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Prodejní místa ZN: Potraviny Radka u Gumáren, trafika p. Mikulenka, Hobby Elektro 
pí Janošcová u Tesca, trafika u pošty, Jednota střed, Jednota Horní konec, Jednota Staré 
Zubří, Coop Jednota střed, Coop Staré Zubří. 
Schránky na vaše příspěvky najdete na těchto místech: Klub Zubří, Hamerská 10, poš-
ta u Centra, Městský úřad, Horní škola Horní konec, Klub Staré Zubří.

Pohádkově krásné tóny houslí přemohly mráz 
Jako v pohádce o Marušce, která musela v zimě na jahody, 

tak si nejspíš připadali mnozí z vás, kteří se nenechali odradit 
mrazivým počasím a přišli v pátek 3. 2. 2012 do kostela sv. Ka-
teřiny v Zubří, kde se konal houslový koncert.  Rtuť na ven-
kovních teploměrech padala po celý týden k záporné dvacítce 
a ani v kostele se nikdo nemohl ohřát. Obavy z toho, zda se 
koncert uskuteční, byly pochopitelné. Vždyť teplota v kostele 
klesla na -5 stupňů. 

Nejistota, zda se houslový virtuóz pan Jaroslav Svěcený 
po zjištění podmínek, které ho čekají, vůbec rozhodne koncert 
odehrát, sílila s postupujícím časem očekávaného příjezdu účin-
kujících.  

Skromnost, slušnost a pokora – tak to jsou vlastnosti našeho 
předního houslisty, který po příjezdu k nám ani na chvíli neza-
pochyboval o tom, zda koncert odehraje. Společně s panem Mi-
loslavem Klausem, který pana Svěceného doprovázel na kytaru, 
se dohodli jak postupovat, aby mohli posluchačům koncertu 
zahrát co nejvíce skladeb. 

Na místě upravený scénář však na kvalitě koncertu rozhodně 
neubral. O tom, že mrazivé prostory místního kostela nedokáza-
ly odradit nadšené posluchače, se pan Svěcený přesvědčil sám, 
když na okamžik pohlédl mezi diváky a spatřil usměvavé tváře. 
Jak sám řekl: „To bylo neuvěřitelné, já se podíval do druhé řady 
a tam seděla paní, která se i v této zimě dokázala usmívat.“

Úsměv na tvářích, slzy dojetí a obrovský potlesk byly velkou 
odměnou a poděkováním za téměř nadlidský výkon obou pánů. 

Vzhledem k tomu, že pan Svěcený má bohatý repertoár, věřím, 
že u nás nehostoval naposled a v brzké budoucnosti nás znovu 
navštíví – tentokrát v příznivějších podmínkách, bez nutnosti 
přímotopů, kožichů a rukavic.

DP

Foto Pavel Czinege

Foto Pavel Czinege



Společenská kronika občanů v Zubří MÚ Zubří informuje

Dotlouklo srdce maminky,
zůstaly jen krásné vzpomínky.
Zlá nemoc nám tě před 17 lety vzala,
ani ses všech vnoučat nedočkala.

Dne 25. 2. 2012 vzpomeneme nedoži-
tých 70 let naší milé manželky, maminky 
a babičky, paní 

Marie Klimkové.
S láskou vzpomíná manžel František, syn 

Zdeněk a dcera Vlasta s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Život zemřelých je uložen v paměti žijících.
A žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal zapomenout.

Dne 2. března 2012 si připomeneme 
17. výročí od úmrtí našeho milého tatínka, 
dědečka a pradědečka, pana 

Josefa Valy
ze Zubří.
S láskou a úctou vzpomíná syn s rodinou.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

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

Dne 5. února 2012 jsme vzpomněli první 
výročí úmrtí naší maminky, babičky  
a prababičky paní 

Ludmily Porubové 
a dne  5. dubna 2012 si připomeneme 

výročí 30 let, co nás navždy opustil  tatínek  
a dědeček pan 

Ladislav Poruba.
S láskou vzpomíná celá rodina Porubova.

Z usnesení 30. schůze Rady města Zubří,
konané dne 23. 1. 2012

Výběrové řízení – zpracovatel Územní plán města 
– mandátní smlouva

RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy na organizaci výbě-
rového řízení na zpracovatele územního plánu města Zubří s Re-
gionální rozvojová agentura Východní Moravy, IČ: 45659176, 
Zlín, třída Tomáše Bati 5146, PSČ 760 01, a pověřuje starostu 
města jejím podpisem. 

Kozlovi - převzetí vodovodního řadu do majetku města
RM doporučuje ZM schválit převod vodovodního řadu v lo-

kalitě Pod Lipůvkou do majetku města Zubří od manželů Jiří 
a Marie Kozlových, Zubří, Pod Lipůvkou 1070, PSČ 756 54,  
za podmínek dle důvodové zprávy.
Klidové centrum Zubří – smlouva o dílo 
– projektová dokumentace

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování pro-
jektové dokumentace pro územní řízení, včetně inženýrských 
činností na akci „Klidové centrum Zubří“, s „Architektonická 
kancelář - Ing. arch. Svatava Fišarová“, IČ: 60990139, Valašské 
Meziříčí, Havlíčkova 484, PSČ 757 01, v souladu s cenovou na-
bídkou, a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
Nájem bytu č. 4, Hlavní 62 – paní Černá

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, Hlavní 62, 
Zubří, s  paní Jaroslavu Černou, Zubří, U Domoviny 234, PSČ 
756 54, na dobu určitou od 01. 02. 2012 do 31. 08. 2012, a po-
věřuje starostu města jejím podpisem. 
Nájem bytu č. 3, Hlavní 62 – paní Sobková 
– dodatek č. 1 - prodloužení 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 
č. 3, Hlavní 62, Zubří, s paní Šárkou Sobkovou, Zubří, Hlavní 
62, PSČ 756 54, na dobu určitou od 01. 02. 2012 do 31. 01. 
2015, a pověřuje starostu města jeho podpisem. 
Nájem nebyt. prostory v Domě služeb 
– paní Fusková - smlouva

RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
v objektu Domu služeb, Zubří, Hlavní 79, PSČ 756 54, o výměře 
107,60 m2, s paní Janou Fuskovou, IČ: 69591121, Zubří, Sídliš-
tě 6. května 1075, PSČ 756 54, na dobu neurčitou za podmínek 
dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2012/2013

RM souhlasí s místem, termínem, dobou a způsobem zveřej-
nění zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v „Mateřská škola 
DUHA, Na Potoku 369, Zubří, okres Vsetín“, IČ: 70874590, 
Zubří, PSČ 756 54, a v „Mateřská škola Zubří, Sídliště 6. květ-
na 1109, okres Vsetín“, IČ: 70874581, Zubří, PSČ 756 54, pro 
školní rok 2012-2013 dle předložených návrhů.
Stanovení místa a doby pro uzavírání manželství

RM schvaluje určení místa a stanovení doby pro uzavírání 
manželství: svatební obřadní síň MěÚ Zubří, U Domoviny 234, 
756 54 Zubří, a to každý 2. pátek a každou 2. sobotu v kal. mě-
síci. 
Členové a složení JSDH I

RM jmenuje členy a schvaluje Jednotku sboru dobrovolných 
hasičů Zubří ve složení: Koleček Miroslav, Zubří, Převrátí 497; 
Petrle Antonín, Zubří, Poštovní 417; Šimurda Josef, Zubří, 
Okružní 974; Konečný Dušan, Zubří, Dropávka 175; Koleček 

Jubilanti
Františka Vlčková – 97 let
Marie Dořičáková – 92 let
Ludmila Adámková – 90 let
Milada Blatná – 85 let
František Španihel – 75 let

Úmrtí
Josef Juříček

Vzpomínáme
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Zbyněk, Zubří, Převrátí 497; Jurygaček Pavel, Zubří, Čertoryje 
835; Farkaš Ladislav, Zubří, Sídliště 6. května 1101; Číp Josef, 
Zubří, Sídliště 6. května 1107; Beňák Roman, Zubří, Poštovní 
501; Číp Josef ml., Zubří, Sídliště 6. května 1107; Tichá Lucie, 
Zubří, Sídliště 6. května 1048; Vašát Matěj, Zubří, Pod Koste-
lem 720.

Z usnesení 31. schůze Rady města Zubří,
konané dne 6. 2.  2012

Propagační materiály města – doprodej kalendáře 2012
RM schvaluje doprodej stolních kalendářů města Zubří 2012 

určených k distribuci za sníženou cenu 25,- Kč/ks, za podmínek 
dle důvodové zprávy.
Inventarizace 2011 - Zpráva ústřední inventarizační komise

RM schvaluje výsledky inventarizace podle Inventarizační 
zprávy za rok 2011 ústřední inventarizační komise města Zubří 
ze dne 31. 01. 2012. 
Inventarizace 2011 - Odměny členům ústřední 
inventarizační komise

RM schvaluje poskytnutí odměny členům ústřední inventa-
rizační komise za provedení inventarizace majetku a závazků 
za rok 2011 dle důvodové zprávy.
Veřejné osvětlení u GUZU – smlouva o právu provést 
stavbu – Gumárny Zubří

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách a právu pro-
vést stavbu na pozemcích parc. č. 692/3 a 5430 v k. úz. Zubří 
s Gumárny Zubří, a. s., IČ: 00012122, Zubří, Hamerská 9, PSČ 
756 54, v souvislosti s prováděním stavby „Oprava a přemístění 
veřejného osvětlení místní komunikace U Trati a části místní 
komunikace Hlavní a Hamerská“, a pověřuje starostu města je-
jím podpisem. 
Veřejné osvětlení u GUZU – smlouva o právu provést 
stavbu – Zlínský kraj

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách a právu pro-
vést stavbu na pozemcích parc. č. 5447 a 5445 se Zlínský kraj, 
IČ 70891320, Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90, zastoupe-
ný Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, 
IČ: 70934860, Zlín, K Majáku 5001, PSČ 761 23, v souvislosti 
s prováděním stavby „Oprava a přemístění veřejného osvětlení 
místní komunikace U Trati a části místní komunikace Hlavní 
a Hamerská“, a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
Ořez stromů na pozemcích města – smlouva o dílo

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na ořez stromů na po-
zemcích města s firmou Zdenek Španer, IČ: 16599268, Zašová 
53, PSČ 756 51, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Prodej dřeva – těžba mýtní úmyslná – 2A11 (Čertoryje)

RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje uzavře-
ní kupní smlouvy na prodej cca 550 m3 dřevní hmoty z oddělení 
2 A 11 (Čertoryje) s firmou LESS & Co, s. r. o., organizační 
složka, IČ: 28971728, Zbraslavice, Ostrov 3, PSČ 285 22,  a po-
věřuje starostu jejím podpisem.
Prodej dřeva – těžba mýtní úmyslná – 3A11 (Pod Obecníkem)

RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje uza-
vření kupní smlouvy na prodej cca 480 m3 dřevní hmoty z od-
dělení 3 A 11 (Pod Obecníkem) s firmou DŘEVO Rakov, s. r. o., 
IČ: 28604083, Rakov 47, PSČ 753 54, a pověřuje starostu jejím 
podpisem.
Nájem pozemku p. č. 12 – Ing. Vrátný

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku p. č. 12, 
zahrada, o výměře 259 m2, k. úz. Zubří, s Ing. Karlem Vrátným, 

Zubří, U Domoviny 236, PSČ 756 54, s účinností od od 01. 03. 
2012 na dobu neurčitou, za podmínek dle důvodové zprávy, 
a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
Nájem nebytových prostor - Česká pošta s. p. - Dodatek č. 1

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových 
prostor uzavřené dne 31. 05. 2001 v objektu Domu služeb, Zub-
ří, Hlavní 79, PSČ 756 54, s Česká pošta, s. p., IČ: 47114983, 
Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, kterým se upra-
vuje výše nájmu, s účinností od 01. 03. 2012. 
Dodávky vody – VaK Vsetín, a. s. – Příloha č. 1 – Seznam 
odběrných míst

RM schvaluje novou Přílohu č. 1 – Seznam odběrných míst 
Smlouvy o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod 
číslo 300162 ze dne 05. 12. 2003 uzavřené s firmou Vodovody 
a kanalizace Vsetín, a. s., IČ: 47674652, Vsetín, Jasenická 1106, 
PSČ 755 11 (rozšíření o odběrné místo 250119: Zubří, Hlavní 
62, PSČ 756 54), a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Povodňová komise

RM jmenuje členy a schvaluje povodňovou komisi ve složení: 
Jiří Randus, Zubří, Hlavní 232; Mgr. Alena Dobšová, Zubří, Síd-
liště 6. května 1054; Radek Janošek, Zubří, U Domoviny 1019; 
Eva Gazdíková, Zubří, MUDr. Antonína Fabiána 637; Miroslav 
Koleček, Zubří, Převrátí 497; Alois Ulrych, Rožnov pod Rad-
hoštěm, Tyršovo nábřeží 1705; Ing. Antonín Holiš, Zubří, Zá-
humení 992; Vincenc Mizera, Zubří, Horní 395; Oldřich Divín, 
Zubří, Pod Obecníkem 1182; Michaela Wrobelová, Rožnov pod 
Radhoštěm, Kulturní 1757; Marie Žambochová, Zubří, Bořkova 
953.
Pohřebnictví (správa hřbitova) – Smlouva software 
– ALIS s.r.o.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí práv k užívání 
softwaru s ALIS, spol. s r. o., IČ: 00672416, Mariánská 538, 
470 01 Česká Lípa, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Daňová přiznání za rok 2011
Ve spolupráci s Finančním úřadem v Rožnově p. R. je za-

jištěna možnost ODEVZDÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ 
K DANI Z PŘÍJMŮ ZA ROK 2011 V PROSTORÁCH MÚ 
ZUBŘÍ,

v pondělí 19. 3. 2012 a ve středu 21. 3. 2012
8 - 11 a 12 - 16 hod.

Pracovníci Finančního úřadu budou daňová přiznání přijí-
mat, popř. podávat informace k dané problematice.

Zprávy ze školky

PůJDU Už DO šKOLy 
Jaké to bude v sluníčkové škole? Na to byly zvědavé předškol-

ní děti z MŠ Duha, které ve čtvrtek 26. ledna navštívily 1. třídy 
ZŠ. Paní učitelky je přivítaly s úsměvem na tváři a pozvaly je 
do svých tříd. Dětem se ve škole moc líbilo. S kamarády si spo-
lečně zahrály zajímavé hry, počítaly, řešily jednoduché úkoly. 
Šlo jim to opravdu na jedničku. Do MŠ se vrátily plné dojmů 
a zážitků. Ve škole to bylo a bude prima. 

Za kolektiv Mš Duha Dana Vaňková
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ZÁPIS  2012
Letošní zápis absolvovalo se svými rodiči 63 dětí. Byly mezi 

nimi i ty děti, které měly vloni odklad. Konečný počet žáků, kte-
ří nastoupí do 1. ročníku,  budeme znát až v květnu, kdy budou 
potvrzeny odklady školní docházky.

Na chodbách si děti mohly pohrát s pohádkovými postavami, 
které představovaly dívky z devátých ročníků. Děkujeme za po-
moc.

Přejeme budoucím prvňáčkům, ale i jejich rodičům, aby zvlá-
dali každý rok školní docházky v pohodě, klidu a s úsměvem 
na rtech.

Marie Pyrchalová

KARNeVALOVé VeSeLí
V sobotu 28. ledna se uskutečnil v Kulturním domě na Sta-

rém Zubří „Tradiční maškarní karneval pro děti a rodiče“. Paní 

učitelky si letos připravily pro děti překvapení. Přivítaly je jako 
Šmoulové a spolu s dětmi vytvořily průvod plný krásných ma-
sek. Nechyběly tu princezny, rytíři, klauni, piráti a víly. Spo-
lečně jsme si zatancovali, zasoutěžili a zahráli hry. Pro všechny 

děti byly připraveny sladké od-
měny a také bohatá tombola, ze 
které měly děti velkou radost. 
S poslední písničkou se začaly 
děti rozcházet domů plné hez-
kých zážitků. Večer ale ještě 
nekončil. Rodiče si v nápadi-
tých maskách a s dobrou nála-
dou užili karnevalového veselí 
stejně jako děti. Za krásné dary 
do tomboly děkujeme sponzo-
rům a všem, kteří se zúčastni-
li a podíleli na tomto krásném 
a příjemném sobotním dnu. 
A za rok zase na shledanou...

Za kolektiv Mš Duha Dana 
Vaňková

KARNeVAL

„Dobré ráno, dobrý den, do masek se převlečem.
Pojďte rychle všichni dál, máme tady karneval.
Masopustní veselí začlo ráno - v pondělí,
od pondělí do pátku změní třídu v pohádku.“

… a tak to taky bylo. U Motýlků se tentokráte hodně veselilo :o) 
Děti, motivovány celotýdenní aktivitou v duchu masopustního 

veselí, přišly nadšeně ve čtvrtek 9. 2. do školky ve svých mas-
kách skotačit, tančit i soutěžit, zkrátka užít si svůj den ve školce 
zase jinak. A za radost našich dětí posílám dík paním učitelkám. 

Mš Sídliště - M. Trojáková

Foto Radek Janošek

Foto Markéta Trojáková

Foto Radek Janošek

Zprávy ze školy

Foto Marie Pyrchalová

Foto Marcela Hrachovcová
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MRAZIVé TóNy HOUSLí JAROSLAVA SVěce-
NéHO ROZeHřÁLy ZUbeRSKé PUbLIKUM 

V pátek 3. února mělo naše město tu čest přivítat houslové-
ho virtuosa Jaroslava Svěceného, který v doprovodu kytaristy 
Miloslava Klause vystoupil v prostorách kostela svaté Kateřiny 
s programem plným těch nejúchvatnějších melodií, které pro 
housle zkomponovali velikáni klasické hudby, jako byli Vivaldi, 
Bach či Paganini.

Počasí se všemi zúčastněnými rozehrálo velkou loterii, v níž 
se mělo ukázat, zda jsou třeskuté mrazy schopny odradit dychti-
vé posluchače na straně jedné a oba hudebníky na straně druhé. 
Naštěstí zvítězila hudba a radost z ní. Oba umělci předvedli vý-
kon na hranici lidských možností, jak sám mistr zdůraznil „hod-
ný zápisu do Guinessovy knihy rekordů“. 

Obrovský dík patří všem, kteří toho dne na zimu nemysle-
li, na teploměry nehleděli a do překrásných prostor zuberského 
kostela dorazili a mohli tak oba umělce podpořit v jejich neleh-
ké situaci. Ti okamžitě vycítili neskutečný potenciál zuberského 
publika, jeho vřelost, vděčnost a schopnost naslouchat. Strach 
a obavy z mrazu ustoupily stranou a pánové Svěcený i Klaus se 
plně oddali hudbě, stejně jako nadšení posluchači. 

Závěrem bychom  chtěli jménem odboru kultury poděkovat 
panu faráři Karlu Janečkovi a farnosti Zubří za poskytnuté zá-
zemí a možnost koncert uspořádat v prostředí kostela, kde se 
hudba stává doslova nadpozemskou.

LP

JAROSLAV SVěceNý ZAHRÁL V ZUbří
Když pracovnice odboru kultury plánovaly vystoupení naše-

ho význačného houslového virtuosa, znalce historických houslí 
a výrazné osobnosti české hudební scény Jaroslava Svěceného 
do zuberského kostela sv. Kateřiny, nepředpokládaly, že 3. únor 
2012 bude nejchladnějším dnem tohoto data za posledních ně-
kolik let. Venkovní teplota vzduchu v Zubří se v tento den pohy-
bovala kolem -20°C. Přestože se pořadatelé snažili temperovat 
kostelní prostory, teploměr uvnitř ukazoval -5°C.

 To ale neodradilo příznivce vážné hudby a zcela zaplnili kos-
telní lavice, aby se zaposlouchali do tónů houslí Jaroslav Svěce-

ného a kytary Miloslava Klause. Oba umělci dokázali i za takto 
extrémních klimatických podmínek hrát na své nástroje celou 
hodinu. Zazněly skladby Paganiniho, J. S. Bacha a řady dalších 
skladatelů, nechyběly ani vlastní skladby Jaroslava Svěcené-
ho nebo filmová hudba – sólo na housle - z filmu Schindlerův 
seznam. Třešničkou na dortu bylo Ave Maria, které se linulo 
z houslí tohoto umělce.

Chrámové prostředí a úžasná akustika umocňovaly umělecký 
zážitek z koncertního vystoupení. Dlouhotrvající potlesk vsto-
je byl oběma umělcům poděkováním za jejich vrcholný výkon 
v tak náročných podmínkách a za chvíle, na které budeme jistě 
dlouho a rádi vzpomínat.

Zdeňka Janošková

cHceTe Se ZASMÁT?
Jestli jste příznivci detektivních seriálů, máte rádi záhady, 

rychlou akci, ale hlavně – jestli se rádi smějete, nenechte si ujít 
Poslední výkřik.

Když jsem se dozvěděla, že naši bývalí žáci chystají divadelní 
představení, měla jsem radost a moc se těšila.  

To zlaté jádro SPONY znám už léta a nikdy nezklamalo. Ať to 
byla divadelní představení, nebo bláznivé taneční kreace v be-
neficích pro Stonožku, hoši vždy dokázali uchvátit. Málokdo 
umí tak nádherně blbnout a dělat si legraci sám ze sebe jako 
tahle parta. 

Musím pochválit výkony všech herců SPONY, velmi mě pře-
kvapil a potěšil pěvecký výkon Lukáše Polácha, obdiv si zaslou-
ží i paní učitelka Gazdová a všichni, kteří byli oporou představe-

Kultura

Foto Pavel Czinege

Foto Pavel Czinege

Foto Daniel Forejtar 
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ní, i když je nebylo na podiu vidět. Ale hlavním hrdinou pro mě 
zůstane ta nesourodá směska detektivů, vyšetřovatelů a četníků. 
Volba postav byla geniální, každému herci jeho role padla jak 
hadí kůže.

Ace Ventura, strážmistr Cruchot, Sherlock Holmes, Walker 
Texas Ranger, Jake a tlusťoch (oba v jednom, ale raději se fláka-
li na pláži, než by přijeli pomoci s řešením záhady), Nick Slau-
ghter (krásný a neodolatelný jako vždy) a londýnský inspektor 
se svým asistentem procházeli dějem, pátrali a zároveň bavili 
diváky.

Oscara by si ale za své vystoupení určitě zasloužil inspektor 
Clouseau, jeho výkon byl tak přesvědčivý, že se diváci místy 
váleli smíchy.

Jedinou stinnou stránkou představení byly časté přestavby 
scény, sice nutné a příjemně doplněné dobře vybranou hudbou, 
ale přeci jen hru dosti „natáhly“. Ale málo divadel disponuje 
točnou a zuberské není výjimkou. Na druhou stranu – někdy to 
přerušení bylo vítané. Divák si aspoň měl čas utřít slzy smíchu.

Spoňáci, blahopřeji vám ke skvělému výkonu a doufám, že se 
příští rok předvedete se stejně dobrým představením!

A vám všem, kteří jste neměli možnost shlédnout představení 
v únoru, vřele doporučuji zajít si na Poslední výkřik 9. března 
do Klubu Zubří. Určitě se budete bavit.

Helena Dufková

SPONA... A DÁL?
Chuť hrát divadlo, být na jevišti někým jiným, opět společ-

ně trávit volný čas na zkouškách a všem ukázat, co dokážeme. 
Delší dobu si spousta z nás říkala, že bychom mohli jako par-
ta kamarádů něco vymyslet a zavzpomínat na společné chvíle 
strávené v dramaťáku na ZŠ. Tohle nadšení popadlo překvapivě 
spoustu „herců“ i neherců ze Zubří, ale nebýt naší paní vedoucí 
K. Gazdové, která nás vedla už dříve na ZŠ, asi bychom se neda-
li dohromady. Přece jen pár z nás na jevišti ještě nestálo a někte-
ří jsme společně nevystupovali ve stejných představeních. 

V létě 2011 jsme 
se všichni rozhodli, 
že hrát chceme, a za-
čali jsme vymýšlet 
naši novou hru. Nad 
námětem a scéná-
řem seděla hrstka 
z nás dlouhé hodiny. 
Postupně jsme roz-
motávali a zamotá-
vali příběh. Od září 
patřily večerní pátky 
zkouškám. Většina 
z nás brala tuto práci 
nadšeně jako zába-
vu, jako příjemný 
páteční večer s ka-
marády. Avšak ně-
kteří nedotáhli své 
nadšení pro divadlo 
do konce a museli 

jsme za ně hledat náhradu.  Taky s kázní to u některých mnohdy 
nebylo to pravé ořechové… Někdy se objevily krize, ale nebýt 
těch spolehlivých tahounů, kteří byli vždy připraveni, uměli 
texty a pravidelně chodili na zkoušky, nácvik hry by se sotva 
posunul dál. Pro utužení kolektivu, intenzivnější zkoušení a za-
půjčení kostýmů (což v Janáčkově divadle nevyšlo…) jsme jeli 
o podzimních prázdninách na soustředění do Brna. Tam jsme si 
začali společně říkat SPOlek NAdšenců a také jsme vymysleli 
název hry Poslední výkřik.  Scénář ovšem nebyl ještě hotový, 
dopisovali jsme ho během podzimního zkoušení. Jelikož máme 
všichni i jiné koníčky a především školu i práci, teprve 14 dní 
před premiérou jsme se sešli všichni… Ale pevně věříme, že se 

naše více než půlroční práce vyplatila. Sami víme, že se máme 
ještě hodně co učit, a to nejen v „herecké profesi“… 

Chtěli bychom tímto poděkovat Vám všem, kteří jste nám jak-
koli s touto hrou pomohli, ať už s kostýmy, kulisami, rekvizita-
mi, světly, hudbou, zvukem, občerstvením při představení. Dě-
kujeme také Vám, trenérům našich herců-sportovců, za toleranci 
a za uvolnění z některých tréninkových hodin. A v neposlední 
řadě děkujeme Vám, rodičům, za pevné nervy s námi a za vel-
kou podporu. Velký dík patří samozřejmě také Vám, divákům.

Divadelní SPONA bude dál ve své činnosti pokračovat.
Reprízu Posledního výkřiku uvedeme v pátek 9. března. Těší-

me se na vaši přízeň.
Vaše Divadelní SPONA

cHAOS NA ScéNě
V pátek 27. ledna byli návštěvníci vyprodaného Klubu v Zub-

ří svědky divadelního představení  souboru Chaos z Valašské 

Foto Daniel Forejtar 

Foto Daniel Forejtar 

Foto Jitka Brňovjaková 

6

2 ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

2012



Bystřice. Oblíbení herci divákům nabídli zpracování komedie 
Marca Camolettiho Anna v ringu. Hra s nadsázkou pojednává 
o patáliích navzájem si nevěrných manželů. Její děj je vsazen 
do jediného večera, kdy se oba rozhodnou vylákat svůj protěj-
šek pryč z domu a přivést si milence. Stejný plán by se man-
želům jednoduše vymstil. Pohotově však zasahuje hospodyně 
Anna, která tak vyčerpávajícím způsobem zachraňuje manžel-
ství svých pánů. Na scéně se představili: Helena Křenková v roli 
Anny, Jaromír Veith a Hana Slováková jako nevěrní manželé 
a Jan Závorka a Aneta Porubová coby jejich utajené známosti. 

A3V – HUbNUTí 
Tématem lednové Akademie 3. věku bylo hubnutí. To, že jde 

skutečně o zajímavé téma, ukázala sama návštěvnost této před-
nášky. Paní doktorka Milena Blahová, kterou nejeden z míst-
ních obyvatel navštěvuje jako praktickou lékařku, se zabývala 
tématem zdravého životního stylu nejen pomocí vhodné stravy, 
která nevede k podvýživě, ale ani k obezitě.  Ne vždy je však 
nadváha způsobena nevhodným stravováním, také genetika zde 
hraje svou roli. Mohli jsme se dozvědět, jak se správně stravovat 
a jak na nadbytečná kila. Mnozí z posluchačů si sami ověřili, 
zda mohou být se svou váhou spokojeni, nebo jestli potřebují 
„dokrmit“ či spíše ubrat dobrot (BMI – výpočet, měření obvo-
du pasu. *). Na „jídelníčku“ rozhodně nesmí být opomenuta ani 
sportovní aktivita. A jak bylo řečeno, je na každém z nás, zda se 
vydá na procházku nebo do cukrárny.

*bMI - výpočet
BMI znamená Body Mass Index v současnosti asi nejčastě-

ji používaný způsob, jak odhadnout rizika spojena s obezitou. 
BMI se počítá podle rovnice: 

bMI index= hmotnost v kg : (tělesná výška v m)²
Příklad: 
Váha: 70 kg
Výška: 175 cm
BMI index = 70:(1,75*1,75) = 22,86
Výsledkem výpočtu BMI je číslo. 

BMI KATEGORIE ZDRAVOTNÍ RIZIKA
méně než 18,5 podváha vysoká
18,5 - 24,9 norma minimální
25,0 - 29,9 nadváha nízká až lehce vyšší
30,0 - 34,9 obezita 1. stupně zvýšená
35,0 - 39,9 obezita 2. stupně (závažná) vysoká
40,0 a více obezita 3. stupně (těžká) velmi vysoká

*Výpočet BMI nahrazuje také druhá možnost, jak zjistit, zda 
jde o nadváhu: obvod pasu. 

obvod pasu zvýšené riziko vysoké riziko
ženy > 80 cm > 88 cm
muži > 94 cm > 102 cm

PROGRAM NA břeZeN

Čtvrtek 8. března  od 17.30 hodin
A3V – SLUNeČNí SOUSTAVA
Přednáška Jiřího Srby z Hvězdárny Va-
lašské Meziříčí doplněná o projekci 
na velké plátno a možnost sledování ob-
lohy speciálními dalekohledy.
Vstupné: 20 Kč

Pátek 9. března a 16. března od 19.30 hodin
POSLeDNí VýKřIK
Divadelní SPOlek NAdšenců Zubří
Reprízy autorské detektivní komedie divadelních nadšenců pod 
vedením Mgr. Kateřiny Gazdové.
Přístupno od 15 let. Vstupné: dobrovolné. 
Místenky k vyzvednutí v Klubu Zubří od 27. 2. 2012

Pátek 30. 3. 2012 od 18.00 hodin
PIDIMUž - Adolf Muschg
Slezské divadlo Opava

„Malá měšťanská truchlohra“ přinášející rodinný příběh, kte-
rý se může odehrávat za zdmi každého bytu, odhaluje tragédie 
i komedie všedních situací, které se stávají jedinečnými díky 
jedinečnosti jejich aktérů. Hrají:  Kostas Zerdaloglu, Ivana Le-
bedová, Tereza Starostková a Jakub Stránský.

Hra v rámci divadelního předplatného. 
Doprodej vstupenek: 150 Kč 

KLUb ZUbří
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Středa 7. 3. 2012 v 17.30 hodin
KOcOUR V bOTÁcH

Kocour je psanec a zločinec, na je-
hož hlavu vypsali bohatou odměnu, ale 
copak by ty obrovské černé oči dokáza-
ly podvádět a krást? Všechno je docela 
jinak. Jeho bezbranný pohled napovídá 
mnohému. Jaký kocour ve skutečnosti 
je, na to se můžete podívat v animované 
rodinné komedii.

Režie: chris Miller. 
Délka filmu je 90 minut. V českém znění hrají: Aleš Procház-

ka, David Suchařípa, Tereza Bebarová, Dana Černá, Jaromír 
Meduna.

Vstupné: 60 Kč

Úterý 13. 3. 2012 v 9.30 hodin
Mš – Pásmo pohádek pro děti

Hrnečku vař, Krtek malířem, Dorotka a drak, Strašení čmelá-
ků, Hrnečku vař, Mikeš se učí mluvit, Kocourek Mňouk

Vstupné: 12 Kč

Středa  21. 3. 2012 v 18.30 hodin
ANONyM

Příběh filmu Anonym, který se ode-
hrává v Anglii za období vlády králov-
ny Alžběty, spekuluje o otázce, kdo je 
skutečným autorem díla, připisovaného 
Wiliamu Shakespearovi. Anonym se za-
měřuje na dobu, kdy politické skandály 
a intriky, tajné románky na královském 

dvoře a zákeřné plány šlechticů vycházely na světlo na londýn-
ských  jevištích.

Režie: Roland emmerich. 
Hrají: Rhys Ifans, Vanessa Redgrave, Joely Richardson, Da-

vid Thewlis…
Film je s titulky. Délka filmu: 130 minut.
Vstupné: 60 Kč

PřIPRAVUJeMe NA DUbeN

Čtvrtek 12. dubna 2012  - A3V – Grónsko, Márovi 
Pátek 13. dubna 2012 – Koncert Marty Töpferové
Pátek 20. dubna 2012 – ScReAMeRS – travesti show 

POZVÁNKA DO DIVADLA 
– PřIJeDe PIDIMUž Z OPAVy

Po čase do Zubří opět zavítají herci Slezského divadla v Opa-
vě. Tentokrát se představí v rámci hry, jejíž název odkazuje 
ke staré pohádce o zlém trpaslíku Pidimužíčkovi, kterého podle 

bratří Grimmů zabil jeho vlastní vztek. Jejím autorem je jeden 
z nejhranějších současných švýcarských autorů Adolf Muschg. 
Navzdory své tragické výpovědi je podle recenzentů diváky hra 
přijímána spíše jako komedie. Nese podtitul „malá měšťanská 
truchlohra“ a přináší rodinný příběh, který se může odehrávat 
za zdmi každého bytu; odhaluje tragédie i komedie všedních 
situací, které se stávají jedinečnými díky jedinečnosti jejich ak-

térů. Lvoun je zneuznaný revolucionář a učitel historie, jenž si 
svou bojovnost vybíjí zejména na rodině. Lvounová je ustaraná 
hospodyňka, která nakonec pro klid u rodinného stolu obětuje 
i své zdraví. Dcera Lukrécie má nejvyšší čas osamostatnit se, 
ale jako by jí osud chtěl každý pokus o životní změnu pokazit.

Můžete se těšit na skvělé herecké představení nejen Kostase 
Zedalogla (kterého si mnozí jistě pamatujete z Maryši), ale také 
Ivany Lebedové, Terezy Starostkové a Jakuba Stránského pod 
režisérskou taktovkou Romana Groszmanna. 

Hru uvádíme v rámci divadelního předplatného v pátek 
30. 3. 2012 od 18.00 hodin v Klubu Zubří. Vstupné v dopro-
deji vstupenek činí 150 Kč.

LP

PŘIDEJTE SI KLUb ZUbří MEZI SVé 
OBLÍBENé STRÁNKY NA FAcebOOKU

Získáte tak přístup nejen k …
- informacím o aktuálním kulturním programu v Zubří
- fotografiím z uskutečněných akcí.
- zákulisním informacím. 
- novinkám z Klubu, Knihovny i Muzea Zubří

budete mít možnost nejen …
- vyjádřit své názory ke kulturnímu programu v Zubří.
-  zapojit se do anket pořádaných v rámci přípravy a tvor-

by kulturního programu v Zubří.
-  vkládat vlastní fotografie a příspěvky 

z kulturních 
akcí v Zubří.

KINO KLUb ZUbří PROMíTÁ

Foto Archiv Slezského divadla Opava
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Pozvánka
Výbor honebního společenstva Zubří zve všechny 
své členy na 

vaLnoU HRoMaDU, 
která se koná v pátek 2. března 2012 v 17.00 hodin 
v pohostinství Pod Lipůvkou.

Program:
- zahájení
- zpráva Honebního společenstva Zubří
- zpráva Mysliveckého sdružení Zubří
- zpráva finančního hospodáře
- zpráva revizora účtů
- přijetí nových členů HS
- diskuse
- usnesení
- závěr

Těšíme se na vaši účast.
výbor honebního společenstva

V ZIMě NA HOUby?
Penízovka sametonohá (Flammulina velutipes)

Penízovka sametonohá, nebo taky slovensky plamienka zim-
ná, roste po celý rok, hlavně od listopadu do března. Její růst 
zastaví jen velký mráz. Najdeme ji někdy i pod sněhem. Její 
plodnička se mrazem neponičí. Po rozmrznutí opět pokračuje 
v růstu.

Je příjemné se dívat na její žlutooranžové, polokulovité (poz-
ději ploché) kloboučky, velké někdy i 80 mm. Má světlé lupeny 
a plstnatý, jakoby sametový třeň (nohu), proto se jí říká „samet-
ka“. 

Je to oblíbená jedlá houba. Její mírná chuť a jemná houbová 
vůně se uplatní při přípravě polévek, omáček, pod maso, do gu-
láše i při nakládání do octa. K použití se ale hodí jen kloboučky. 

Má prokázané protinádorové a antibakteriální účinky a posi-
luje imunitní systém.

Kde ji najdeme? Na pařezech, kmenech a větvích většinou 
listnatých stromů (vrb, olší, jilmů, buků). Roste v hustých trsech 
jak na mrtvém dřevě, tak i na živých stromech. V lese, ale i po-
dél potoků, v zahradách, ovocných sadech. 

Nebezpečná je její záměna snad jen s jedovatou třepenitkou 
svazčitou. Ta ale, na rozdíl od penízovky, nemá sametovou nohu 
a odradí nás naštěstí i její velmi hořká chuť.

Lenka šimurdová, ČSOP Radhošť

Ostatní

TRADIČNí HASIČSKý PLeS V ZUbří
V sobotu dne 21. 1. 2012 proběhl v sále restaurace Pod Lipův-

kou „Tradiční hasičský ples“, který byl uspořádán u příležitos-
ti již 118. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Zubří. 
Kromě dobré nálady byla nedílnou součástí plesu opět tradiční 
bohatá tombola. Sbor dobrovolných hasičů v Zubří co nejsr-
dečněji děkuje všem sponzorům, kteří přispěli do této tombo-
ly hodnotnými cenami a připravili radost z výhry více jak 100 
účastníkům plesu. Organizátoři rovněž děkují všem, kteří si 

v předprodeji zakoupili vstupenky a tím podpořili jednu z pravi-
delných každoročních aktivit zuberských hasičů.  K tanci a po-
slechu hrála hudební skupina Gaspary, která má taktéž velký po-
díl na tom, že hosté plesu se dobře bavili a odcházeli – většinou 
až brzy ráno – spokojeni.

SDH Zubří

Sport

HÁZeNKÁřI ZUbří 
PORAZILI SPORTING LISAbON

Vynikající vizitku poslali házenkářské evropě hráči Gu-
máren Zubří. V prvním utkání semifinále chalange cupe 
dokázali porazit minulého vítěze tohoto poháru Sporting Li-
sabon. Favorizované Portugalce možná zaskočil silný mráz 
venku, žhavá atmosféra v zuberské hale a hlavně skvělý vý-
kon domácího celku. 

Už v první půli Zubří většinu času vedlo, hosté až v jeho závě-
ru srovnali skóre na 11:11. Na začátku druhé půle poslal Zubří 
znovu do vedení Stržínek. Chvíli nato zvýšil náskok Gumáren 
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na 13:11 Hanták. Hosté sice ze sedmičky snížili, jenže nejlepší 
střelec domácích Stržínek opět zajistil Zubří dvoubrankový ná-
skok. Sporting se snažil otočit skóre zápasu, ale Zubří bylo stále 
o krok vpředu. Po gólu Jurky ve 38. minutě byl stav 16:15. Do-
mácí se znovu mohli spolehnout na vynikajícího brankáře Mali-
nu. Ten kromě mnoha útoků Sportingu zlikvidoval i sedmičku, 
ze které mohli hosté vyrovnat.

O výsledku utkání zřejmě rozhodla čtyřbranková šňůra zuber-
ského týmu, kterou začal ve 46. minutě po brejku Dědek. Gu-
márny pak vedly už 23:19 a zasloužené vítězství si už nenechaly 
vzít. Zubří porazilo Sporting Lisabon 26:23 a k odvetě, která 
se hraje v sobotu 18. února v Portugalsku si veze tříbrankový 
náskok.

TV beskyd

ZÁVODNí běžKAřSKÁ SeZóNA 
V PLNéM PROUDU 

V prosinci  zástupci TJ Gumárny Zubří  oddílu klasického 
lyžování  absolvovali dva závody krajského přeboru na Pustev-
nách. Poté, hned první neděli v lednu, na ně čekala již tradiční 
Jizerská padesátka. Za účasti 4500 závodníků se všech 9 zu-
berských borců ve výsledkové  listině vešlo do první poloviny 
startovního pole. Nutno připomenout, že tratě na Jizerce letos 
kvůli přívalu nového sněhu připomínaly spíše všechno jiné, než 
souvislou stopu, na kterou jsou všichni naši závodníci technicky 
velmi dobře vybaveni.

V neděli 22. 1. 2012 uspořádal náš lyžařský oddíl III. kolo 
krajského závodu v běhu na lyžích. Závod proběhl v nově zre-
konstruovaném běžkařském areálu na Pustevnách. Jako po-
řadatelé jsme museli řešit kalamitní stav na závodních tratích, 
protože den před závodem a během noci připadlo 30 cm nové-
ho sněhu a následkem toho popadalo pár stromů. Bylo vypsá-
no třináct věkových kategorií a závodilo se volnou technikou. 
Na start se postavilo více jak 80 závodníků a byla to zároveň 
zatím i nejvyšší účast na krajských závodech v této sezóně 
ve Zlínském kraji. Oddíly z blízkého okolí se mohly porovnat 
s oddíly celého  Moravskoslezského a Zlínského kraje. Závod 
proběhl na velmi dobré úrovni, pořadatelé odvedli díky precizní 
organizaci pěknou práci a všichni účastníci odcházeli domů sice 
vymrzlí, ale spokojení.   

Letošní zimní sezóna běžkařům přeje, sníh sice napadl až bě-
hem Vánoc, ale kromě přeboru Zlínského kraje, který byl odlo-
žen z důvodu arktických podmínek, nebyl zrušen žádný závod. 
Po pořádání výše zmiňovaného našeho závodu se zuberská zá-
kladna rozdělila na dvě části.

 První čtyřčlenná skupina se zúčastnila 70 km dlouhého závo-
du v Itálii – Marcialonga, známé jako královny dálkových běhů, 
se  svou neopakovatelnou atmosférou, kde za účasti  7000 zá-
vodníků z celého světa byli naši borci v cíli do 2100 místa ve vý-
sledkové listině.  Nutno podotknout, že k největším mediálním 
úspěchům patří rozhovor v přímém přenosu do rádia Dolomity, 
kde mimo jiné opakovaně zaznělo již na Jizerce dávno proslave-
né heslo našeho lyžařského oddílu „BRAVO GUMARNI“.   

Druhá čtyřčlenná skupina reprezentovala náš oddíl za kopcem 
na Karlovické padesátce, kde za účasti 500 závodníků byli naši 
borci do první poloviny startovního pole v cíli klasifikovaných 
účastníků. Všichni závodníci odvedli kvalitní výkony, na něž 
mohou být po tvrdé letní přípravě  právem hrdí.

V únoru je v plánu účast na odloženém přeboru Zlínského 
kraje, Šrubařovu memoriálu, na Jesenické čtyřicítce a dalších 
kratších závodech v Moravskoslezském a Zlínském kraji.  Další 
podrobnosti o naší činnosti včetně výsledků a fotogalerií najde-
te na našich webových stránkách.  Rovněž se  podařilo od září  
stabilizovat  tréninky Benjamínků od 4 let a taky mladších žáků.  
Děti se letos seznamují s pohybem na běžkách, závodit s nimi 
plánujeme příští sezónu. Na všechny se ve stopě těší Zuberští 
lyžaři - běžci.

Lyžařský oddíl TJ Gumárny Zubří
www.sweb.cz/lyzari

 Oddíl běžeckého lyžování GUZU na Jiz50

 Stadión na Pustevnách během KP ZK pořádaného oddílem GUZU

 Stadión na Pustevnách během KP ZK pořádaného oddílem GUZU
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InzERUJTE 
v zUBERSkÝCH novInáCH,
které vycházejí jedenkrát měsíčně v nákladu 950 výtisků

ceNíK PRO ZVeřeJňOVÁNí ReKLAMy 
A KOMeRČNí INZeRce 
V ZUbeRSKýcH NOVINÁcH 

1. Ceník plošné inzerce a reklamy v periodiku Zuberské 
noviny (dále jen ZN) s tím, že:
a) jde o černobílý tisk barvy a
b) sloupec má rozměry 85 mm x 260 mm, činí:

Formát    cena v Kč
celá strana A4   2.500
1 sloupec, 1/2 strany  1.500
3/4sloupce   1.000
1/2 sloupce   750
1/3 sloupce   550
1/4 sloupce   400
1/8 a menší   300

2. Ceník řádkové inzerce a reklamy s tím, že 
a) jde o černobílý tisk barvy a
b) řádek má rozměr 85 mm, činí:
- běžný 1 řádek    20 Kč
- tučný či jinak zvýrazněný 1 řádek 40 Kč

Na první (titulní) straně ZN se inzerce ani reklama, ani 
řádková, nezveřejňuje.

Inzerce nebo reklama zuberských spolků, zájmových 
sdružení a dalších nevýdělečných organizací ze Zubří, 
vč. řádkové, se zveřejňuje v ZN zdarma.

Občanská řádková nebo plošná inzerce se zveřejňuje 
v ZN zdarma.

Žádost včetně grafického návrhu ve formátu .pdf nebo 
.jpg s uvedením fakturačních údajů musí inzerent doručit 
na MěÚ Zubří v termínu pro uzávěrku ZN.

O zveřejnění inzerce nebo reklamy rozhoduje redakční 
rada ZN s přihlédnutím ke konkrétnímu obsahu a for-
mátu daného výtisku ZN. Na uveřejnění placené inzerce 
nebo reklamy není právní nárok.

Ceny uvedené v ceníku jsou včetně DPH.
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