcházející z koncertu zasypávala první letošní sněhová nadílka. A představte 
si, nikdo nenadával, že bude muset ometávat auto. Lidi odcházeli s úsměvem 
na tváři a my jen přes okno slyšely: „Jééééé, advent je tady!“   

Lenka Přečková

VÝSTAVA S VŮNÍ PERNÍKU
Když se na sezení muzejní rady poprvé probírala možnost uspořádat před Váno-
cemi výstavu perníčků, zvažovalo se několik možností jak k celé výstavě přistou-
pit a koho oslovit. Jasná volba padla na místní včelaře. To jsme ale ještě netušili, 
jak se tohoto nelehkého úkolu zhostí.
Přestože se nám stále vkrádala do mysli potřeba oslovit i veřejnost, přišel tento 
spolek nadšených včelařů s tolika nápady, že jsme si prostor pro ostatní kreativní 
„zdobiče“ vánočních perníčků nechali na jindy. Velmi nás potěšilo, že ve finále 
na výstavě nebyli zdaleka jen perníčky a perníky, ale že zde bylo krásně prezen-
továno včelařství jako takové.
V průběhu Vánočního jarmarku, kdy se dveře Petrohradu otevřely veřejnosti 
poprvé, byl po celý den připraven i doprovodný program. K vidění byly ukázky 
zdobení perníčků a děti si mohly mimo jiné vyzkoušet s paní Alenou Machalo-
vou tvorbu svíček z včelího vosku.

Předseda spolku včelařů pan Obršál všem příchozím podával výklad o medu, 
včelkách a radostech i strastech, jež činnost včelaře v průběhu roku provázejí. 
Tak se podařilo pod jednou střechou snoubit vůni Vánoc, prostor pro kreativitu 
a tvoření i kus lidové moudrosti.
V průběhu výstavy vše okusily i děti z místní základní školy. 
Obrovský dík patří celé základní organizaci Českého svazu včelařů ze Zubří, 
v čele se svým předsedou Milošem Obršálem, aranžéry Antonínem Pečivou a D. 
Pečivovou a především Božence Mizerové, která sama nazdobila, ale také sesbí-
rala většinu vystavených perníků, v průběhu otevření výstavy sama toto umění 
předváděla a kromě toho ovoněla prostory Petrohradu vůní tradiční medoviny. 
Zdobené vánoční perníky a perníčky pro výstavu zapůjčili: Boženka Mizerová, 
Liduška Hanáková z Rožnova p. R., Jarmila Křížová z Brna, Marie Baďu-
říková z Rožnova p. R., Ivanka a Ivan Mikeskovi z Frenštátu p. R., Antonín 
Pečiva z Rožnova p. R., Marie Musilová z Frenštátu p. R., Hana Petrlová ze 
Zubří, Hana Vicenová ze Zubří, Zdeňka Klestilová, Pavel Paseka a Marie 
Paseková, Cyrilovo pekařství, Jitka a Josef Strkáčovi ze Vsetína, Danuška 
a Pavel Babincovi z Frenštátu p. R., Terka-Březinová-Ulmanová, Hrabství-
-Hradec n. Mor., Lenka a Jarek Besedovi z Frenštátu p. R., Hanka Malino-
vá, Praha Krč, přátelé z Povážské Bystrice a Pavel Janoš z Pardubic. 
Všem mockrát děkujeme!

Lenka Přečková

ZUBERSKÝ VÁNOČNÍ STROM 
SE ROZZÁŘIL V NOVÝCH ŠATECH
Již v loňském roce se podařilo skloubit dvě dosud oddělené tradice, a sice zu-
berský Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromečku v centru Zubří. Vše 
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druhé. Jemný, veselý chlapec, statečný a věrný jako ostatní, opovrhující násilím 
a nespravedlností, vždy ochotný pomoci tomu, kdo je v nouzi….
Červenáček, jemuž Rychlonožka často říkal s nádechem lehké ironie „pojď sem, 
hezký hochu“, protože to Červenáčkovi řekla jednou jedna paní, si to přízvisko 
opravdu zasloužil. S oblibou nosil červenou čapku a v klubu byl jediný, kdo měl 
povoleno mít ji na hlavě v klubovně! Čapka patřila zkrátka k Červenáčkovi.
Však také podle ní dostal jméno!
A konečně Rychlonožka sám. U Jóviše! Samorost, smolař, legračník a vtipálek, 
zmatkář a strašpytel, pořád víc na zemi než na nohou, o všechno zakopl, všech-
no ztratil, všechno rozbil, zkazil a popletl, ale to vždy spíš jen na obrázcích než 
ve skutečnosti. Jeho prostořeké průpovídky a vtipy kdekoho rozchechtávaly a on 
jimi nešetřil ani v nejožehavějších situacích, třeba v zajetí mezi Vonty i jinde, kde 
každý jeho vtip spláceli věznitelé a tyrani třeba i zbabělým úderem do tváře …
To tedy byly Rychlé šípy. Chlapci stateční, veselí, odvážní, podnikaví, vždy se 
spoustou plánů. Nikdy neměli dlouhou chvíli! Nikdy je ani nenapadlo svůj klub 
zradit a opustit!“ 
 Jaroslav Foglar

Lenka Přečková

Za zvuků tradičních „odrhovaček“ a evergreenů, o které se postaralo duo mu-
zikantů zpoza kopce (Láďa Kokeš a Milan Cyrus), se letošní vydařený jarmark 
pomalinku stával minulostí. Množství lidí, které jej letos navštívilo, předčilo 
veškeré naše očekávání. Z této akce se začíná stávat nová, krásná tradice, která 
každoročně může potěšit stovky lidí a připomenout blížící se vánoční svátky. 

Lenka Přečková, foto Ivan Dostál +zdroj: www.zubran.cz

Po 9 letech se do Zubří vrátily legendární 
RYCHLÉ ŠÍPY

Ti nejoblíbenější herci ze Slováckého divadla, a všichni jako vystřižení z nej-
známějšího komiksu všech dob – to jsou, byly a budou RYCHLÉ ŠÍPY, které 
do divadelní podoby divadlo z Uherského Hradiště převedlo již v roce 2000. 
Dodnes se neokoukali, dodnes baví a léčí smíchem. Člověk tomu ani nemůže 
uvěřit, stovky repríz na jejich představitelích nezanechaly ani špetku znudě-
nosti či apatie. S každou reprízou přichází nové nápady, nové situace, nové 
záchvaty smíchu.
V Zubří tomu nebylo po 9 letech, kdy se tady Rychlé šípy prohnaly poprvé, 
jinak! Nevím, zda se někdy někomu jinému podařilo takto pracovat se zdán-
livě neslučitelnými žánry, ale tento transfer z komiksu na divadelní prkna je 
dokonalý … Půjčím si z programu citaci Jaroslava Foglara o Rychlých šípech 
– takoví byli, jsou a budou! A třeba se k nám za pár let znovu vrátí a vyskočí ze 
stránek časopisů!

„První je u mne Mirek Dušín – jeden z nejušlechtilejších chlapců, kteří kdy žili. 
Přímý a bezelstný, pro pravdu a právo vždy zapálený, ohleduplný a přátelský 
k chlapcům, rytířský a dvorný k děvčatům. Lepšího kamaráda si Rychlé šípy 
opravdu nemohly zvolit za vedoucího. 
A Jarka Metelka se svou podkůvkou vlasů do čela vždy trochu spadlých. Klidný 
a mírný, ukázněný. Jen o něco málo mladší než Mirek, a přece ho tak uznávající. 
On byl vlastně nepřímo původcem založení klubu Rychlých šípů … Jak někdy 
stačí málo a mnohé by nebylo, mnohé by se nestalo!
Jindra Hojer, čili „moje ublízané potěšení“, jak mu Rychlonožka žertem říkával, 
protože měl vždy pečlivě na pěšinku učesané své plavé vlasy, byl co do stáří mezi 
Mirkem a Jarkou na jedné straně a Červenáčkem a Rychlonožkou na straně 

Srdečně vás zveme na vánoční koncert 
 

JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU 
Cimbálová muzika KOTÁR pod vedením cimbalisty Petra Zetka a klarinetisty Jiřího 

Pivovarčíka zahraje méně známé koledy a drobné instrumentální skladby v úpravách 

Jana Maliny. Představí se zpěvačka Ludmila Vašková a zpěváci Karel Petružela, 

Zdeněk Chrástecký, Martin Rožnovják a Vojtěch Goláň. 
 

Kostel sv. Kateřiny v Zubří 3. ledna 2016 v 16 hodin 
 

Vstupné dobrovolné. 

Vánoční tvoření
3. prosince proběhlo Vánoční tvoření s knihovnou pod taktovkou paní Aleny 
Machalové. Vyráběly se vánoční papírové koule, které pak děti věšely na stro-
meček. Součástí akce byl i 1. ročník výroby nejdelšího řetězu. Po důkladném 
změření byla jeho délka 15,63 metru, takže příští rok máme co překonávat. 
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„Uspávání broučků“ na Starém Zubří
V úterý 27. října uspořádal výbor ČČK III akci pro děti a jejich rodiče. Sraz 
byl u kulturního domu v 17 hodin. Děti s lampionky a světýlky se průvodem 
odebraly až na kraj lesa nad kapli – k Boňkovu. Doprovázeli je „broučci“ s kři-
dýlky a tykadly, kteří jim připravili krátký program. Děti se dozvěděly, jak to 
s těmi boučky je, a dostaly omalovánky. Vrátily se pak ke kapli, kde na všechny 
čekal výborný čaj, který vařila Miluška Holišová, a oplatky. Popovídali jsme si, 
zazpívali a šli domů do postýlek.
Bylo to hezké ukončení slunečného podzimního dne.
Všem, kteří se účastnili, děkujeme za práci: Péťovi Holišovi za osvětlení před 
kaplí, Milušce za čajíček, Irence za nákup oplatek a všech potřebných ingredi-
encí a všem, kteří napájeli a obsluhovali zúčastněné.
Těšíme se na další akce a přejeme ještě hodně slunečných dnů.

Výbor ČČK III – Staré Zubří
Bohuslava Haasová

….. a přišel i Mikuláš
Skupina nadšenců z horního 
konce ve spolupráci s míst-
ní skupinou ČČK uspořádala 
v sobotu 5. 12.  v pohostinství 
U Perniců zábavné odpoledne 
pro děti. Kromě vtipného úvo-
du a přivítání bylo pro děti na-
chystáno i překvapení v podobě 
kotlíku plného cukrovinek. Dva 
čerti udělali trochu rozruchu, ale 
klidný a rozvážný svatý Mikuláš 
s andělem situaci zklidnili. Kaž-
dé dítě po přednesu básničky či 
písničky obdrželo balíček. Děti 
(ale i dospělí) si při reproduko-
vané hudbě zatančili - zkrátka 
byl to příjemný podvečer. 
Děkujeme všem, kteří se podíleli 
na přípravě této malé slavnosti.

V. B.
 

Překvapila nás kreativita některých dětí, které se nezastavily jen u výroby dané 
předlohy, ale vymyslely a pak vytvořily i další ozdoby z papíru. Ozdobený stro-
meček si mohou přijít všichni prohlédnout do knihovny. Tímto patří velký dík 
všem zúčastněným a paní Aleně.  

 VJ

Výběr z knižních novinek
Co to bude?
Táňa Keleová-Vasilková
Tuto otázku Jana pokládá zákaznicím den co den. Pracuje 
v kadeřnictví, její dcera Zorka ve vedlejším kosmetickém 
salonu. Žijí ve světě bez mužů, jejich dny jsou naplněné 
hřejivostí, vzájemnou láskou a přátelstvím, a také sny, které 
ne vždy vyslovují nahlas.
Po náhlém úmrtí mladší sestry Marie si Jana k sobě nastě-

huje švagra a malou Sáru, svoji milovanou neteř. Život mámy a dcery se tím 
od základu mění… a ani jedna netuší, že tohle je jen začátek.

Český krtek v CIA
Vladimír Ševela
Karel Köcher je jediným špionem někdejšího východního 
bloku a pravděpodobně i jediným zahraničním agentem vů-
bec, kterému se podařilo proniknout do CIA. Jeho kontro-
verzní příběh nebyl v české literatuře faktu dosud popsán. 
Köcher byl vysazen do USA v roce 1965 se zdánlivě nesplni-
telným úkolem infiltrovat se do amerických zpravodajských 

služeb. Doprovázen svou krásnou ženou Hanou získal v Americe pověst anti-
komunisty, pracoval u Zbigniewa Brzezinského a v roce 1973 mu CIA skutečně 
nabídla místo v jednom ze svých nejtajnějších oddělení. Mise byla splněna. 

12 nesmrtelných
Sestavil Zdeněk Rampas
Tři horory, čtyři fantasy a pět science fiction - výběr toho 
nejlepšího, co Akademie SF, F a H ocenila za svou dvacetile-
tou historii. Uvedená díla zdařile dokládají šíři záběru české 
a slovenské fantastiky posledních dvou dekád. Od rozpusti-
losti a neuctivého zacházení s klasiky, přes jejich poučené 

následování až po hledání a tvorbu vlastního světa. Jedná se o texty, které vám 
utkví v paměti na dlouhou dobu, možná i navždy. Právě proto byla antologie 
připravená tahounem Akademie (a prezidentem Československého fandomu) 
Zdeňkem Rampasem pojmenována 12 nesmrtelných.

Vánoční otevírací doba v knihovně
24. 12. 2015 – 3. 1. 2016 ZAVŘENO

Všem přejeme krásné a poklidné Vánoce 
a vše nejlepší v novém roce. 
V knihovně se na vás budeme opět těšit 
od 4. 1. 2016

autor: Pavel Vala, 15 let, ZŠ Zubří

Mnoho hezkých chvil 
o Vánocích, pevné zdraví, 
hodně štěstí a lásky 
v novém roce 
přeje spoluobčanům

ČČK Staré Zubří

autor: Ester Konkoľová, 15 let, ZŠ Zubří
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Strmuľka
(Některé druhy hub 
na území města Zubří,  
11. část)
Jedlá strmělka mlženka 
(Clitocybe nebularis) 
roste dosti hojně od srp-
na do prosince v listna-
tých i jehličnatých le-
sích, v hájích, křovinách, 
parcích, zahradách. Po-
pelavě hnědé až 150 mm 

velké klobouky pokryté ojíněným povlakem (jakoby zamlžené) můžeme vidět 
ve skupinách nebo čarodějných kruzích. 
Doporučuje se sbírat mladé plodnice v menším množství do směsi s jinými dru-
hy. Rozhodně bychom neměli sbírat plodnice přešlé mrazem. Vůně této lupena-
té houby je intenzivní a typická. Komu nasládlá vůně nevadí už při sběru a tepel-
né úpravě (kdy vůně ještě zesílí), může strmělku mlženku obvykle i konzumovat 
bez trávicích potíží. Je ale třeba ji dobře upravit, např. před obalováním řízků 
nebo naložením do kyselého nálevu nejdříve uvařit ve vodě a vodu slít. 
Strmělku mlženku je možné zaměnit za jiné jedlé houby: běločechratku obrov-
skou s až 300 mm velkým kloboukem (ta ale odradí nepříjemným spermatickým 
zápachem) a za mnohem menší, v jehličnatých lesích rostoucí strmělku kyjo-
nohou (ta je ale v kombinaci s alkoholem mírně jedovatá) a šťavnatku vonnou 
(s hořkomandlovou vůní). 
Nebezpečná by byla záměna strmělky mlženky za vzhledem podobnou jedova-
tou závojenku olovovou. Ta ale roste vzácně od června do září a upřednostňuje 
vápencové podklady a listnaté lesy teplejších oblastí naší republiky.

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť

Křest knihy
V podvečer 8. 12. se v malém sále Klubu Zubří konal slavnostní křest knížky Re-
flexní terapie jako samopomoc aneb Kam sáhnout, když mě něco bolí autorky 
Radky Dvořákové. Útlá knížka od zkušené terapeutky obsahuje spoustu dobrých 
a ověřených rad, jak si vlastními silami pomoci při nejrůznějších potížích.

Poděkování
14. listopadu se naše rodina zúčastnila slavnostního vystoupení Valašského sou-
boru písní a tanců Beskyd. Děkuji za realizaci této celé události k tak významnému 
výročí 70. let od založení. Bylo to krásné a zajímavé připomenutí zvyků a tradic 
našich předků. Celé vystoupení bylo plné barevné valašské mluvy, libozvučných 
písní a veselých tanců mladších i starších Valachů. Moc děkujeme, že jste se roz-
hodli věnovat dobrovolné vstupné na léčbu pro našeho Damiánka. Celému soubo-
ru přejeme od dalších let hodně sil, elánu a mnoho krásných vystoupení. 
Moc děkujeme Monice Krčmářové za nápad požádat vedení Beskydu  o pomoc. 
Děkuji, že jsi vše vymyslela, navrhla, domluvila a pomohla zrealizovat. Děkuji 
za Tvou péči, pomoc, starostlivost a trpělivost, kterou máš pro Damiánka ve škol-
ce. Vím, že to s ním je někdy hodně náročné. Díky, že jsi mu dobrou asistentkou 
při všem, co sám nezvládne. 
Do třetice děkujeme Vám všem, kteří jste se přišli podívat, přišli oslavit tu kula-
tou 70. a přispěli Damiánkovi na další rehabilitaci. Vybralo se neuvěřitelných 
18 961 Kč. Jsme vděční za každou akci, jejíž výtěžek byl věnován našemu Da-
miánkovi. Jsem ráda, že bydlím právě tady v Zubří, kde Vy, lidé, nejste lhostejní 
k ostatním, jste laskaví, ochotní a štědří. Ještě jednou velké díky Vám všem za pod-
poru a pomoc, kterou nám i nadále poskytujete.
Přejeme krásné a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně pevné 
zdraví. 

rodiče Fabiánovi 

Sněhové vločky k zemi se snáší,
mráz si s okny pohrává, 
chybí už jen pár stran v kalendáři, 
vánoční čas nastává. 

Překrásné Vánoce a do nového roku 2016
jen to dobré a nejlepší přeje

představenstvo MS ČČK 1 - Dolní
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Děti se vyřádily na parketu i v ostatních prostorách, píseň „Jede, jede mašin-
ka“ nenechala nikoho v klidu a zazněla několikrát. Každé z dětí si odneslo 
nějakou tu sladkost a v závěru byly hlavním hitem svítící náramky. 
Stoly v sále byly zaplněny dobrotami od našich maminek, babiček a tetiček, 
přichystáno bylo i něco k zakousnutí v rámci švédského stolu a každý, kdo 
měl chuť, si mohl dát sladkou tečku ve formě poháru. 
S úderem devatenácté hodiny děti uvolnily prostor pro ty, již nechodí spát 
po večerníčku, a byť nerady, plné zážitků odcházely unaveny, ale spokojeny. 
Večerní zábava už byla přece jen určena těm, kteří spadají do kategorie 18+. 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě této KATEŘINSKÉ ZÁBAVY, 
a doufáme, že za rok si to zopakujeme.

Spokojení rodiče

Výzva zuberského rodáka
Jako zuberský rodák se rád vracím nejen ke svým příbuzným a rodině, kteří 
zde od „nepaměti“ žili a do současnosti žijí. Nemohu opomenout ani spo-
lužáky a známé, se kterými se mohu setkávat při různých příležitostech jak 
radostných, tak i bolestných, které jsou součástí života.
Podstatou mého rozhodnutí napsat do „zuberského měsíčníku“ byla má 
dlouhotrvající snaha požádat vedení současného městského úřadu o pří-
padnou pomoc. Jedná se o dohledání současně žijících potomků po padlých 
v kruté a nesmyslné první světové válce, jejichž jména jsou uvedena na pa-
mětní desce umístěné na historické dominantě budovy nám známého „Pet-
rohradu“. Má snaha je najít jak vnuky, tak případně i pravnuky padlých vojá-
ků. Sám jsem motivován stejným osudem, kdy jsme já, jako vnuk, a následně 
i pravnuci postrádali a doposud postrádáme svého „staříčka“.
V případě Vašeho zájmu vzájemně se poznat i získat další informace o Vašich 
blízkých padlých v 1. světové válce uveďte prosím Vaši kontaktní adresu a své 
stanovisko zašlete na mou adresu, nebo volejte:

Ing. Poruba Milan
Neukončená 580/14
725 29  Ostrava – Petřkovice
mobil: 607 543 399

Závěrem vyjadřuji poděkování za projevenou vstřícnost při řešení našich 
problémů panu zástupci starosty města Zubří Mgr. Stanislavu Petruželovi, 
který se svými spolupracovníky věnoval mimořádnou pozornost optimální-
mu řešení předmětné problematiky.
Mimořádně potěšující informací nejen pro mne bylo sdělení, že v příštím 
roce dojde ke komplexní revitalizaci památného Petrohradu. Rovněž dojde 
v roce 2016 k předpokládanému dotisku pamětní knihy, o kterou se projevuje 
mimořádný zájem.
Dovoluji si popřát všem pracovníkům městského úřadu i občanům pohodové 
vánoční svátky a pevné zdraví do dalších let.
 

Ing. Poruba Milan

Po úvodním hudebním vstupu se slova ujala sama autorka. Stručně zmínila obsah 
knihy a s humorem líčila vznik své fotografie na její zadní straně. Pak poděkovala 
všem, kdo jí byli při psaní oporou – sestře Evě Solanské, autorce všech fotografií, 
Lubomíru Dufkovi, který jí pomohl s grafickou stránkou knihy, Šárce Janušové 
za korektury a svému manželovi a dětem za nesmírnou podporu a trpělivost. Ná-
sledoval vlastní křest, kterého se společně s autorkou ujal i pan Adam Fuska, učitel 
hudby na LŠU a kamarád.
Hostům celý večer zpříjemňovali svou hrou a zpěvem pan Fuska a jeho žák Václav 
Hudeček (kytara!).
Děkujeme Radce Dvořákové za její úspěšnou prvotinu, která se určitě stane 
v mnoha rodinách neocenitelným společníkem a rádcem, a moc se těšíme na další 
knížky i na léčivé doteky jejích rukou. 

Helena Dufková

Na zemi pokoj lidem dobré vůle
Toto je druhá polovina zvolání, která podle Bible zazněla z úst andělů nad 
Betlémem při narození Ježíše. V této podobě se nám dostala slova do chvalo-
zpěvu, který zpíváme při každé slavnostnější bohoslužbě. Překlady se trochu 
různí. Většinou je to přeloženo: Na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh má v nich 
zalíbení. A možná si stále říkáme: „Kde je ten pokoj mezi lidmi? Proč ho je 
stále tak málo?“ 
Vánoce vnímáme jako období pokoje, kdy toužíme prožívat příjemnou svá-
teční atmosféru a alespoň trochu zapomenout na každodenní starosti a pro-
blémy. Ty se velmi brzy zase připomenou, pokud se od nich vůbec dokážeme 
alespoň na nějaký den odpoutat. Není možné se divit, že je ve světě kolem 
nás mnoho zla. Často je dost sporů a narušených vztahů mezi nejbližšími. 
Tam, kde není odpuštění, není ani lásky, neboť odpuštění je plodem lásky. 
A kde není láska, nemůže být skutečný pokoj v srdci. Když nemá člověk po-
koj v sobě, nemůže ho dávat dál. Letošní adventní dobu můžeme věnovat 
úsilí o smíření s těmi, se kterými nemáme vztahy zcela v pořádku. Je mož-
né, že i přes naše upřímné úsilí druhá strana naši nabídku nepřijme. Přesto 
bychom se měli pokusit krok ke smíření udělat. Když se to podaří, můžeme 
prožít Vánoce jako opravdové svátky pokoje. A nejen to. Budeme mít v srdci 
pokoj i nadále. Cesta k uskutečnění je v první části zmíněného zvolání nad 
Betlémem: „Sláva na výsostech Bohu.“ My nejsme schopni mnohá zranění 
v našich vztazích uzdravit a napravit. Otevřeme-li však srdce dokořán Bohu, 
on je schopen to udělat. Je schopen změnit náš pohled na bližního, je scho-
pen dát nám poznání našich vin a má moc je odstranit. Je schopen dát i sílu 
přijmout druhého s jeho chybami a učinit z nás nositele pokoje. Kvůli tomu 
Ježíš na tento svět přišel.

Přeji Vám všem, ať uzdravující Boží láska naplní vaše srdce. Ať jsou pro 
nás Vánoce obdobím milosti, kdy znovu zakusíme Boží blízkost a pozná-
me, že Bůh umí proměňovat nás i naše vztahy s druhými. A skrze nás je 
schopen uzdravovat i naše lidské společenství.

P. Karel Janečka, farář

Kateřinské odpoledne pro malé i velké
Byla sobota 21. listopadu a děti se těšily na třetí hodinu odpolední. V pohos-
tinství Pod Lipůvkou bylo totiž připraveno odpoledne plné zábavy. Malovalo 
se na obličej, hrála se spousta soutěží a dokonce jsme mohli posoudit kouzel-
nické umění. Celou atmosféru dotvářelo pohádkové duo Křemílka a Vocho-
můrky a hudební produkce Martina Pavlíčka, který dětem ze svého mixpultu 
pouštěl jednu písničku za druhou. Nejvíce se asi zapotil při hře Židličková. 
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na děvčata náročný program. Během pátečního odpoledne musely zvládnout ofici-
ální trénink před mezinárodními rozhodčími, ubytování a spánek před důležitým 
dnem. Sobota byla celá závodní. Dopoledne závodila dvě družstva kategorie 8–10 
let a 10–12 let, která měla postup do nedělního finále jistý. 

3 zuberská družstva na Světovém poháru v Budapešti

Obě družstva předvedla ve své premiérové účasti na mezinárodním závodě své 
závodní sestavy velmi dobře a trenérky byly na své svěřenkyně právem pyšné. Seni-
orky nastupovaly kolem osmé hodiny večerní na závodní koberec jako sedmnácté. 
V jejich kategorii startovalo celkem 19 týmů z celého světa a jen 10 z nich moh-
lo postoupit do nedělního finále. My někteří jsme věděli již před jejich závodním 
vystoupením, že pokud neudělají žádnou chybu a zacvičí svou sestavu s grácií 
a srdcem, že se jim může podařit otevřít brány finále, stejně jako se jim to podařilo 
v Barceloně v květnu 2013. Všichni v hledišti jsme jim drželi pěsti a mávali českou 
a zuberskou vlajkou. Bylo krásné vidět, jak všechny holky ze Zubří drží za jeden 
provaz a přejí si to samé. Aby všechna 3 zuberská družstva byla v nedělním finále. 
A taky se to povedlo. Sobotní večer byl plný radosti a také písniček. Večeře v restau-
raci byla pro všechna děvčata malou oslavou a poděkováním za jejich skvělý výkon. 
Nedělní den byl nejen slunečný, ale také úspěšný.
Družstvo kategorie 8–10 let ve složení Adéla Fiedlerová, Markéta Křivová, Eva 
Holubová, Tereza Mizerová, Pavlína Žemlová a Štěpánka Cibulcová spolu se 
svou trenérkou Adélou Zedníčkovou vybojovaly na svém prvním mezinárodním 
závodě krásné 4. místo. 
Družstvo kategorie 10–12 let ve složení Terezie Románková, Kateřina Vrátilo-
vá, Bára Kachtíková, Anna Pernicová, Klára Mikulenková, Taťána Nečypo-
ruková, Michaela Šimurdová, Alžběta Mizerová, Alžběta Petřeková si spolu 
s trenéry Hanou Šírovou a Kryštofem Havlem odvezly ze svého premiérového me-
zinárodního závodu také velmi ceněné 7. místo.

Družstvo seniorek ve složení Karolína Davidová, Dominika Chudáčková, 
Daniela Martinková, Klára Chlápková, Valentina Havlová, Barbora Cá-
bová, Sára Bambuchová pod vedením trenérek Hany Šírové a Jany Šírové 
vybojovaly krásné finálové 9. místo. 

Poděkování
Chtěla bych poděkovat neznámým poctivým nálezcům za to, že odevzdali 
mou nalezenou peněženku do Domova důchodců v Rožnově pod Rad-
hoštěm. Děkuji. 

Jiřina Šudáková

Holky z Meduňky
děkují za přízeň v tomto roce všem svým zákazníkům...

Přejeme krásné, veselé a příjemné prožití svátků vánočních.
V novém roce pevné zdraví, lásku, spokojenost...
V novém roce se na Vás těší prodejna Meduňka – 

Kateřina Kolečková - Martina Kulčáková.

autor: David Martinek, 14 let

Zuberské gymnastky ve finále 
na Světovém poháru v Budapešti
Ve dnech 27. – 29. listopadu 2015 se v maďarské Budapešti konal první závod 
Světového poháru World Cup I. Gracia 2015, kterého se zúčastnilo 56 týmů z 12 
zemí světa a také moderní gymnastky ze Zubří. V tomto případě ale v premiérové 
sestavě. Do Budapešti totiž zamířilo nejen nejstarší družstvo seniorek, ale také 2 
družstva dětských kategorií (děti 8–10 let a 10–12 let), celkem tedy 22 zuberských 
gymnastek spolu s trenérkami.
Stejně jako v životě platí i ve sportu, že starší předávají zkušenosti mladším, tak 
i seniorky mohly „malým“ gymnastkám ukázat a předat trošku svých sportovních 
zkušeností. Mají přece jenom za sebou již několik závodů se světovou gymnastic-
kou špičkou.  

 

Společná fotka zuberských gymnastek na Citadele v Budapešti

Cesta tam vypadala docela dobrodružně. Po krátké prohlídce Rybářské bašty a Ci-
tadely (krásného vyhlídkového místa) a nakoupení drobných suvenýrů, už čekal 
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Který zápas byl nejtěžší?
Jakub: Řekl bych, že nejtěžší byl první zápas, než jsme se rozkoukali, a posled-
ní s Karlem a Jardou.
Lukáš: Nejtěžší zápas byl jednoznačně finále (jak fyzicky, tak i psychicky).
A na závěr klasická otázka – můžeme s vámi příští rok počítat při obhajo-
bě prvenství?
Jakub: Určitě ano. Pokud se dozvíme, kdy to zase příští rok bude. 
Lukáš: Pokud budeme mít volno, určitě rádi dorazíme a pokusíme se obhájit 
naše bratrské vítězství. Ještě jednou moc děkujeme za skvělou organizaci a tě-
ším se na příští rok.

Díky za rozhovor.
PR

Na krátký sestřih z turnaje se můžete podívat na stránkách 
http://sport.mesto-zubri.cz/

Končí přijímání nominací do ankety 
Sportovec města Zubří roku 2015

Již jen do 21. ledna 2016 máte možnost podávat 
nominace do ankety Sportovec města Zubří roku 
2015. Do ankety mohou být nominováni všichni spor-

tovci, kteří během roku 2015 dosáhli významných sportovních výsledků. Své-
ho sportovce si následně zvolí veřejnost prostřednictvím hlasování na interne-
tu a také v Zuberských novinách. Pro nejlepší sportovce budete moci hlasovat 
ve čtyřech kategoriích.

Anketa je vyhlášena v těchto kategoriích:
Jednotlivci dospělí 
Jednotlivci mládež 
Kolektiv 
Trenér roku 

  
Nominace
Nominace mohou předkladatelé z řad sportovních oddílů i veřejnosti vyplnit 
do předepsaného formuláře, který je k dispozici na podatelně městského úřa-
du, v kancelářích Klubu Zubří a Sportovní haly nebo na internetové adrese 
sportovních stránek města Zubří http://sport.mesto-zubri.cz.
Nominováni mohou být pouze sportovci, kteří jsou registrovaní v oddílech 
ve městě Zubří, nebo sportovci, kteří dosáhli významných sportovních úspě-
chů v jiných oddílech a mají v Zubří trvalý pobyt.
 
Hodnocení sportovců a vyhlášení výsledků
Po vyhlášení ankety „Sportovec města Zubří roku 2015“ se do hodnocení za-
pojí široká veřejnost, která bude hlasovat pro své favority. Sportovní galavečer 
s vyhlášením nejlepších sportovců města Zubří proběhne v měsíci dubnu 2016 
v Klubu Zubří.
 
Kontakt
Nominace sportovců a sportovních družstev bude Odbor kultury a sportu 
města Zubří přijímat do 21. ledna 2016 osobně prostřednictvím podatelny 
městského úřadu, v kancelářích  Klubu Zubří a Sportovní haly nebo emailem 
na adrese Josef.randus@mesto-zubri.cz.

Výzva
V souvislosti s vyhlášením této ankety prosíme zuberskou sportovní veřejnost, 
aby nám zaslala tipy na bývalé sportovce a jejich výkony, které by neměly skončit 
v propadlišti dějin. Chceme tyto sportovce a výkony připomenout dnešní gene-
raci a podělit se o ně s ostatními sportovními fanoušky. Pokud budete mít nějaký 
zajímavý tip, zašlete jej na email Josef.randus@mesto-zubri.cz. Děkujeme!

Chtěla bych moc poděkovat všem gymnastkám za nádherné zážitky ze závodu 
a úspěšnou reprezentaci v zahraničí, trenérům za přípravu závodnic a všem 
rodičům za podporu děvčat a také našeho oddílu.
Poděkování patří také sponzorům naší účasti na světovém poháru, a to fir-
mám: ZPV Rožnov, s. r. o., Těsmat CZ, s. r. o. Zubří, Höldor, s. r. o., Innovative 
Sensor Technology, s. r. o. Rožnov, Knihkupectví Nohavica Rožnov, Myslivec-
ké sdružení Střítež, Truhlářství Petr Pomkla Val. Bystřice, Destel, s. r. o., Bon-
ver Club Zubří, fa Holiš Zubří, Marťas, Husqvarna Zubří Antonín Šupler, KSK 
Systém, s. r. o. Zubří, EP Rožnov, Styrol, a. s. Valašské Meziříčí, OÚ Zašová, 
Aluminium Mould Production Hrachovec, Euromobilní domy, s. r. o. Rožnov, 
Maxis, a. s. Val.Meziříčí, Radomír Kachtík a  Jiří Žáček.

Gabriela Cábová

Badminton hrajeme čtvrtý rok
Přijeli, viděli, zvítězili. Asi tak nějak můžeme ve zkratce shrnout účinkování 
bratrské dvojice Hujových na letošním badmintonovém turnaji v mužské čtyř-
hře. A protože se jedná o nováčky turnaje, poprosili jsme je, aby nám o sobě 
něco řekli:
Jelikož nejste ze Zubří, můžete se krátce představit zuberským fanouškům?
Jakub: Ahoj, jmenuji se Jakub Hujo, pocházím z Valašského Meziříčí, je mi 24 let.
Lukáš: Ahoj, jsem z Valašského Meziříčí. Mé zájmy jsou samozřejmě badmin-
ton, jízda na kole, fotbal a hokej pasivně. Občas sálový fotbal. Je mi 27 let.

Turnaj jste vyhráli, takže jste badminton zřejmě nehráli poprvé. Jak dlou-
ho se věnujete tomuto sportu? Hráli jste v minulosti i závodně? 
Jakub: Myslím si, že je to čtvrtý rok. Ne, závodně jsem nikdy nehrál. Jsme pře-
ce jenom amatéři.
Lukáš: Ne, poprvé jsem badminton určitě nehrál. Tomuto sportu se věnuji asi 
4 roky a velice mě baví. Ne, závodně jsem nikdy nehrál. Všechno jsem se naučil 
sám neustálým trénováním.
Kterým dalším sportům se věnujete?
Jakub: Hrával jsem fotbal závodně za Juřinku. V létě jezdím na kole. A teď 
hlavně badminton.
Lukáš: Po badmintonu mě dále baví jízda na kole, je to pro mě relaxace, větši-
nou s krásným výhledem na krajinu.
Jak jste se o zuberském turnaji Hala CUP dozvěděli? Navštěvujete i jiné 
turnaje?
Jakub: Řekl nám to kamarád, který tam byl samozřejmě taky. Navštěvujeme 
i jiné turnaje, jezdíme na Vsetín, do Olomouce a všude kolem.
Lukáš: O tomto turnaji jsem se dozvěděl od kamaráda, který taky na turnaji 
hrál. Chodíme spolu často hrávat. Ano, snažím se navštěvovat i jiné turnaje, 
např. v Olomouci, Janové, Kunovicích u Uherského Hradiště.
Jak se vám turnaj líbil a co říkáte na konkurenci?
Jakub: Chtěl bych moc poděkovat za skvělou organizaci. Turnaj se opravdu 
povedl a byl skvělý, s těžkou konkurencí.
Lukáš: Celý turnaj byl dobře zorganizovaný, kvalitní hala, skvělí diváci a boha-
té ceny pro vítěze. Celkově tento turnaj hodnotím hodně pozitivně. Co se týká 
konkurence, byla veliká, ale my jsme se s ní dobře popasovali, i když nám to 
občas dělalo potíže a pořádně jsme se zapotili.
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Tomáše o jedno celé kolo, ale i tak to byl ne-
uvěřitelný výkon 18letého kluka, který teprve 
sbírá zkušenosti z velkých závodů. Tomáš 
uběhl 10 kol v celkové délce 154,5 km s pře-
výšením 8.200 m v čase 23 hodin a 8 minut.
Opět nemohu nenapsat, že za celou dobu zá-
vodu měl Tomáš přestávky v maximální délce 
2 minut. Pití se mu dolévalo do dvou láhví, 
polévku hltal za pochodu, a to vše za velmi 
špatného počasí. Na vrcholu byl velký vítr 
a bod mrazu. V údolí, kde se nacházel start, 
byly v noci a nad ránem 3 až 4 stupně.
Po těžkém závodu ještě zbyly síly na pár fotek 
a rozhovor pro televizi Sport 5.
Tome, do dalších závodů ti přejeme hodně 
štěstí.
Veškeré podrobnosti závodu naleznete na 
24.horskavyzva.cz

The Cooling Birds Team 

TOMÁŠ ŠTVERÁK – VÍTĚZ NA KOPŘIVNICKÉM 
MOUNT EVERESTU
Akce se v Kopřivnici konala poprvé v roce 1992. Získala si značnou oblibu nejen 
pro možnost sáhnout si na dno fyzických sil, ale i pro neopakovatelnou atmo-
sféru, kterou se tehdejšímu pořadateli – místnímu lyžařskému oddílu – podařilo 
vytvořit. Při prvním ročníku žádný z účastníků v kategorii „Sólolezec“ Everestu 
nedosáhl. Následující rok už přemožitelé himalájského obra byli čtyři. O nesmír-
né fyzické náročnosti svědčí fakt, že tento počet nebyl v žádném z dalších ročníků 
překonán, přestože zdolat Everest přijely stovky zájemců.
,,TOMÁŠ EVEREST ZDOLAL“, a to v celé historii třetím nejlepším časem 
za 15 h a 5 min. Neskutečný výkon na všech 39 výstupech s celkovým převýše-
ním 8848 metrů po sjezdovce na Červeném Kameni v délce 55 km překonával 
lidské možnosti. Tomáš se stal absolutním vítězem. Na druhém místě s časem 
19 h a 45 min se umístil Jiří Žurek z Ostravy. O třetí místo bojoval Lukáš Vonšík, 
ale ve 32. kole pro vyčerpání vzdal, tak jako ostatní závodníci.
Nemohu nenapsat, že nejdelší odpočinek za 15 h a 5 min byl po 21 výstupu, a to 
4 min a 30 sec, kdy si Tomáš dopřál polévku. Přestávky trvaly maximálně do 2 mi-
nut, a to se ještě s úsměvem stačil vyfotit s fanoušky, které si získal během závodu.
Tomovi přejeme spoustu úspěchů v dalších závodech.
Velké poděkování patří pořadatelům z Kopřivnice za skvělou atmosféru.

The Cooling Birds Team
 
V měsíci prosinci se Tomáš Štverák stal juniorským reprezentantem České 
republiky.

Zuberská liga přinesla vyrovnané zápasy!
Zuberská liga pokračovala dalšími třemi koly a podzimní část bude uzavřena 
ve středu 16. prosince. Šesté kolo přineslo velmi vyrovnané výsledky a v zápase 
s týmem Tip Café nebyli Marodi daleko od první porážky v soutěži. Nejlepší 
výkon kola předvedl Jarda Pavlát výkonem 262 kolků. Výsledky 6. kola:
Oktopus – TPV    8:0 (680:592)
Tip Café – Marodi  2:6 (738:756)
Lutomidaji – Paneláci       6:2 (614:580)
Skittles crew – KO-SA      4:4 (663:641)  
Gumotíci – Dvě+jeden      6:2 (662:654)

Sedmé kolo přineslo spoustu zajímavých a pře-
kvapivých momentů! Tým Tip Café těsně porazil 
Paneláky, celek Oktopus dokonce prohrál s týmem 
Dvě+jeden. Zápas mezi Skittles crew a Gumotíky 
se rozhodoval až v posledním utkání. Nejlepší vý-
kon v tomto kole předvedl Láďa Adámek z týmu Gumotíků, když shodil 276 
kolků. Výsledky 7. kola:
TPV – Marodi                   0:8 (605:740) 
Tip Café – Paneláci          6:2 (628:602)
Lutomidaji – KO-SA        0:8 (615:686)  
Oktopus – Dvě+jeden       2:6 (617:632)
Gumotíci – Skittles crew   2:6 (622:669)     

V osmém kole se utkaly týmy z čela tabulky. Oktopus porazil Skittles crew 6:2, 
celek Tip Café vyhrál nad týmem KO-SA poměrem 8:0. Největší drama se ode-
hrálo v zápase TVP a Dvě+jeden, kdy o vítězství hostů rozhodl až v posledním 
duelu Michal Poruba. Výkon kola předvedl Robert Jurajda z týmu Tip Café, 
když shodil výborných 285 kolků! Výsledky 8. kola:
Paneláci – Marodi             0:8 (606:764) 
Oktopus -  Skittles crew    6:2 (687:627)
TPV - Dvě+jeden              2:6 (563:576) 
Tip Café - KO-SA             8:0 (779:642) 
Lutomidaji – Gumotíci     8:0 (681:639)

Další podrobnosti, aktuální výsledky, tabulku, statistiky jednotlivců a fotogale-
rii najdete na sport.mesto-zubri.cz a na FB stránkách Sportoviště města Zubří.

1. Marodi 8 8 0 0 62:2 766,8 16
2. Oktopus 8 5 1 2 42:22 672,9 11
3. Tip Café 8 4 2 2 38:26 691,5 10
4. KO-SA 8 4 2 2 36:28 655,1 10
5. Skittles crew 8 4 2 2 38:26 645,0 10
6. Lutomidaji 8 4 0 4 32:32 625,3 8
7. Gumotíci 8 3 0 5 24:40 638,6 6
8. Dvě+jeden 8 3 0 5 22:42 599,5 6
9. Paneláci 8 1 0 7 14:50 582,9 2
10. TPV 8 0 1 7 12:52 576,9 1

Pepa Randus

TOMÁŠ ŠTVERÁK OPĚT NA STUPNI VÍTĚZŮ
V sobotu 31. října 2015 se Tomáš Štverák opět vydal na extrémní závod.  Tento-
krát na 24hodinový běh do lyžařského střediska Kouty nad Desnou (Jeseníky).
Na start se postavilo 66 jednotlivců a největším favoritem byl český reprezentant 
Zbyněk Cypra. Spousta zkušených borců se chtěla porvat o co nejlepší umístně-
ní a udržet s ním tempo až do cíle.  Nakonec mu byl nejblíže Tomáš Štverák ze 
Zubří a právem dostal stříbrnou medaili. Tento výkon ohodnotil i Zbyněk Cypra 
a prohlásil, že Tomáš je největším překvapením celého závodu. Zbyněk porazil 
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Prodejní místa ZN: Coop Sídliště 6. května, trafika p. Mikulenka, Hobby Elektro 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, Horní škola Horní konec, Klub Staré Zubří.

 Klub
Sobota 16. 1. 2016 
VALAŠSKÝ BÁL

Čtvrtek 21. 1. 2016 v 17.30 hodin
ZDRAVÉ VAŘENÍ – tradiční recepty s netradičních potravin aneb jak si ozdravit 
jídelníček
Přednáška – nutriční terapeutka Mgr. Hana Holišová.

Pátek 29. 1. 2016 od 18:00 hodin
Sobota 30. 1. 2016 od 18:00 hodin
DIVADLO CHAOS, Valašská Bystřice
Nikdo není dokonalý aneb polib tetičku
Autor: Simon Williams, Překlad: Renata Menclová.

Páteční předplatné: pátek 29. 1. 2016
Sobotní předplatné: sobota 30. 1. 2016
Děj hry nás zavede do Londýna, kde nesmělý, trochu nudný Leonard žije po rozvodu se 
svojí pubertální dcerou a veselým otcem, kterého pro jeho svéráznou povahu nechtějí 
v žádném domově důchodců. Leonard, aby si přivydělal, píše tajně pod ženským pseu-
donymem knihu. Vše se začne nečekaně zamotávat, když se jednoho dne nakladatelka 
Harriet Copelandová rozhodne knihu vydat.
Představení je zařazené do pátečního i sobotního divadelního předplatného.
Rezervace a doprodej vstupenek: od 18. 1. 2016, přístavky již od 4. 1. 2016
Pondělí a středa: 8 – 11.30, 12.30 – 17.00 hodin, Tel: 571 659 447, 602 483 785
 Kino
Úterý 19. 1. 2016 od 09:30 hodin
ROSA A DARA
Pásmo pohádek pro děti z MŠ, ale i děti předškolního věku v doprovodu rodičů.
Vstupné: 12 Kč. Délka filmu:  62 minut.

Středa 27. 1. 2015 od 18:00 hodin
VĚČNĚ MLADÁ
Je věčné mládí zárukou štěstí? Třicetiletá Adaline si to vyzkoušela. Přežila autonehodu 
a od toho okamžiku nezestárla ani o jediný den. Radost jí to však nepřineslo. Bezmocně 
sledovala stárnoucí dceru. Dlouhodobě nemohla prožívat lásku a nakonec zůstala sama.
Režie: Lee Toland Krieger
Hrají: Blake Livelyová, Michiel Huisman, Harrison Ford, Ellen Burstynová, Kathy Bakerová
Vstupné: 70 Kč
Žánr: drama / fantasy / romantický
Přístupnost: od 12 let
Délka filmu: 112 minut

 Ostatní
Pátek 1. 1. 2016 od 17.30 hodin v centru obce
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Letos poprvé v reprodukovaném hudebním doprovodu.
Neděle 3. l. 2016 v 16.00 hodin v kostele sv. Kateřiny
JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU
Vánoční koncert cimbálové muziky Kotár pod vedení cimbalisty Petra Zetka a klarinetis-
ty Jiřího Pivovarčíka.
 Seznam akcí na sportovištích města Zubří
 Sportovní hala
Neděle 3. 1.
7.30 hod. Futsal – 7. a 8. kolo okresní soutěže
Neděle 10. 1.
7.30 hod. Futsal – 11. a 12. kolo okresního přeboru
Sobota 16. 1.
7.30 hod. Futsal – 13. a 14. kolo okresního přeboru
Neděle 17. 1.
7.30 hod. Futsal – 11. a 12. kolo okresní soutěže 
15.00 hod. Turnaj minižáků v házené
Sobota 23. 1.
8.00 hod. Florbal – 15. kolo Zlínské ligy starších žáků
Neděle 24. 1.
7.30 hod. Futsal – 13. a 14. kolo okresní soutěže
 Kuželna
Středa 5. 1.
16.00 hod. Zuberská amatérská liga – 10. kolo ligy v kuželkách
Čtvrtek 6. 1.
16.00 hod. Zuberská amatérská liga – 10. kolo ligy v kuželkách
Středa 12. 1.
16.00 hod. Zuberská amatérská liga – 11. kolo ligy v kuželkách
Čtvrtek 13. 1.
16.00 hod. Zuberská amatérská liga – 11. kolo ligy v kuželkách
Středa 19. 1.
16.00 hod. Zuberská amatérská liga – 12. kolo ligy v kuželkách
Čtvrtek 20. 1.
16.00 hod. Zuberská amatérská liga – 12. kolo ligy v kuželkách
Sobota 23. 1.
9.30 hod. TJ Gumárny Zubří – TJ Sokol Machová B – 14. kolo KP mužů

 Sokolovna
Sobota 9. 1.
7.00 hod. Slovensko-moravský pohár – závod RC automobilů
Neděle 10. 1.
9.00 hod. TJ Gumárny Zubří – Brumov-Bylnice – 5. kolo Zlínské krajské soutěže v šachu
9.00 hod. Stolní tenis Zubří – TJ Vidče B – 9. kolo regionálního přeboru družstev mužů

 Připravujeme
Sobota 21. 2. - Sokolovna
9.00 hod. 3. ročník turnaje neregistrovaných hráčů ve stolním tenise (dvouhra mužů)

PROGRAM  na  LEDEN
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