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Vážení spoluobčané,
rok 2011 je prvním rokem nově zvoleného zastupitelstva města Zubří vzešlého 

z voleb konaných v říjnu roku 2010. Jsem přesvědčen, že i toto zastupitelstvo najde 
společnou řeč a že i nyní zájmy obecní budou převažovat nad zájmy osobními a 
stranickými - to vše ku prospěchu města Zubří a jeho obyvatel.

V souvislosti s prvním ustavujícím zasedáním nového zastupitelstva, které se konalo 
dne 8. 11. 2010, bych ještě rád poděkoval všem zastupitelům za velmi důstojný, kultivo-
vaný a věcný průběh celého jednání.

Zároveň bych chtěl také ještě poděkovat jak minulému zastupitelstvu a vedení rad-
nice, tak všem pracovníkům městského úřadu, kteří vykonali nejen v předcházejícím 
volebním období 2006-2010, ale i nyní vykonávají mnoho práce, která přinesla a jistě i 
přinese pro občany Zubří zkvalitnění života.

I tento rok bude rokem mnohých investičních akcí, kulturních, společenských a spor-
tovních událostí, což, jak doufám, přinese další obohacení života obyvatel Zubří. O tom, 
jaké konkrétní investiční akce či rekonstrukce se budou ve volebním období 2010-2014 
připravovat či realizovat, rozhodne zastupitelstvo města.

Milí spoluobčané, do nového roku 2011 vám přeji jménem zastupitelstva města, pra-
covníků městského úřadu i jménem svým pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti, mno-
ho úspěchů v práci, ve škole i v osobním životě. 

Jiří Randus, starosta

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA NA ROŽNOVSKU
Ve dnech 7. – 9. ledna 2011 o víkendu po svátku Tří králů se v našem městě a 

všech okolních obcích konala již jedenáctá Tříkrálová sbírka. 
Koledníky Charity mohli obyvatelé rozpoznat podle tradičních předmětů – úředně 

zapečetěné pokladničky s logem Charity, upomínkového kalendáře a cukru v designu 
Tříkrálové sbírky. V jejich výbavě samozřejmě nesměla chybět posvěcená křída, která 
písmeny K+M+B a letopočtem žehná domy dárců. 

Úspěch sbírky závisí hlavně na ochotě dárců, ale také na obětavosti koledníků, kterých 
se letos sešlo jen 15 skupin, což je méně než loni. Přesto se díky přízni na leden neob-
vyklého počasí a velké obětavosti dospělých vedoucích i nejmenších dětí podařilo vy-
koledovat celkem za spádovou oblast rožnovské charity 950 291 Kč, což je o 37 000 Kč 
více než loni. 

Takto vybrané peníze putují na humanitární účely v zahraničí (Haiti), ale poměrná část 58% se vrátí zpět do patřičné Charity. Tím 
vlastně přispíváme potřebným lidem na území našeho města a regionu. Z výtěžku loňské sbírky jsme zakoupili nový vůz Dacia 
Duster, který má pohon všech čtyř kol, takže naše služby se stávají i v náročném terénu a valašské zimě dostupnější a spolehlivější. 

I přes neustále zmiňovanou snad již odeznívající hospodářskou krizi mají výtěžky stále stoupající tendenci. Tato skutečnost je 
podle mého názoru způsobena stále vzrůstající důvěrou v naši organizaci i v tuto sbírku, lidé jsou informováni a je poměrně snadné 
si zjistit, kam a na jaký účel konkrétně jejich dary putují. Lidé stále více vnímají nutnost solidarity s těmi, kteří potřebují jakýmkoliv 
způsobem pomoci. Upřímně děkuji všem místním koordinátorům v obcích, vedoucím skupinek a koledníkům za jejich pomoc 
a všem vám, kteří jste naše koledníky přijali a přispěli jakoukoliv finanční částkou.

Jan Lušovský, koordinátor Tříkrálové sbírky
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Společenská kronika občanů v Zubří

Narození
Hrstka Matěj
Krupová Johana
Kubínová Jana
Lukáčová Sophie
Marek Lukáš
Orság Adam
Popelka Tomáš
Randus Adam
Vaculín Jakub
Vavříková Viktorie
Vlček Jakub
Zátorský Matouš

Jubilanti
Cabáková Božena
Kolečková Ludmila
Vlková Jindřiška
Hrachovcová Marta
Moliš Rudolf
Opálka Jaroslav
Janošek František
Pobořilová Františka
Vlčková Františka
Orság Pavel
Brokeš Vítězslav
Hrstka Josef
Valchař Josef

Úmrtí
Hrstka Josef
Janošek Květoslav
Koláčková Libuše
Koryčanská Věra
Ulrychová Anna
Kolečková Marie
Holišová Anna

Vzpomínáme

Čas plyne, vzpomínky zůstávají. 
Dne 3. února. 2011 by se dožila 100 let 
naše maminka paní 

Anastazie Janošková. 
S láskou a úctou vzpomínají dce-
ry a snacha s rodinami. Kdo jste 
ji znali, vzpomeňte s námi.

Dotlouklo srdce, utichl hlas, 
rád jsi měl život, domov i nás.
Kdo splatí Tobě náš velký dluh,
kéž klidný spánek dopřeje Ti Bůh.

Dne 25. února uplyne 20 let, kdy nás 
navždy opustil pan 

Čeněk Cabák.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte společně 
s námi.
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Malá vzpomínka na pana 
Květoslava Janoška

Touto vzpomínkou nechci vypočítá-
vat zásluhy pana Květoslava Janoška 
pro rozvoj města Zubří, protože bych 
určitě na něco důležitého zapomněla. 
Chci spíše připomenout, že odešel člo-
věk pracovitý, obětavý, kamarádský.

Do správy obce, coby člen zastupitel-
stva, ale také jako člen obecní, později 
městské rady, byl pan Janošek zvolen 
hned v prvních polistopadových komunálních volbách. Po tři 
volební období se aktivně podílel na rozhodování o rozvoji 
Zubří a celých těchto dvanáct let dělal tuto práci svědomitě, 
byl přímý v jednání, kriticky poukazoval na nedostatky, ale 
vždy vystupoval s klidem a rozvahou. Jeho životním heslem 
bylo „více dělat než mluvit“, a snad právě proto si vybudoval 
přirozenou autoritu a respekt. 

Při slavnostním zasedání 25. června 2010, k oslavě 700 let 
první písemné zmínky o Zubří, byl pan Květoslav Janošek 
oceněn za celoživotní práci.

Velmi známou osobností byl mezi sportovci. Zejména há-
zenkáři by mohli vyprávět, kolik mravenčí práce pro HC Zubří 
vykonal, přestože se již dlouhou dobu řadil mezi seniory HC. 
Známou osobností byl nejen v Zubří, ale také v partnerské obci 
Rosdorf, protože patřil do skupiny házenkářů, kteří byli u zro-
du tohoto dlouholetého přátelství. Spolu s Manfredem Ham-
pem velmi přispěli k podpisu oficiální Smlouvy o partnerské 
spolupráci mezi Zubřím a Rosdorfem. 

A byl to právě Květek, který se snažil tyto vztahy stále udr-
žovat a rozvíjet i mezi dalšími občany a spolky. A nebyla to 
snaha marná. Zubří a Rosdorf získaly mnohá ocenění – v roce 
2003 vítězství a plaketu za vynikající partnerství mezi českými 
a německými městy (záštitu nad soutěží převzal spolkový pre-
zident Johanes Rau a prezident České republiky Václav Klaus), 
Evropský diplom a vlajku udělenou Evropskou komisí. 

Každá vzájemná návštěva, každé setkání házenkářů - seni-
orů mělo neopakovatelnou atmosféru, kterou pan Janošek ná-
sledně i zdokumentoval pro nás ostatní. Z jeho příspěvku pro 
Zuberské noviny v červnu 2003, u příležitosti oslav 10. výročí 
podepsání partnerské smlouvy, cituji: 

„...v rodinách jsme trávili krásných pět dnů. Přijetí bylo 
velmi srdečné, spontánní a radostné, vždyť se všichni důvěrně 
známe celých 35 let a naše přátelství má více než hluboké ko-
řeny. ...........“

Až příště zazní „Veteráni nástup!“, Květek Janošek bude 
chybět.

Ludmila Jaroňová

ČSOB POJIŠŤOVNA, člen holdingu,
nabízí tyto služby:

pojištění osob a dětí • pojištění domácností a nemovitostí.
autopojištění • cestovní pojištění • pojištění pro podnikatele a 
organizace. • penzijní připojištění a stavební spoření • Zajiště-
né fondy.
Kancelář: Zubří 823.
Po 8 – 14.30 hodin, Út, St, Čt 8 – 17 hodin, Pá 8 – 15 hodin. 
Dům služeb Zubří – bývalá školka.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Kočíbová, tel.: 777 646 780.

placená inzerce
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Blahopřejeme
Pan Jan Koláček 

oslavil dne 21. 12. 2010 významné životní výročí 80 let 
věku.
Vážený pane Koláčku,

mnohokrát Vám gratulujeme a přejeme do dalších let 
hlavně pevné zdraví, hodně životního elánu, osobní poho-
dy, spokojenosti a štěstí!

Zároveň Vám děkujeme za obětavou, odbornou a profe-
sionální práci a pomoc, za dlouholetou činnost v kulturní 
komisi, muzejní radě a za spolupráci s redakční radou Zu-
berských novin.

Mgr. Alena Dobšová, místostarostka
a všichni členové redakční rady

„Rok po roce léta běží,
zastavíš je ale stěží,
nedělej si z toho nic,

že je Ti zas o rok víc.“
Dne 27. ledna oslaví své kulaté naro-

zeniny naše milá 
Simča Palátová. 

Chtěli bychom jí touto cestou popřát 
hlavně hodně štěstíčka, k tomu kupu 
zdravíčka, spokojenosti a lásky, také ne-
končící nadšení pro její oblíbený sport 
- házenou a její malé svěřenkyně. Simi, máme Tě všichni moc 
rádi!

Za celou rodinu Ti ze srdce přeje sestřenice Romča s rodinou.

pokračováni ze str. 1
Výsledky Tříkrálové sbírky 2011

OBeC VýNOS Kč
Vigantice 31 442,00
Vidče 61 171,00
Střítež 17 977,00
Velká Lhota 13 026,00
Zašová 102 801,00
Hutisko-Solanec 105 000,00
Rožnov p. Radh. 241 438,00
Dolní Bečva 73 573,00
Horní Bečva 56 483,00
Prostř. Bečva 60 193,00
Zubří 187 187,00
Valašská Bystřice 100 833,00
CeLKeM 1 051 124,00

Květiny Lucida upozorňují na změnu pracovní doby:

Po 8.30-12.00 13.00-16.30   Út ZAVŘENO pouze výdej  
   nebo rozvoz objednávek 
St 8.30-12.00 13.00-16.30   Čt 8.30-12.00 13.00-16.30 
Pá 8.30-12.00 13.00-16.30   So 8.00-10.30
Dále upozorňujeme na rozšířenou službu rozvozu květin.  
Objednávky přijímáme na čísle 602 591 407 a to minimálně 
24 hodin předem. 

Jana Jaroňová, Květiny Lucida Zubří 

MÚ Zubří
Z usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města 

Zubří konaného dne 10. 12. 2010
ZM bere na vědomí cenu vodného a stočného pro rok 2011, 
kterou stanovila společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.. 
ZM v souladu s ustanovením § 6 odst.5 písm. f), ve vazbě na 
§ 47 odst.1 a 4, § 49 odst.1, a § 53 odst.1 stavebního zákona č. 
183/2006 Sb., ustanovuje pana Ing. Vladimíra Krupu určeným 
zastupitelem, který bude spolupracovat s pořizovatelem územ-
ního plánu nebo jeho změn pro město Zubří.
ZM schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Pro-
gramu rozvoje venkova ČR na projekt „Dětské hřiště – Staré 
Zubří“ se Státním zemědělským intervenčním fondem se síd-
lem Ve Smečkách 33, Praha 1, pověřuje starostu města jejím 
podpisem a ukládá EO zahrnout do návrhu rozpočtu pro rok 
2011.
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 101, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 28 m2, k.úz. Zubří, paní Janě Benové, by-
tem Vsetínská 475, Valašské Meziříčí, a panu Radimu Vlčkovi, 
bytem Pod Javorníkem 591, Zubří, za podmínek dle důvodové 
zprávy, a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 5479/1, ostatní plo-
cha, o výměře cca 10 m2, k.úz. Zubří, panu Romanu Ond-
řejovi, U Traktorky 1362, Zubří, za podmínek dle důvodové 
zprávy, a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o Dotaci - o poskytnutí 
finančního příspěvku z rozpočtu města Zubří na rok 2010“ 
s Valašským házenkářským klubem, a.s., Hlavní 492, 756 54 
Zubří, v celkové výši 300.000,- Kč: na úhradu dluhu vůči Hala 
Zubří o.p.s. ve výši 200.000,- Kč a na úhradu dluhu vůči hrá-
čům Valašského házenkářského klubu, a.s., ve výši 100.000,- 
Kč, pověřuje zástupce vedoucí EO zahrnout do rozpočtového 
opatření ZM č.5 a starostu města podpisem příslušných smluv. 
ZM schvaluje rozpočtové opatření ZM č. 5, kterým se upravu-
jí příjmy, výdaje a financování dle důvodové zprávy po úpravě.
ZM schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2011 dle důvo-
dové zprávy.
ZM vydává dle § 14 odst. 2 zákona č.565/1990Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 10 písm.d) a 
§ 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s přijetím 
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a zákona č. 281/2009 Sb., 
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňo-
vého řádu:
1) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku 
za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické her-
ní zařízení povolené Ministerstvem financí,
2) Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku 
ze psů po úpravě,
3) Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 o místním poplatku 
z ubytovací kapacity,
4) Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů po úpravě,
5) Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010 o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství po úpravě.
ZM schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům ZM 
Zubří dle nařízení vlády č.37/2003Sb., ve znění nařízení vlády 
č.20/2009Sb., s účinností od 08. 11. 2010 v současné výši a od 
01.01.2011 dle návrhu RM Zubří dle důvodové zprávy.
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ZM bere na vědomí zprávy o činnosti Kontrolního a Finanč-
ního výboru ZM Zubří za rok 2010.
ZM schvaluje poskytnutí odměn členům Kontrolního a Fi-
nančního výboru ZM Zubří za jejich činnost v roce 2010 dle 
důvodové zprávy. 
ZM jmenuje členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města 
Zubří: Mgr. Jana Mikulenková - předseda, paní Ivana Boráko-
vá, pan Jan Vynikal, paní Eva Gazdíková, pan Tomáš Trčka. 
ZM jmenuje členy Finančního výboru Zastupitelstva města 
Zubří: Ing. Pavel Halamíček PhD. - předseda, Ing. Vladimíra 
Gašparová, Ing. Zdeňka Pobořilová,paní Ludmila Jaroňová, 
pan Tomáš Dořičák, Ing. Petr Smoček, pan Václav Jokl.
ZM deleguje na valnou hromadu Honebního společenství 
Zubří starostu Jiřího Randuse a jako náhradníka místostarost-
ku Mgr. Alenu Dobšovou.

Z usnesení 3. schůze Rady města Zubří
konané dne 14. 12. 2010 a 22. 12. 2010

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu 
č. 1, Na Potoku 369, s panem Bronislavem Kavanem, Na Po-
toku 369, Zubří, kterým se prodlužuje doba nájmu do 31. 12. 
2013.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu 
č. 2, Na Potoku 369, s panem Radomírem Válkem, Na Potoku 
369, Zubří, kterým se prodlužuje doba nájmu do 31. 12. 2013.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 
č. 20, Hlavní 824, s Handball club Zubří, o. s., Hlavní 492, 
Zubří, kterým se prodlužuje doba nájmu do 31. 12. 2011.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu 
č. 7, Hlavní 824, s panem Rudolfem Gybasem, Hlavní 824, 
Zubří, zastoupeným opatrovníkem paní Marií Herlíkovou, Pod 
Kostelem 53, Zubří, kterým se prodlužuje doba nájmu do 31. 
12. 2013.
RM schvaluje uzavření dodatku č.7 k Mandátní smlouvě 
o výkonu funkce odborného lesního hospodáře č. 1/96 ze dne 
9.10.1996, ve znění dodatků č.1 až 6, s panem Milanem Zema-
nem, Zubří, Zemánky 1170, kterým se prodlužuje doba trvání 
smlouvy do 31.12.2012.
RM schvaluje Dohodu o ukončení Kupní smlouvy č.82009/
MU o dodávce tepla v budově Města Zubří, dům č.p. 584, ze 
dne 17.7.2009, s TEPLO ZUBŘÍ s.r.o., Sídliště 6. května 1113, 
Zubří, ke dni 31.12.2010.
RM schvaluje Smlouvu o dodávce tepelné energie č. 9004 se 
Zásobování teplem s.r.o., Svitavská 434/10, 678 01 Blansko, 
o dodávce tepla pro vytápění objektu č.p. 584, Sídliště 6. Květ-
na, Zubří, s účinností od 01. 01. 2011, po úpravě.
RM schvaluje:
a) výsledky inventarizace majetku podle zápisu hlavní in-
ventarizační komise (HIK) ze dne 13. 12. 2010 dle bodu 1) 
b) vyřazení majetku v operativní evidenci dle bodu 2),
RM schvaluje poskytnutí odměn členům dílčích inventarizač-
ních komisí (DIK) za jejich činnost při inventarizaci majetku 
v roce 2010.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dotaci - o poskytnutí fi-
nančního příspěvku z rozpočtu města Zubří na rok 2010 s TJ 
Lesana Zubří, Starozuberská 341, Zubří, ve výši 30.000,- Kč, 
a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dotaci - o poskytnu-
tí finančního příspěvku z rozpočtu města Zubří na rok 2010 
s FC ZUBŘÍ, občanské sdružení, Sídlištní 491, Zubří, ve výši 
50.000,- Kč.

RM schvaluje rozpočtové opatření RM – RO č. 3, kterým se 
upravují příjmy, výdaje a financování dle důvodové zprávy. 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
200901 ze dne 15. 2. 2009 na zpracování projektové dokumen-
tace pro akci „Revitalizace Sídliště 6. května v Zubří“ s Ing. 
Stanislavem Julíčkem – JUSTAV, Plačkov 1079, Holešov, kte-
rým se mění předmět a cena díla.
RM akceptuje výsledek výběrového řízení na akci „Provádě-
ní služeb spojených s opravami a údržbou sítě veřejného osvět-
lení (VO) a místního rozhlasu (MR) v městě Zubří“ a schvalu-
je uzavření smlouvy s firmou Elmont, Miroslav Janošec, Pod 
Kostelem 1173, Zubří, na dobu určitou do 31. 12. 2011.
RM schvaluje „Ceník za službu shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
vznikajících na území města Zubří pro podnikatele a službu 
svoz a likvidace odpadů z další popelnice u rodinných domků“ 
s účinností od 1. 1. 2011. 
RM schvaluje uzavření dodatku č.8 ke smlouvě o nakládá-
ní s komunálním odpadem v městě Zubří č.006/01/Z ze dne 
28.7.2001 s firmou AVE komunální služby s.r.o., Pražská 
1321/38a, Praha 10 , kterým se mění příloha č.1 smlouvy - 
změna cen za služby na rok 2011a sídla.
RM pověřuje starostu města podpisem dohod o sběru, třídění, 
využívání a zneškodňování komunálních odpadů vznikajících 
na území města Zubří dle platného ceníku s podnikateli, správ-
ci bytového fondu a příspěvkovými organizacemi využívající-
mi systém města, na období do 31. 10. 2014.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
VIWH011/2010 na přípravu dotace na projekt „Ohřev TUV 
solárním systémem na budově mateřské školy DUHA“ a pro-
jekt „Ohřev TUV solárním systémem na budově Sokolovny“, 
s firmou IWWA, s.r.o., Kostelany 161, Kroměříž, jehož před-
mětem je příprava a organizace výběrového řízení na realizáto-
ra projektu a zajištění administrace projektu, pověřuje starostu 
města jeho podpisem, a současně ukládá EO zahrnout do roz-
počtového opatření RM – RO č.3.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
VIWH013/2010 na přípravu dotace na projekt „Ohřev TUV 
solárním systémem na budově ZŠ kuchyně“ a na projekt 
„Ohřev TUV solárním systémem na budově fotbalových ša-
ten“, s firmou IWWA, s.r.o., Kostelany 161, Kroměříž, jehož 
předmětem je příprava a organizace výběrového řízení na re-
alizátora projektu a zajištění administrace projektu, pověřuje 
starostu města jeho podpisem, a současně ukládá EO zahrnout 
do rozpočtového opatření RM – RO č.3.
RM schvaluje ukončení Smlouvy o poskytování právních slu-
žeb (paušální) uzavřené dne 16. 5. 2008 s JUDr. Milanem Ma-
tulou, advokátem, dle ustanovení čl. VIII. odst. 8.2 výpovědí 
ke dni 31. 1. 2011.
RM schvaluje Jednací řád Rady města Zubří dle předloženého 
návrhu po úpravě.
RM schvaluje JSDH II Staré Zubří od 01. 01. 2011 ve složení:
Ulrych Alois, Tyršovo nábřeží 170, Rožnov pod Radhoštěm – 
velitel jednotky, 
Mizera Marek, Starozuberská 876, Zubří – velitel družstva, 
Fabián Lumír, Starozuberská 873, Zubří – strojník, 
Mizera Vít, Starozuberská 876, Zubří - strojník
Mizera Vít ml., Starozuberská 876, Zubří – hasič, 
Holiš Josef, Na Galičky 1165, Zubří – hasič, 
Holiš Josef ml. Na Galičky 1165, Zubří - hasič,
Svak Petr, Na Galičky 339, Zubří - hasič,
Novák Luděk, Drážky 612, Zubří – hasič, 
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RM bere na vědomí vzdání se funkce člena Společenské komise 
RM Zubří, a to paní Mgr. Heleny Dufkové, Nad Fojstvím 776, Zubří. 
RM bere na vědomí vzdání se funkce člena Sociálně zdravot-
ní komise RM Zubří, a to Ing. Jiřího Oplatka, Drážky 1085, 
Zubří, a paní Bohuslavy Haasové, Drážky 866, Zubří, a sou-
časně RM jmenuje členkou Sociálně zdravotní komise RM 
Zubří paní Helenu Mikulenkovou, Poštovní ulice 518, Zubří.
RM jmenuje za zřizovatele město Zubří členy Školské rady 
při Základní škole Zubří, okres Vsetín: Mgr. Marii Maňáko-
vou, Rožnovská 915, Zubří, Ing. Annu Oplatkovou, Ph.D., 
Drážky 1085, Zubří, pana Václava Krupu, Na Potoku 1078, 
Zubří.
RM jmenuje povodňovou komisi ve složení:
Jiří Randus, Zubří, Hlavní 232,
Mgr. Alena Dobšová, Zubří, Sídliště 6. Května 1054,
Ing. Vladimír Krupa, Zubří, Převrátí 972,
Radek Janošek, Zubří, U Domoviny 1019,
Mgr. Pavla Paseku, Zubří, Nádražní 25, 
Petr Štěpánek, Zubří, Sídliště 6. Května 808,
Miroslav Koleček, Zubří, Převrátí 497,
Alois Ulrych, Tyršovo nábřeží 1705, Rožnov p. R.,
Ing. Antonín Holiš, Zubří, Záhumení 992,
Vincenc Mizera, Zubří, Horní 395,
Oldřich Divín, Zubří, Pod Obecníkem 1182, 
Michaela Wrobelová, Kulturní 1757, Rožnov p. R.,
Marie Žambochová, Zubří, Bořkova 953.
RM bere na vědomí zápisy z jednání Správní rady Hala Zubří 
o.p.s. ze dne 26. 8. 2010, 2. 9. 2010, 22. 9. 2010, 11. 11. 2010. 
RM schvaluje zahraniční služební cestu do partnerské obce 
Rosdorf – Německo ve dnech 7. 1. - 10. 1. 2011 starostovi 
panu Jiřímu Randusovi.
RM schvaluje přijetí dotace o poskytnutí finančního příspěv-
ku na hospodaření v lesích ve výši 28.544 Kč a ukládá EO 
zahrnout do RM-RO č.3. 

Z usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města 
Zubří konaného dne 22. 12. 2010

ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 2. zasedání ZM 
ze dne 10. 12. 2010 bez připomínek. 
ZM schvaluje rozpočtové opatření ZM - RO č. 6, kterým se 
upravují příjmy, výdaje a financování dle důvodové zprávy. 
ZM ruší usnesení č. 27/16 ze dne 06. 10. 2010. 
ZM ukládá EO zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2011 fi-
nanční prostředky na pořízení komunálního stroje ve výši 2,2 
mil. Kč a pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci z XXIV. 
výzvy MŽP.

Partnerství Zubří – Palárikovo
10 let od uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci
V minulém čísle ZN 
bylo připomenuto 10. 
výročí oficiálního tr-
vání partnerství mezi 
Zubřím a Palárikovem 
na základě smlouvy 
podepsané dne 17. 12. 
2000 v Palárikově. U 
příležitosti tohoto vý-
ročí jsme dne 15. 12. 
2010 přivítali tentokrát v Zubří přátele z Palárikova v čele 

se starostou Mgr. 
Jozefem Derňárem. 
První část setkání se 
uskutečnila na MěÚ 
Zubří, kde také sta-
rosta Palárikova pře-
dal starostovi Jiřímu 
Randusovi skleněnou 
plaketu. Následovalo 
pak neformální setká-
ní u oběda společně s dalšími spolupracovníky, kteří se na 
partnerské spolupráci Zubří a Palárikova podíleli a podílejí.

Mgr. Alena Dobšová, místostarostka

Výsledky voleb do samosprávy  
obce Palárikovo 2010 - info

V Palárikově se dne 27. 11. 2010 uskutečnily volby do 
orgánů samosprávy – tedy volby na funkci starosty a volby 
poslanců obecního zastupitelstva. Volby se uskutečnily v 1 
volebním obvodě, kterého součástí byly 3 volební okrsky. 
Z navrhovaných kandidátů politických stran a hnutí a ne-
závislých kandidátů se volilo 11 poslanců, účast občanů ve 
volbách byla 52,74%.

Na funkci starosty kandidovali 2 kandidáti: Mgr. Jozef 
Derňár (SMĚR – sociálna demokracia) získal 809 hlasů 
(42,42%), RSDr. Bernard Roštěcký (nezávislý kandidát) 
záskal 1098 hlasů (57,57%). Volební komise tak konstato-
vala, že starostou obce Palárikovo byl na příští 4leté volební 
období zvolen RSDr. Bernard Roštecký. Starosta Zubří pan 
Jiří Randus zaslal novému starostovi obce Palárikovo dopis, 
ve kterém vyslovil přesvědčení, že přátelství mezi Zubřím 
a Palárikovem je pevné, provázané osobními vztahy, spo-
luprací mezi zájmovými spolky a organizacemi a že se i v 
budoucnu bude dále utužovat a rozvíjet na základě osobní 
snahy a vůli podporovat vzájemné přátelství v partnerských 
vztazích.

Mgr. Alena Dobšová, místostarostka

Zprávy ze školy
V pátek 7. 12. 

proběhl na Střed-
ní škole cestovního 
ruchu v Rožnově p. 
Radhoštěm 2. ročník 
zeměpisných znalos-
tí žáků 8. a 9. tříd. 
Naše družstvo 9.B ve 
složení Vojtěch Bill, 
Štěpán Nohavica a Jan Pánek obsadilo v silné konkurenci 9 
družstev vynikající 1. místo. 

Kromě knižních odměn a krásného putovního poháru byli 
jmenovaní žáci pozváni na jednodenní zájezd do předvá-
noční rakouské metropole Vídně, který uskutečňuje právě 
pořádající škola. Po loňském výrazném úspěchu v celostát-
ní soutěži Eurorébus je to další ocenění našich žáků, jejich 
zeměpisných znalostí a v neposlední řadě i jejich vyučují-
cích. Blahopřejeme!!!

Mgr. Tomáš Randýsek
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Předvánoční Praha
Ve čtvrtek 9. prosince 

2010 jsme vstávali už po 
4. hodině, protože naši 
třídu 7. B čekala čtyřho-
dinová cesta vlakem. I 
my jsme využili slevovou 
akci Českých drah pro 
školy a jeli se podívat na 
zajímavá místa v našem 
hlavním městě. Naše paní třídní učitelka Kateřina Gazdová 
spolu s paní učitelkou Lucií Mořkovskou nám vybraly trasu 
– Národní muzeum – Národní divadlo – Staroměstské a Vác-
lavské náměstí. Spousta z nás byla v Praze poprvé, a tak bylo 
opravdu na co se dívat.

V Národním muzeu bylo jako v úle, spousta škol totiž měla 
stejný nápad. Ale i přesto jsme viděli zajímavou expozici o 
nejstarších českých dějinách a ve skupinkách plnili různé 
úkoly. Po rozchodu na oběd jsme v Národním divadle kromě 
nádherné výzdoby viděli i stavbu scény na jevišti a dozvěděli 
jsme se zajímavosti o vzniku této památky i o jejím požáru. 
V suterénu divadla jsme také mohli vidět základní kameny. A 
překvapilo nás, že ten úplně první byl v roce 1868 dovezen od 
nás – z Radhoště! Po přesunu na Staroměstské náměstí, kde 
byl velký, nádherně rozsvícený vánoční strom, jsme měli štěstí 
na odbíjení hodin na orloji. Pak už jsme si vychutnávali před-
vánoční atmosféru na trzích a nezapomněli nakoupit dárky. 
Ani únava a zima nám nezkazily náladu, dokonce jsme měli 
štěstí i na známé osobnosti! K Praze patřil i náš zážitek s hor-
kou čokoládou za 100,- Kč či demonstrující pán z Olomouce, 
který každý den stojí u sv. Václava, protože mu vzali dům.

Zpáteční cesta byla trošku dramatická, začalo totiž hustě 
sněžit a pak se něco porouchalo ve vlaku. Tak jsme přijeli až 
o půlnoci… Ale i tak jsme se skoro všichni sešli ráno o půl 
osmé ve třídě a shodli se, že příště jedeme zase! 

Za 7. B Zuzka Dočkalová a Klára Mynarčíková

Škola má talent
Tak jako spoustu lidí v republice zachvátilo předvádě-

ní toho, co dokážou, tak i na nové škole jsme se rozhodli 
vyzdvihnout naše talentované teenagery. Od října probíhala 
třídní kola, hodně žáků pilně trénovalo a nacvičovalo, aby ve 
středu 22. 12. dopoledne všichni soutěžící předvedli v Klubu 
své dovednosti. Soutěžilo 23 čísel ve dvou věkových kate-
goriích a opravdu bylo z čeho vybírat. Porota to vůbec ne-
měla lehké, výkony byly hodně vyrovnané – pěvecká sóla 
i duety, hry na klavír, klarinet, kytaru, tanec + gymnastika, 
žonglování s diabolem, kick box, tanec mažoretky, hip hop, 
modelování z hlíny, recitace, scénky - a přišli i kouzelníci…

Všem soutěžícím i moderátorům patří náš dík a obdiv. 
Sladkou výhru a vstupenku do kina získali nakonec za zpěv 
Honza Dvořák ze 6. B a sourozenci Juříčkovi ze 6. A a 8. A, 
cenu poroty získala děvčata ze 7.B Míša Urbanová a Štěpán-
ka Korytářová za vymodelování betlému.

A pro ty, co by to chtěli vidět také, máme dobrou zprávu: 
Největší talenty uvidí veřejnost na Benefici pro Stonožku, 
kterou pořádá naše škola v úterý 15. března 2011 v Klubu 
Zubří.

J. Juříčková a K.Gazdová

exkurze
Je už tradicí, že se zuberští deváťáci každý rok vypravují 

na zeměpisnou exkurzi po zajímavých místech v okolí. Letos 
přišla řada i na nás.

Po nástupu do autobusu jsme byli odvezeni do vesničky 
Korňa (SR). Tam nás čekala prohlídka přírodního unikátu – 
ropného pramene. Počasí bylo bohužel nepříznivé, takže jsme 
se museli krčit pod deštníky. Ropný pramen – tedy malá ropná 
tůňka v trávě, byl celkem nenápadný. Ani jsme nevěřili, že to 
je skutečně ropa, ale důkaz jsme získali několika chemickými 
pokusy. 

Po prohlédnutí tohoto přírodního divu jsme odjeli zpět do 
ČR k přehradě Morávka, která se nachází v blízkosti nádrže 
Šance, kde nám pan hrázný řekl něco o historii a využití této 
přehrady a posléze nás vzal do útrob hráze, kde jsme prošli 
chodbou až na úplné dno, následně jsme si prohlédli strojovnu 
a v závěru ještě jeskyni v blízkosti hráze. Poté jsme vyrazili do 
továrny Hyundai v Nošovicích.

Přijeli jsme na velké parkoviště a vyšli do uvítací haly. 
Shlédli jsme krátký dokument o stavbě a funkci závodu a poté 
nám rozdali naslouchací zařízení a reflexní vesty. Význam 
naslouchacích zařízení jsme pochopili až ve výrobě, kde byl 
strašný hluk. Prohlídka závodu trvala asi hodinu a půl a stihli 
jsme projít hlavní části továrny. Když byla exkurze u konce, 
rozdali nám drobné upomínkové předměty a my vyrazili domů.

Kolem třetí hodiny odpoledne jsme přijeli do Zubří. Exkur-
ze se nám moc líbila a přivezli jsme si spoustu nových zážitků. 
Také musíme poděkovat panu učiteli Randýskovi a Miklovi, 
že to s námi vydrželi.

Vojtěch Bill, Robin Ferro, Štěpán Nohavica, 9. B

Se Stonožkou do Prahy
V pondělí 20. pro-

since 2010 se 42 žáků 
naší školy spolu s p. uč. 
Helenou Dufkovou, 
Jaroslavou Juříčkovou 
a Gabrielou Cábovou 
rozjeli do Prahy, kde 
je čekala výstava ob-
rázků českých a afgán-
ských dětí v Poslanecké sněmovně a beseda s vojáky Armády 
ČR, kteří se vrátili s afghánské mise.

Nebylo by výletu do našeho hlavního města, abychom si ne-
prohlédli jeho nejkrásnější památky. Naše putování po Praze 
začalo na Pražském hradě, kde jsme se prošli po všech nádvo-
řích a nakoukli jsme i do chrámu sv. Víta. Všechny překvapila 
jeho velikost. Pro některé to byla první návštěva Prahy, a proto 
jsme si nemohli nechat ujít prohlídku Karlova mostu. V pra-
vé poledne nás již čekali v Poslanecké sněmovně. Vstup do 
sněmovny je opravdu velice dobře střežen, každý z nás musel 
projít osobní prohlídkou a naše věci rentgenem. 

Výstava prací českých a afgánských dětí byla připravena 
v kuloáru Sněmovny, na zdech viselo i 6 prací zuberských děv-
čat – Moniky Galčanové, Kateřiny Štůskové, Evy Solanské a 
dalších. Největším zážitkem však byla návštěva jednacího sálu 
poslanecké sněmovny, kde jsme seděli na balkóně pro návštěv-
níky (poslanci v pondělí nezasedají, začínají vždy až v úterý). 
Celé stonožkové dopoledne bylo zakončeno besedou se 4 vo-
jáky, kteří se vrátili z Afghánistánu, kde pomáhají tamnímu 
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obyvatelstvu a udržují mír v provincii Lógar. Z vybraných 
peněz Stonožky postavili školu pro asi 1 000 afghánských 
dětí a zapojili je do malování obrázků, které jsme mohli vidět 
ve Sněmovně. Po vyčerpávajícím dopoledním programu pak 
přišla chvilka pro odpočinek a oběd. Poslední 2 hodiny jsme 
v Praze strávili v Národním muzeu, kde žáci navštívili výstavu 
Staré pověsti české a také si prošli expozice přírodovědného 
muzea, hlavně zoologickou. Na rozdíl od předchozí „výpravy“ 
našich sedmáků - my měli celé muzeum jen pro sebe!

A jak se s námi Praha rozloučila? Začalo hustě sněžit a my 
byli rádi, že na nás čeká teplo a pohoda v autobuse se super 
řidičem p. Gerlichem. 

Za všechny spokojené výletníky Mgr. Gabriela Cábová

Pozvánka k zápisu
Důležité upozornění

Zápis dětí do prvních tříd 
(narozených 1. září 2004 - 31. srpna 2005) se koná:

ve středu 2. 2. 2011 od 13.00 – 17.00
ve čtvrtek 3. 2. 2011 od 13.00 - 16.00

v budově 1. stupně ZŠ, Školní 540.

Zprávy ze školy

Budoucí školáci na návštěvě v základní škole
Rok uběhl jako voda a opět 

naše předškolní děti mohly 
nakouknout v pondělí 20. 
prosince 2010 do základní 
školy, kde pro ně obětavé 
paní učitelky Petra Ondřejová 
a Simona Palátová, vyuču-
jící v první třídě, připravily 
zajímavou vyučovací hodi-
nu. Hlavně však byli malí 
předškoláci zvědavi na své 
kamarády, kteří jim předvedli, co všechno se už stihli ve škole 
naučit od začátku školního roku. A věřte, nebylo toho málo. 
Dokonce si mohli vyzkoušet posedět ve školní lavici vedle 
svého kamaráda a zapojit se do vyučovací hodiny. Seznámili 
se tak s příjemným a pěkným prostředím základní školy. Moc 
se jim tam líbilo. Věříme, že si budou malí předškoláci chystat 
brzy aktovku a těšit se do své první třídy, kde je přivítají 1. září 
2011 už jako skutečné školáky.

Alena Poláchová, MŠ Sídliště 

„Vánoční pečení“
V naší mateřské škole 

DUHA na Starém Zubří se už 
stalo tradicí, že v adventním 
týdnu před Vánocemi peče-
me společně s rodiči vánoční 
cukroví. Letos připadl tento 
den na 9. prosince. V mateřské 
škole jsme přivítali maminky, 
babičky i jednoho tatínka. Děti spolu s nimi vyráběly cukroví, 
na kterém si následující dny pochutnávaly. Nálada byla výborná, 
zazpívali jsme si koledy, vánoční písničky a povídali jsme si o 
přicházejících svátcích. Letošní účast rodičů byla velmi dobrá, 
napekla se spousta cukroví. Už teď se těšíme na příští Vánoce.

„Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší“
Dne 6. prosince 2010 navští-

vil naši mateřskou školu tolik 
očekávaný „MIKULÁŠ“. Celý 
týden před jeho návštěvou se děti 
na jeho příchod připravovaly, 
povídaly si, vyráběly čertovské 
řetězy a učily se nové písničky o 
Mikulášovi a jeho pomocnících. 
V očekávaný den nejdříve přišel 
za dětmi kouzelný „Anděl“, který 
si s nimi povídal. Potom přišel 
nezbedný „Čertík“, byl veselý a s 
dětmi si užil spoustu legrace. Nakonec přišel „Mikuláš“. Děti 
všem zazpívaly písničky, které se naučily, a za odměnu dostaly 
dárky.

Různé

Pozvánka na ples
TJ Gumárny Zubří a HC Zubří 

připravují 19.3.2011 
TRADIČNÍ PyŽAMOVý PLeS 

nejen pro sportovce.
Hraje skupina 

DANDY BAND z Přerova.

Děkujeme všem spon-
zorům, kteří svými dary do 
tomboly obohatili program 
našeho tradičního „Hasič-
ského plesu“, konaného 8. 1. 
2011 na Starém Zubří.

Žádost o spolupráci
Skončil rok 2010, rok plný událostí, rok významný pro naše 

město, ve kterém jsme si připomněli 700 let první písemné 
zmínky o Zubří, kdy v našem městě, stejně jako v celé republi-
ce, proběhly volby, byl vysvěcen kostel sv. Kateřiny, otevřeno 
Polyfunkční centrum sportovních aktivit, cyklostezka a usku-
tečnila se řada dalších společenských, kulturních či sportov-
ních akcí. Já, jako kronikářka města, jsem průběžně zazname-
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návala události, ale ne vždy a všude jsem mohla být přítomna. 
Aby obrázek o životě našeho města v uplynulém roce byl 
v kronice zachycen co nejpodrobněji a nejvýstižněji, žádám 
tímto o spolupráci všechny zástupce společenských, kultur-
ních, sportovních, politických organizací, školských zařízení a 
složek působících v našem městě. Zašlete mně prosím zprávy 
o činnosti vašich organizací, výsledky, kterých váš spolek či 
organizace dosáhly v roce 2010, a také materiály, které tvoří 
přílohu kroniky (fotografie, plakáty, novinové výstřižky apod.)

Zprávy zasílejte prosím na adresu: Zdeňka Ja-
nošková, Sídliště 6. května 1047, 756 54 Zubří nebo 
e-mailem na adresu: kronika.zubri@seznam.cz.  
Telefonní kontakt: 777 011 805.

Termín pro zaslání zpráv: konec února 2011.
Věřím, že mé žádosti vyhovíte a pomůžete tak zachytit sou-

časný život našeho města pro generace příští.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří mně byli v prvním roce 

mé kronikářské práce nápomocni ať už svými radami, vstříc-
ností či poskytnutými materiály. Těším se na další spolupráci 
s Vámi.

V roce 2011 přeji všem občanům našeho města mnoho 
úspěšných dní, spokojenost a pevné zdraví.

Zdeňka Janošková

Poděkování
Na vánočním koncertě Stříbrné zvonky, který se konal  

16. 12. 2010 v 18.00 hodin v Klubu Zubří, jsme ve finále pře-
dali do rukou paní Marty Leinertové – ředitelky Stacionáře 
Anděl v Kelči – krásných 10.500 Kč. Byl to výtěžek sbírky a 
dobrovolného vstupného. Srdečně Vám všem děkuji za Vaši 
přízeň a podporu. V novém roce 2011 Vám přeji zdraví a štěstí.

Irena Benová a klavírní třída

Výroční valná hromada 
Sboru dobrovolných hasičů

V neděli, dne 9. 1. 2011, se v restauraci Pod Lipůvkou ko-
nala výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Zubří, 
které jsem se na základě pozvání pana starosty SDH Zubří 
pana Josefa Čípa jako host také zúčastnila.

Na programu valné hromady bylo mimo jiné i přednesení 
zprávy o činnosti a hospodaření SDH Zubří za rok 2010 a také 
předávání ocenění vyznamenaným členům a předávání člen-
ských průkazů novým členům SHD Zubří. 

Podle přednesené zprávy o činnosti má SDH Zubří 88 členů, 
(2 členové v kategorii 6 – 14 let, 6 členů v kategorii 15 – 18 
let, 7 členů v kategorii 18 – 26 let), 73 členů v kategorii nad 
26 let; průměrný věk členů SDH Zubří je 48 let. V roce 2010 
byli přijati 3 noví členové a bylo odhlášeno 10 členů (z tohoto 
počtu bylo 6 úmrtí).

Mezi činnostmi SDH Zubří v roce 2010 byly jak akce profe-
sionální (zásahy členů jednotky u povodňových prací, odstra-
ňování ledových rampouchů a převisů ze střech objektů města, 
asistenční hlídky při utkáních házené, požární dozory při kul-
turních akcích pořádaných městem jak na volném prostranství, 
tak i v objektech města, organizační záležitosti při zuberském 
jarmarku), tak i akce zájmové činnosti (uspořádání tradiční-
ho hasičského plesu, zájezd na tradiční hasičskou pouť na sv. 
Hostýn při svátku Sv. Floriána – patrona hasičů, účast na ha-
sičské neděli ve Valašském muzeu v přírodě, účast na oslavách 

700. výročí Zubří včetně zúčastněných hostů - družebního 
hasičského sboru z Palárikova a Sboru dobrovolných hasičů 
ze Zubří u Trhové Kamenice a Sboru dobrovolných hasičů ze 
Zubří u Nového města na Moravě - s oběma těmito sbory byla 
zahájena jednání o případné spolupráci), dále pak i účast na 
pohárové soutěži O štít Radhoště a noční soutěže na Bystřičce.

Členové jednotky, kteří jsou zároveň členy SDH, se pravi-
delně zúčastňují předepsané odborné přípravy a fyzické pří-
pravy. Jednotka zasahovala v roce 2010 celkem u 9 událostí 
(odklízení sněhu, povodně, větrná smršť; poslední událostí 
v roce 2010 byl zásah u požáru dne 30. 12.2010). Jednotka se 
zúčastnila celkem tří prověřovacích a taktických cvičení.

Ocenění členové:
• Dne 12. 11. 2010 bylo v Přibyslavi předáno staros-

tou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing. Karlem 
Richtrem bratru Vaclavu Holišovi nejvyšší vyznamenání, a 
to titul „ Zasloužilý hasič „.

Ve 117leté historii sboru je to první člen, který byl takto 
vyznamenán. 

• Při příležitosti oslav 700 let Zubří byli oceněni dva členo-
vé, a to bratr Václav Holiš a bratr Adolf Krpela za svou dlou-
holetou iniciativu pro rozvoj města Zubří.

• Čestné uznání SDH Zubří obdrželi dne 9. 1. 2011: 
Kovářová Aneta, Dobešová Jitka, Petrlová Hana, Beňak 
Roman, Pernica Miroslav, Číp Zdeněk, Martinát Karel.

• Čestné uznání OSH Vsetín obdrží dne 9. 1. 2011: 
Pavlíček Oldřich, Šimurda Josef ml., Čípová Františka, 
Skalík Zdeněk.

• Medaile za věrnost 50 let obdrželi dne 9. 1. 2011: 
Číp Josef st., Krpela Adolf, Dobeš Vladimír, Pavlíček Jaro-
slav, Janošek Vladimír.

• Medaile za příkladnou práci obdrželi dne 9. 1. 2011: 
Krhut Zdeněk, Vlk Miroslav - in memoriam.

• Medaile za mimořádné zásluhy obdrželi dne 9. 1. 2011: 
Krpela Adolf, Číp Josef st.

Oceněným a vyznamenaným členům blahopřeji a v roce 
2011 všem dalším členům SDH Zubří a také jejich rodinám a 
přátelům přeji pevné zdraví, osobní spokojenost a také hodně 
profesních úspěchů a další nové aktivní členy !!!

Mgr. Alena Dobšová,
místostarostka
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Kultura
Kino hraje v únoru:

Středa 2. února 2011 v 17.30 hodin
HARRy POTTeR a relikvie smrti, část I.
Vstupné 70 Kč, délka filmu 146 minut.
Harry Potter a Relikvie smrti je sedmým a posledním po-

kračováním dobrodružství Harryho Pottera, které je očekáva-
nou událostí a bude rozděleno do dvou celovečerních filmů. 
První část začíná, když se Harry, Ron a Hermiona vydávají 
na nebezpečnou misi, jejímž cílem je najít a zničit tajemství 
Voldemortovy nesmrtelnosti - viteály. Spoléhat musí jen sami 
na sebe, a to víc než kdy dříve, protože jim už profesoři nepo-
mohou a budou také bez ochrany profesora Brumbála. Navíc 
jsou mezi nimi temné síly, které se je snaží rozdělit. Mezitím 
se svět kouzelníků stane nebezpečným místem pro všechny 
nepřátele Pána zla. Dlouho obávaná válka se zlem začala, Vol-
demortovi smrtijedi kontrolují ministerstvo kouzel i Bradavice 
a terorizují a zatýkají každého, kdo by se jim chtěl postavit. 
To nejcennější, co Voldemort chce, ale stále hledají: Harryho 
Pottera. Vyvolený se stal loveným. Smrtijedi hledají Harryho 
všude, aby ho podle příkazu Voldemorta přivedli živého. Har-
ryho jedinou nadějí je, že najde viteály dřív, než Voldemort 
najde jeho. Při pátrání po viteálech objeví starý a téměř zapo-
menutý příběh - legendu o relikviích smrti. A pokud je legenda 
pravdivá, mohl by Voldemort získat neomezenou moc a sílu, 
po které touží.

Úterý 8. února 2011 v 9.30 hodin
A ZASe TA ŽOFKA
Pásmo pohádek pro nejmenší diváčky. 
Vstupné 12 Kč, délka filmu 65 minut. 
 
Středa 23. února 2011 v 18.30 hodin
FOTŘI JSOU LOTŘI
Vstupné 60 Kč, délka filmu 98 minut. Český dabing.
Že by se konečně sblížili? Aspoň kvůli dětem?

Pokračování legendární komedie. Nejhorší věcí v životě 
Grega Jebala (Ben Stiller) je jeho tchán Jack Byrnes (Robert 
De Niro). Na to si už za tu dobu, co žije s dcerou bývalého elit-
ního agenta tajných služeb, stačil zvyknout. Vztah vzájemně 
trpěné tolerance přežil fázi seznamování, svatebních příprav, 
dokonce i vzájemného setkání rodičů Grega a jeho ženy Pam 
(Teri Polo). Ve třetím díle Jebalovic komediální rodinné kro-
niky se ovšem schyluje k Velkému třesku. Greg se chce ko-
nečně stát neformální hlavou rodinného klanu, čemuž se Jack 
pochopitelně zuby nehty brání. U Jebalů právě zaťukala na 
dveře krize středního věku. Greg už přišel na to, že povolá-
ní zdravotní bratr není to, co by z něj v očích jeho pětiletých 
dvojčat dělalo hvězdu, a hlavně nesype tolik, kolik by rodinný 
rozpočet potřeboval. Začne proto po práci melouchařit v jedné 
farmaceutické firmě, což probudí radary podezíravého tchána, 
zvlášť když zjistí, že tamní Gregova nadřízená (Jessica Alba) 
je víc než rozkošná. Nejen podezření z nevěry zjitří klima gi-
gantické rodinné sešlosti, která se uskuteční na počest oslavy 
pátých narozenin malých Jebalů. Pozvání na oslavu přijme i 
Pamin bývalý přítel Kevin (Owen Wilson), Jackův velký fa-
vorit, který se rozhodne probudit bývalé vášně snubnímu prs-
týnku na Pamině prstu navzdory. V dusné atmosféře se Greg 
definitivně rozhodne ukázat celému světu a především tcháno-
vi, že je pravou hlavou rodiny, nicméně prostředky, které pro to 
zvolí, vytvoří řetězec katastrofálně komických situací, jež jeho 
autoritu rozhodně neposílí.

ZK Odbor kultury

Zprávy z knihovny
„Ráj jsem si vždycky představoval jako knihovnu, nikdy 

jako zahradu.“
Jorge Luis Borges

Milí čtenáři,
ani jsme se nenadáli a přivítali jsme rok 2011. Jaký asi bude? 

Co nového nám přinese? 
To jsou otázky, které se 
určitě mnohým z nás 
vkrádají na mysl... Mys-
lím si, že však především 
hodně záleží jen na nás 
samotných, jak tento rok 
bude vypadat...

Příjemné chvíle mů-
žete trávit třeba v naší 
knihovně. Určitě vás rádi přivítáme a zcela jistě pro vás vybe-
reme množství nových a zajímavých knížek.

Na konci loňského roku jsme našim čtenářům „nadělili dá-
rek“ v podobě nového nábytku, respektive nových skříněk na 
časopisy, které jsou umístěny v počítačové místnosti. Každý 
časopis má tak svou přihrádku. Vždy aktuální číslo je vystave-
no v plastové kapse. Ta je umístěna na dvířkách. Ostatní čísla 
ročníku jsou uschována ve skřínce. Také časopisy pro děti mají 
své nové místo. 

Ráda bych zmínila příjemnou akci, která se druhý prosin-
cový čtvrtek uskutečnila na malém sále v Klubu. Už podruhé 
jsem totiž měla tu možnost přivítat maminky, tatínky a babičky 
s dětmi v tom kouzelném předvánočním čase a strávit s nimi 
moc hezké odpoledne. Nejenže jsme si ozdobili stromeček 
(všechnu výzdobu jsme si sami vyráběli a musím podotknout, 
že děti jsou moc šikovné a mají úžasnou fantazii), ale také si 
zazpívali koledy a povyprávěli něco k tématu Vánoce na Va-
lašsku. K dobré náladě přispělo i vystoupení Barborky Petře-
kové, která nám zahrála na zobcovou flétnu. Všem ostatním se 
koncert moc líbil a tímto tedy dodatečně Barunce děkuji. Ma-
minky si mezitím povykládaly o běžných radostech a staros-
tech a teprve po třech příjemně strávených hodinách se všichni 
odebrali do svých domovů. Snad se všem zúčastněným odpo-
ledne líbilo a věřím, že i letos bude tradice zdobení zachována.

Co nás ale například v dohledné době v knihovně čeká? 
Krom toho, že pro Vás všechny neustále doplňuji knihovní 
fond, se budu snažit vám zpříjemnit pracovní dny nějakou tou 
příjemnou akcí. Už v březnu se tedy můžete těšit na cestova-
telskou besedu s p. Márou. Letos nám bude p. Mára vyprávět 
o putování po Japonsku. Tak jako loni, i letos by měl dorazit 
se synem a ženou. 

Pro děti v dubnu připravujeme „Noc s Andersenem“. 
Takže opět budeme nocovat mezi regály…Vloni si děti z této 
akce odnášely nejen plno dojmů, ale doufám že i příjemných 
zážitků....

Na konci bych chtěla na vás všechny apelovat - pokud 
máte nějaké připomínky, náměty a nápady - jsme tu pro 
Vás. Připomínám, že knihovna má i své webové stránky 
www.mesto-zubri.cz . I zde nám můžete psát své připomínky.

A aktuální menu na tento měsíc…
Pověsti nezbedné a divů plné – Václav Čtvrtek

Václav Čtvrtek nepsal jen pro děti, ale také pro dospělé. 
Jeho pověsti z Prahy a dalších českých měst jsou psány příjem-
ně lehkým českým jazykem, jsou malinko erotické i mrazivé. 
Jedním slovem krásné počteníčko o české historii trochu jinak, 

9

01 2011



ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

které by nemělo minout žádného, kdo si chce vychutnat čtení 
po všech stránkách. Oněch patnáct quasi pověstí se našlo v au-
torově pozůstalosti uložené v Literárním archivu Památníku 
národního písemnictví. Kniha je tak další vypovědí o velikém 
umu našeho nejznámějšího spisovatele. Skutečně brilantně na-
psané pověsti se vždy jedním drápkem zachycují konkrétního 
místa děje, avšak dějovou zápletkou a břitkostí komična připo-
mínají spíš krátké povídky renesančního typu. A to je v české 
literatuře opravdu vzácností. Nelze nezdůraznit i jedinečnost 
koncentrované dějovosti a dobové (byť neurčitě historické) 
věrnosti v detailech těchto krásně českých próz.

Dům u jezera - Kate Mortonová
Když Grace ve čtrnácti letech poprvé vchází do impozant-

ního šlechtického sídla Riverton, netuší, že její život se v příš-
tích několika málo letech obrátí naruby. Rozlehlý dům ukrývá 
záhady předchozích generací. Spletité předivo vztahů mezi 
panstvem a služebnictvem i napětí mezi jednotlivými členy 
šlechtické rodiny vytváří barvitou mozaiku osudů, které oží-
vají v Graceiných vzpomínkách. Její příběh, nerozlučně spjatý 
s životem nadané okouzlující Hannah, dědičky rivertonského 
panství, se odehrává na pozadí převratných bouřlivých časů po 
první světové válce. Jen Grace ví, jaké tajemství si její matka 
vzala s sebou do hrobu, jen ona byla svědkem tragédie, která se 
roku 1924 odehrála na břehu rivertonského jezera.

Přeji Vám příjemně prožitý začátek nové roku a pěkné chví-
le nad knihami z naší knihovny.

Lenka Cabáková, knihovnice

Kultura
Čtvrtek 10. února 2011 v 17.30 hodin, Klub Zubří
Akademie 3. věku
PROČ BOLÍ ZÁDA? aneb „VAŠe CHODIDLA, KLÍČ
K VAŠeMU ZDRAVÍ!“
Manželé Dvořákovi seznámí posluchače s metodami a pro-

středky, které mohou pomoci od bolesti zad. Hostem přednáš-
ky bude také zástupce firmy BOTY HANÁK.

Pátek 25. února 2011 v 18.00 hodin, Klub Zubří
Bůh masakru v Zubří

Druhé představení divadelního předplatného v Zubří se 
bude řídit rčením „Děláme to pro děti!“ Konverzační komedie 
bude o tom, co se stane, když se dva manželské páry v nejlep-
ších letech „v dobré vůli“ sejdou, aby urovnaly konflikt svých 
chlapeckých ratolestí, které se střetly při klukovských hrách a 
jeden chlapec vyrazil druhému dva zuby.

Jedna z nejhranějších současných francouzských drama-
tiček Yasmina Reza, jež svou dráhu začínala jako herečka, 
prokázala svůj autorský um už v mnoha oceněných hrách, 
z nichž nejslavnější a nejhranější hra Obraz byla přeložena 
do pětatřiceti jazyků. Také tato svižná komedie diváka nejen 
pobaví, ale skrze mistrnou drobnokresbu otevře nejedno velké 
a současné téma naší civilizace: angažovanost, zodpovědnost, 
vztah k okolí, výchova, otázky násilí. Narůstající emotivnost 
konverzace mezi oběma rodičovskými páry ukazuje na skuteč-
né pohnutky chování rodičů, jež, jak se jeví, je smutným zrca-
dlem zárodečných dětských pranic. Hra, kterou uvidíte v režii 
Igora Stránského, je příležitostí pro „koncert“ čtyř herců, které 
budete mít takřka na dosah.

Doprodej vstupenek bude od pondělí 7. února v kanceláři 
KZ, vstupné 250 Kč.

Připravujeme:
Čtvrtek 3. března v 17.30 hodin
A3V – Jiří Mára – JAPONSKO

Pátek 25. března v 18.00 hodin 
Koncert VĚRy MARTINOVÉ
& Jamie Marshall a Lenky Slavíkové LIVE

Dětská a kojenecká móda 
(Centrum, I. patro vpravo ) 

od 24. 1. 2011 
VýPRODeJ ZIMNÍ KOLeKCe – 20% 

(bundy, komplety, kalhoty, rukavice, čepice ). 
Vše do vyprodání zásob!!!
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