
22. prosince 2010

Ročník xix., (č. 219) p cena 5,- Kč

Pokojem, radostí, láskou a porozuměním naplněné Vánoce, 
pevné zdraví, naději a lásku do všech dnů příštího roku 2011 

a hodně osobních i pracovních úspěchů a dobrých zpráv…

přejí členové Zastupitelstva města Zubří, pracovníci Městského úřadu 
a Redakční rada Zuberských novin. 

Den každý roku budoucího nechť ať veselosti všelija-
ké život váš obšťastňují, k dobrému zdraví a mysli 
pokojné napomáhají, jen radost vám 
a všem kolem rozdávají; aby mordem zašly věci zlé 
a smutné, jež nedobré je nám snášeti. 
Tak srdcem věrným vinšujeme…..    

pf 2011

Město Zubří 
Vás srdečně 

zve na oslavu 
příchodu 

nového roku 

a novoroční 
ohňostroj. 
1. 1. 2011 

v 17.30 hod.
na tržnici u pošty. 



Podcenili jsme silně prchající čas…
Procitli až ve chvíli nečekané, 

kdy utichl, maminko, Tvůj milý hlas,
 a nestačili jsme říct slovy, jak Tě rádi máme.

Šeptáme - je už pozdě – tvrdě poučeni, 
v místě, kde tichým spánkem spíš. 

V tom věčném mlčení ztrácí se bez ozvěny… 
Odpověď žádná, Ty je neslyšíš.

Smutný je 18. prosinec 2010. Bolestně připomíná okamžik, 
kdy nám před dvanácti léty navždy odešla milá a obětavá 
maminka, babička a prababička, 

paní Františka Bartošová. 
S láskou stále vzpomíná dcera Jarmila Pavlíčková se synem 
Mirkem a vnukem Michaelem. 

Lásku měla na rtech,
dobrotu v srdci,

poctivost ve své duši.
Dne 21. prosince 2010 vzpomeneme 10. smut-
né výročí, co nás navždy opustila naše milovaná 
maminka, babička a prababička, 

paní Emilie Dořičáková.
S láskou vzpomínáme.

* Narození
  Natálie Vančurová
  Vítek Maloušek
  Anna Petřeková
  Magdaléna Riedlová
  Tereza Stavinohová
  Přemek Višinka
* Vítání občánků – 20. 11. 2010

* Jubilanti -  prosinec
  Jiří Říha
  Marie Tovaryšová
  Marie Žambochová
  Miroslav Paprskář
  Jan Koláček
  Františka Randusová
  Stanislav Boruta
  Emanuel Bryda
* Zlatá svatba
  Jiří a Marie Barchánkovi
* Diamantová svatba
Milan a Marie Stoškovi

Marie a Rudolf  Fabianovi

Marie a Josef Pavlíčkovi
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Společenská kronika občanů v Zubří

Vzpomínáme

hx

`

H

j
(Foto: Pavel Czinege)

Blahopřejeme

= Úmrtí
  Antonín Vajgl
  Jaroslav Macháček
  Miroslav Vlk
  Josef Balhárek
  Marta Horáková
  František Jurka
	 	 Jindřich Mitáš

Ať radost a láska Tě provází,
zdravíčko ať Ti neschází,
na svět se dívej vesele,
ať se co chce semele.
Za tvou lásku děkujeme 
a oporu Ti slibujeme.
Dne 2. 1. 2011 oslaví své 85. narozeniny naše maminka

Boženka Cabáková
Všechno nej nej nej, hodně zdraví, Božího požehnání do 
dalších let přejí děti s rodinami.

Dne 22. prosince 2010 se dožívá krásných 90. 
let naše maminka, babička a prababička, 

paní Františka Randusová. 
Hodně zdraví, spokojenosti a Božího požehnání 
do dalších let přeje rodina.

`

(Foto: Pavel Czinege)

Dopracovaly pilné ruce, 
utichlo navždy předobré srdce. 

Očima drahýma se již nepodíváš, 
teď klidným spánkem odpočíváš.

Dne	8. prosince 2010 jsme vzpomněli nedo-
žité 77. narozeniny našeho manžela, tatínka 
a dědečka pana 

Vladislava Němce. 
S láskou vzpomínají manželka Marie, syn Vladislav a dcera 
Marie s rodinou. 
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MÚ Zubří - informace

Z usnesení 2. schůze Rady města Zubří
konané dne 29. 11. 2010

RM schvaluje uzavření darovacích smluv o bezúplatném 
převodu movitých věcí do vlastnictví města Zubří s:
a) paní Růženou Mikulenkovou, Převrátí 939, Zubří, 
b) paní Marií Herlíkovou, Pod Kostelem 53, Zubří,
c) paní Martou Melichaříkovou, Sídliště 6. května 1046, Zubří,
d) panem Ludvíkem Mikulenkou, Poštovní 518, Zubří,
e)paní Jarmilou Mikeskovou, Trojanovice 361, 744 01 Fren-
štát p. R.
RM schvaluje uzavření licenční smlouvy o veřejném provo-
zování hudebních děl č. VP- 2010-141280 s  OSA - Ochran-
ný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., praco-
viště Ostrava, Zahradní 1282/10.
RM schvaluje Smlouvu o dotaci – o poskytnutí finančního 
příspěvku z rozpočtu města Zubří na rok 2010 s Diakonie 
ČCE – hospic CITADELA, Valašské Meziříčí.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 12, Rožnov-
ská 419, Zubří, s panem Holišem Liborem, Sídliště 6. května 
1105, Zubří, na dobu určitou od 01.12.2010 do 30. 11. 2011.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu 
pozemku s panem Václavem Pavlíčkem, K Prachovni 289, 
Zubří, kterým se upravuje předmět a výše nájmu.
RM vyhlašuje záměr na pronájem části nebytových pro-
stor v objektu Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, o výměře 
64,68 m2.
RM vyhlašuje záměr na pronájem části nebytových pro-
stor v objektu Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, o výměře 
97,07 m2.
RM vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor 
v objektu č. p. 584, Sídliště 6. května, Zubří, o výměře 
67,87 m2, a části pozemku p. č. 983, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 30 m2, k. úz. Zubří.
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce 6 ks kontejnerů 
na tříděný odpad se společností EKO-KOM, a. s., Na Pan-
kráci 1685/17, Praha 4.
RM pověřuje členku ZM Zubří paní Bc. Vladimíru Janoš-
kovou, bytem U Domoviny 1019, Zubří, výkonem funkce 
oddávající při uzavírání občanských sňatků.
RM stanovuje, že závěsný odznak se státním znakem může 
při občanských obřadech a významných příležitostech užívat 
paní Bc. Vladimíra Janošková, bytem U Domoviny 1019, 
Zubří, členka ZM Zubří a oddávající.
RM bere na vědomí zprávy o činnosti komisí a dalších or-
gánů Rady města Zubří za rok 2010.
RM schvaluje poskytnutí odměn členům komisí a dalších 
orgánů Rady města Zubří za jejich činnost v roce 2010.

Jak s odpady v roce 2011
Závěrem roku přinášíme informace týkající se úhrady 

poplatku za svoz a likvidaci odpadů v našem městě. I v příš-
tím roce je platba za likvidaci odpadů stanovena paušálně na 
jednotlivé členy domácnosti a to včetně dětí. Výše poplat-
ku byla schválena na 2. zasedání zastupitelstva města dne 
10.12.2010, kde zastupitelé rozhodli nezvyšovat poplatek za 
odpady pro rok 2011. Tento poplatek zůstane ve stejné výši 
jako v letošním roce a to 350,- Kč/osobu/rok. Na tomto zase-
dání byla schválena nová obecně závazná vyhláška č.5/2010 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních od-
padů. Dle této vyhlášky poplatek neplatí osoby, které se na 
území města prokazatelně nezdržují déle jak 300 dní v roce, 
i když mají v městě Zubří trvalý pobyt (osoby mimo území 
ČR, osoby bydlící mimo město na základě nájemní smlouvy, 
osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních so-
ciálních služeb, které poskytuje ubytování, ve školských zaří-
zeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, ve 
výkonu trestu, nezvěstné osoby, jejichž pobyt nelze zjistit). 

Poplatek zahrnuje jak svoz a likvidaci odpadu z odpado-
vých nádob a kontejnerů, tak i náklady na tříděný sběr. 

Upozorňujeme občany, že v letošním roce došlo 
v okrajových částech města k nahrazení velkoobjemových 
kontejnerů kontejnery 1100 l. Tyto jsou určeny k ukládá-
ní odpadů pouze obyvatelům okrajových lokalit. Ostatní 
mohou odkládat svoje nebezpečné a objemné odpady do 
sběrného dvora, který je už více jak rok provozován 
v dolní části města v ulici Nádražní. Žádáme občany, aby 
tento sběrný dvůr využívali k odkládání všech odpadů, 
které se svým objemem nevejdou do sběrných nádob 
a dále k odkládání všech nebezpečných odpadů. I nadále 
platí, že azbestový odpad (eternit), je ukládán do kontejnerů 
v prostoru bývalé skládky v Březovci a to po předchozí do-
hodě s pracovníkem městského úřadu. 

Sběr plastů
I v letošním roce bude probíhat oddělený sběr plastů 

v rodinných domcích do speciálních pytlů, do kterých mo-
hou vlastníci domů odděleně třídit plastové odpady. Tyto 
pytle budou sváženy v předem stanovených termínech. 

termíny svozů plastů v roce 2011 – pytlový sběr

4.2. 4.3. 1.4. 13.5. 10.6. 22.7. 19.8.

16.9. 14.10. 25.11. 16.12.

Sběr nápojových kartonů
Sběr probíhá stejně jako u sběru plastů to je do speci-

álních pytlů oranžové barvy a to v domech, kde už probíhá 
sběr plastů. Do těchto pytlů patří krabice od džusů, mléka, 
zakysaných výrobků, vína apod. i s uzávěry.  V uvedených 
termínech se tyto pytle vystaví před oplocení na dostupném 
místě a pověřená firma bude provádět jejich sběr. 

termíny svozů nápojových kartonů v roce 2011 – pytlový sběr
18.3. 27.5. 8.7. 2.9. 11.11.

Pytle pro sběr plastů a nápojových kartonů jsou k dispo-
zici na odboru výstavby MěÚ Zubří, kde budou vydávány 
domácnostem, které budou mít uhrazen poplatek za odpad. 

V této souvislosti žádáme občany, aby svůj odpad 
v maximální možné míře třídili, do speciálních kontejne-
rů rozmístěných ve městě (papír, sklo, plasty) a do pytlů 
(plasty, nápojové kartony), jelikož naše město je zapojeno 
do systému společnosti EKO-KOM, která poskytuje fi-
nanční odměny za množství těchto vytříděných odpadů. 

Teď ještě několik řádků k samotnému výběru poplatků 

Upozorňujeme občany, že provoz 
městského úřadu bude 

v období 27. – 30. 12. 2010 částečně omezen. 
Dne 31. 12. 2010 bude městský úřad uzavřen.
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od občanů. Systém platby zůstává stejný jako v minulosti. 
Znamená to, že do každé domácnosti bude během měsíce 
února příštího roku zaslána složenka se stanoveným poplat-
kem pro každou domácnost a to podle počtu jejich členů dle 
nám známé skutečnosti. S ústřižkem od zaplacené složenky, 
nebo jiným dokladem od zaplacení, je nutno se dostavit na 
městský úřad odbor výstavby, kde bude po jeho předložení 
vydána nálepka pro označení popelnice.

Upozorňujeme občany, že uvedený postup je nutno stih-
nout	do 31.3.2011. Po tuto dobu bude firma, která provádí 
svoz odpadů vyvážet popelnice jak s novou, tak i se starou 
nálepkou. Od 1.4.2011 budou vyváženy popelnice označené 
pouze novou nálepkou. Pro obyvatele okrajových částí měs-
ta, kteří svůj odpad ukládají do kontejnerů 1100 l, povinnost 
dostavit se na MěÚ pro nálepku odpadá. U bytů ve vlast-
nictví BD Zubří, SBD Rožnov a u některých bytů ve správě 
realitních kanceláří bude poplatek hrazen prostřednictvím 
těchto organizací. 

Znovu podotýkáme, že stanovený systém svozu odpa-
dů, kdy je město rozděleno na dvě části se čtrnáctidenním 
cyklem, zůstává zachován. Znamená to tedy, že každý lichý 
týden bude proveden svoz odpadů v horní části města a na 
Starém Zubří a každý sudý týden v dolní části města.

Apelujeme na všechny občany, aby uhradili stano-
vený poplatek včas a v předepsané výši, protože město 
může neuhrazené poplatky od domácností, které ho ne-
zaplatí a svůj odpad likvidují v rozporu se stávajícími 
zákony a vyhláškami, vymoci provedením daňové exekuce. 

Podnikatelům, kteří mají s městem Zubří uzavřenu do-
hodu o likvidaci odpadů, bude zaslán ceník pro rok 2011, na 
základě kterého budou hradit stanovenou cenu bankovním 
převodem.

Ceník za službu shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro 
rok 2011 pro podnikatele využívající systém města a služ-
bu svoz a likvidace odpadů z další popelnice u rodinných 
domků – ceny včetně DPH.

četnost svozů,
druh nádoby            cena pro rok 2011
1 x za dva týdny (26 svozů za rok)
popelnice		110	l	 	 	 	 																		2.500,- Kč
kontejner  1100 l                     13.500,- Kč
svoz a likvidace odpadů z další popelnice 110 l u RD      350,- Kč
l x za týden (52 svozů za rok)
kontejner  1100 l                                                27.000,- Kč

Odbor výstavby 
MěÚ Zubří

Vánoční pozdrav
Opět se nám přiblížil vánoční čas. Už podesáté v 21. sto-

letí. Kolikrát si povzdechneme: „Jak ten čas rychle ubíhá.“ 
Ale víme, že běžet se nedá v jednom kuse. I nejvytrvalejší 
běžci neběhají neustále, ale po závodech si musí také odpoči-
nout, jinak padnou vyčerpáním. Stejné je to i v životě. Nedá 
se vydržet stálé vypjaté tempo. Bez odpočinku, bez nedech-
nutí, bez rozhlédnutí, co je kolem krásného, by byl člověk 
ochuzen a brzy by se vyčerpal. Adventní dobu v přípravě 
na Vánoce prožíváme často ještě uspěchaněji. Ale Vánoce 
přímo vybízejí k zastavení, ke ztišení, k úžasu. Nad dítětem 
v jeslích, nad samotným darem života, nad Boží láskou. 

Ruský kosmonaut Gagarin po přistání z první vesmírné 
cesty prohlásil, že žádného Boha neviděl. Jedna dívka mu v 
dopise napsala: „Drahý kosmonaute Gagarine! Dovídám se, 
že jste letěl v kosmickém prostoru, a jak říkáte, neviděl jste 
Boha. Pane, ráda bych se Vás zeptala, máte-li čisté srdce.“ 
Jsou některé skutečnosti, které nejsou vidět očima. Můžeme 
je uvidět jen srdcem, když je zbavíme zbytečností a špíny. 
Jinak si jich vůbec nevšimneme nebo je považujeme za něco 
bezvýznamného. 

Kéž využijeme i možnosti k očistě srdce. Nabídněme po-
kornému Božímu Synu všechny podoby své pýchy, dojem 
soběstačnosti a nechejme se v těchto dnech opět proměnit 
jeho láskou. Ať nám tato proměna vydrží nejméně do dalších 
Vánoc.

P. Karel Janečka

Bohoslužby v době vánoční
Pá 24.12.  Štědrý den 15:30 vítání Ježíška
  22:00

So 25.12. Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ   7:45, 11:00

Ne 26.12. Svátek sv. Rodiny       7:45, 11:00

Po 27.12. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty  
    7:45 kaple 
     Staré Zubří

Út 28.12. Svátek svatých Mláďátek   7:45

St 29.12. - 

Čt 30.12. - 

Pá 31.12 Poděkování za uplynulý rok  16:00

So    1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie  7:45, 11:00

Ne    2.1. 2. neděle po Narození Páně       7:45, 11:00

Nový územní plán Zubří
Vážení občané,
v souvislosti s pořizováním nového územního plánu měs-

ta Zubří Vás informujeme, že příjem žádostí občanů k poří-
zení nového územního plánu končí k datu 31. 1. 2011!!!

Žádáme Vás proto, abyste Vaše případné návrhy pro 
nový územní plán doručili na MěÚ Zubří nejpozději k výše 
uvedenému datu. Žádosti podané po tomto datu nebudou 
do projednávání nového územního plánu zahrnuty.

Formuláře k podání návrhů k novému územnímu plánu 
jsou k dispozici na Odboru výstavby MěÚ Zubří. Na Vaše 
případné dotazy ohledně tvorby nového územního plánu 
Zubří Vám odpoví Mgr. Pavel Paseka, tel. 571 757 065.

Odbor výstavby MěÚ Zubří

Svoz odpadů ve vánoční svátky
Oznamujeme občanům, že z důvodu uzavření 

skládek se mění termín svozu odpadů. Místo pátku 
24. 12. 2010 bude svoz odpadů v lokalitách Staré 
Zubří, horní konec a Sídliště 6. května proveden 
v neděli 26. 12. 2010 od 6.00 hod.

Svoz odpadů v pátek 31. 12. 2010 zůstane za-
chován. 
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10 let od uzavření smlouvy 
o vzájemné spolupráci

Bylo to v srpnu 2000, když při návštěvě přátel z Palári-
kova na Valašsku a v Zubří a při společném jednání staros-
tové Jozef Derňár a Jiří Randus domluvili potvrzení dlouho-
letého neformálního partnerství mezi Zubřím a Palárikovem 
oficiálním dokumentem - smlouvou, kterou slíbili předložit 
a projednat v zastupitelstvech. Tak se také stalo - v Zubří 
byla Smlouva o vzájemné spolupráci mezi obcemi Zubří a 
Palárikovo schválena usnesením Obecního zastupitelstva č. 
OZ 13/23 dne 17. 8. 2000.

A právě v prosinci roku 2000, přesně dne 17. 12. 2000, 
byla v Palárikově na slavnostním zasedání zastupitelstva 
smlouva podepsána a byl také proveden zápis v obecní kro-
nice, který stvrdili svým podpisem účastníci a hosté ze Zubří 
- starosta a místostarostka, členové rady a tajemnice MěÚ. 
Slavnostní atmosféru pak ještě umocnil i pořádaný „Vianoč-
ný koncert vďaky“ a společné přátelské posezení v Domě 
kultury v Palárikově.

Smlouva o vzájemné spolupráci mezi Zubřím a Palári-
kovem oficiálně deklaruje iniciování, podporu a umožňová-
ní spolupráce mezi orgány obou obcí a jejich představiteli, 
mezi obecními úřady, mezi zájmovými sdruženími a orga-
nizacemi, mezi folklórními soubory, občanskými sdružení-
mi, mezi podnikatelskými subjekty a všemi občany, a to v 
oblastech: samosprávy, kultury, sportu, mládeže, zájmové 
činnosti….. Je však pravdou, že i bez ohledu na tento do-
kument je více než „průkazným“ a vypovídajícím dokladem 
vzájemných partnerských vztahů obou obcí množství přátel-
ských a srdečných setkání a společných akcí iniciovaných a 
pořádaných ze strany občanů Zubří a Palárikova, kteří tak 
psaná ustanovení smlouvy uvádějí do živé praxe.  

Při 10letém výročí můžeme beze všech pochybností pro-
hlásit, že litera smlouvy je určitě plněna a naplňována a díky 
aktivnímu a obětavému přístupu lidí ze Zubří a z Palárikova 
se tak jistě bude dít i nadále, přinejmenším v dalších příštích 
10 letech. Za to patří všem velký dík!!! S přáním všeho dob-
rého k další spolupráci, hodně sil a vytrvalosti, pevné zdraví 
a množství aktivních příznivců!!!

Alena Dobšová 

PS: jenom namátkou pro připomenutí „malý“ pře-
hled 2000 - 2008
Červenec 2000 v Zubří  zástupci obce
Květen 2001 v Zubří  zástupci obce
Srpen 2001 v Palárikově zástupci obce,
    zahrádkáři
Říjen 2001  v Palárikově Klub žen 
Květen 2002 v Zubří  zástupci obce,
    klub důchodců
Červen 2002 v Zubří  zástupci obce
Červenec 2002 v Palárikově školy - dětský tábor
Červen 2003 v Palárikově zástupci obce
Červenec 2003 v Zubří  školy – dětský tábor
Říjen 2003 v Palárikově Klub žen, zahrádkáři
Listopad 2003 v Zubří  zástupci obce
Duben 2004 v Zubří  Týden slovenské kultury 
Květen 2004 v Palárikově Beskyd
Červen 2004 v Palárikově fotbalový turnaj
Duben 2005 v Palárikově  zástupci obce,  ZŠ
Červenec 2005 v Zubří  fotbalový turnaj
Duben 2006 v Zubří  zástupci obce
Květen 2006 v Zubří  Klub důchodců
Květen 2006 v Palárikově zástupci obce
Září 2007 v Palárikově zástupci obce, Klub žen 
Červen 2008 v Zubří  Klub žen, zástupci obce 
Září 2008 v Palárikově Beskyd

Z partnerství
Zubří - PaláRikoVo

Folkloristé hodnotili
Ve dnech 20. a 21. 11. 2010 se konalo v TOP hotelu Pra-

ha výroční jednání Folklorního sdružení ČR, které zhodno-
tilo 20 let své činnosti. V jednotlivých zprávách a diskuzích 
se hovořilo o dvacetileté bohaté činnosti tohoto největšího 
kulturního občanského sdružení v ČR, které patří také k ne-
významnějším dětským a mládežnickým organizacím v zemi. 
Folklorní akce, festivaly, reprezentace folkloru nejen v Evro-
pě a další akce národního charakteru, to je práce českých, 
moravských a slezských folklorních souborů. Právě folklor 
je naše národní bohatství, určuje naši identitu ve sjednocu-
jící se Evropě. Naši předkové nám předali základ lidových 
obyčejů, které jednotlivé soubory ve svých regionech nadále 
rozvíjejí. Za to patří poděkování všem dobrovolným a oběta-
vým členům těchto souborů.

Při pražském hodnocení bylo poděkováno všem souborům, 
a také VSPT Beskydu Zubří. Mezi jednotlivci byli ohodnoceni 
také někteří dlouholetí členové našeho souboru. Za Beskyd to 
byli: Josef Gajdoš, Jan Vynikal st., Petr Stručovský, Radomír 
Vašek, Josef Říha - primáš, Ladislav Gužík.

Zároveň s touto dvacetiletou činností byl mimořádně 
oceněn i nejdéle sloužící předseda FOSu pan Zdeněk Pše-
nica, bývalý člen souboru Beskyd a samozřejmě i zuberský 
občan. Zdeněk získal za ta léta řadu vyznamenání z nichž 
nejvýznamnější je státní vyznamenání prezidentem Polska - 
Stříbrný kříž, a právě poslední dostal od Evropské unie umě-
ní za rozvoj kultury v rámci Evropy. Je to poprvé, co tato 
cena byla udělena osobnosti z oblasti lidové kultury.

VSPT Beskyd letos v tichosti, ve stínu zuberských oslav, 
vzpomínal na své 65. výročí vzniku folklorní činnosti v Zubří.

Při této příležitosti je třeba poděkovat všem bývalým i 
současným členům folklorního dění v Zubří, ale také zuber-
ské veřejnosti a zuberským činitelům, kteří ochotně podporu-
jí a napomáhají zuberským lidovým tradicím.

V současné době již Beskyd připravuje na 15. ledna tra-
diční valašský bál, na který jsou srdečně zváni všichni příz-
nivci valašského folkloru.

Beskyďáci
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Zprávy ze školy

Vánoční přání od Stonožky
Všichni dobře víte, že hnutí Na vlastních nohou - Stonož-

ka má už dlouhou dobu své příznivce  na naší škole - a snad 
i v našem městě. 

Hned v září jsme se zapojili do akce „Afghánský 
sen“. O co se jednalo? Stonožka se ve spolupráci s Minis-
terstvem zahraničních věcí ČR a vojáky z PTR (Provinční 
rekonstrukční tým) v afghánské provincii Lógar podílela na 
uspořádání výtvarné soutěže pro afghánské školáky. Do škol 
byla dodána plátna, na něž děti namalovaly svou představu 
o současném i budoucím Afghánistánu. Na základně Shank 
proběhlo vyhodnocení místní soutěže, které bylo ve znamení 
absolutního „šoku“. Stalo se něco, co nikdo nečekal! Asi 
z tisku víte, jaké je postavení afghánských žen a jak nedů-
věřiví (logicky) jsou Afghánci k cizím jednotkám v jejich 
zemi. U příležitosti vyhodnocení vítězů soutěže vzali muži 
POPRVÉ do „cizáckého“ prostředí i své manželky!!!  Ne-
vím, jestli si dokážete představit význam tohoto aktu, ale 
vzhledem k tomu, že v posední době obíhá na internetu pre-
zentace o tom, jak jsou ženy v Afghánistánu terorizovány 
svými manžely  a nařízeními islámu („Malé děti přes burku 
nikdy neuvidí své matky!“- hloupost, ženy nosí pokrývky 
hlavy nebo celého těla jen na veřejnosti), je to neskutečný 
úspěch našich vojáků.

Nejlepší plátna z více než 50 poslaných do soutěže byla 
převezena do ČR a budou ve dnech 13. - 20. prosince vy-

stavena v Posla-
necké sněmovně 
ČR společně s 
obrázky českých 
a amerických 
dětí. 

Zuberští os-
máci a deváťáci 
se vrhli do malo-
vání Afghánské-
ho snu a deset 
nejzdařilejších 

prací bylo odesláno do Prahy. 20. 12. jedou stonožkoví žáci 
do Prahy a součástí jejich programu je návštěva Poslanecké 
sněmovny. Doufáme, že se tam s našimi obrázky setkáme. 
Nebojte se, napíšeme vám o tom.

Stonožkový podzim je ve znamení malování vánočních 
přáníček. Je už tradicí, že malování se stalo součástí plánu 
výtvarné výchovy - žáci mají „povinnost“ namalovat určitý 
počet přáníček. Nelíbí se vám to? Zdá se vám, že je nutí-
me? Možná, ale na těch miniaturách vaše děti zároveň učíme 
mnoha věcem - zvládnutí malého prostoru, zadané techniky, 
živé barevnosti (děti v určitém věku jsou „ponuré“ - buď se 
bojí živých barev, nebo vše hodně ztmaví), čistoty pracovní-
ho pole (a to je nejtěžší „disciplína“) a vlastního přínosu ke 
ztvárnění námětu. Někdo si odmaluje svou povinnou kvótu 
a oddechne si, jiní nosí přáníčka, která malují doma. Musím 
pochválit ty nejlepší malíře - Ivetu Mikulenkovou, Adélu 
Ulrychovou, Anetu Barglovou, Veroniku Faitovou, Adélu 
Hanskutovou, Terezu Němcovou, Karolínu Pšenicovou, Do-
miniku Svákovou, Štěpánku Korytářovou, Lukáše a Vojtu  
Billovy, Michaelu Urbanovou, Patricii Chudáčkovou, Marii 
Kyryljukovou, Petru Nohavicovou, Moniku Galčanovou, 
Marii Krupovou, Kateřinu Štůskovou,  - a to ještě nemám 
zprávu o děvčatech z 9.A i dalších tříd, která malovala ve 

svém volném čase v klubu u paní Juříčkové!
Každopádně se nám do 15. 11. podařilo namalovat fan-

tastických 788 přání! Z nich 250 poputuje do Gumáren Zub-
ří, našeho věrného a úžasného odběratele a sponzora našich 
stonožkových zájezdů, do školy a snad i letos na MěÚ Zubří 
- a zbytek je určen Stonožce.

I v češtině a informatice se snažíme pomáhat Stonožce - 
ale to je zatím ve stavu zrodu. Neprozradíme, počkáme, jestli 
se nám TO podaří.
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Z akcí
V Luhačovicích byli oceněni pracovníci 
v sociálních službách Zlínského kraje

LUHAČOVICE – Již šesté setkání uživatelů domovů pro 
seniory a domovů se zvláštním režimem ze Zlínského kraje 
pod názvem Barvy života proběhlo včera odpoledne v luha-
čovickém domě Elektra. V rámci akce, uspořádané Zlínským 
krajem a konané pod záštitou hejtmana Stanislava Mišáka, 
předvedli v příjemné atmosféře klienti celkem osmi domovů 
svá hudební, taneční, pohybová a recitační vystoupení. Sou-
částí akce bylo letos premiérově i předání ocenění Pracovník 
roku v sociálních službách Zlínského kraje. 

  „Jsem ráda, že se zde dnes setkáváme v tak hojném 
počtu, protože zrovna letošní ročník již tradiční akce Bar-
vy života je výjimečný tím, že se v jeho rámci poprvé koná 
vyhlášení ankety Pracovník roku v sociálních službách Zlín-
ského kraje, jejímž smyslem je ocenit pracovníky za jejich 
mimořádnou, dlouhodobou a obětavou činnost a veřejně 
jim za to poděkovat. Velmi vítám, že se podařilo tuto anketu 
uspořádat, a věřím, že se dočkáme i jejích dalších ročníků, 
neboť oblast sociálních věcí, která bývá často opomíjena, si 
takovouto anketu určitě zaslouží,“ uvedla Taťána Nersesjan, 
krajská radní pro oblast sociálních věcí, která Zlínský kraj na 
včerejší akci reprezentovala.

Kandidáty do ankety Pracovník roku v sociálních služ-
bách Zlínského kraje mohli navrhnout jak samotní poskyto-
vatelé sociálních služeb, tak i široká veřejnost, představitelé 
samospráv, či nejrůznější instituce a organizace. Z celkem 
25 navržených kandidátů vybrala hodnotící komise, složená 
ze zástupců Zlínského kraje a neziskového sektoru, celkem 
pět osob. Ocenění Pracovník roku v sociálních službách 
Zlínského kraje tak získali Tomáš Bernatík, vedoucí zařízení 
Samaritán - služby pro lidi bez domova začleněného do or-
ganizace Charita sv. Anežky Otrokovice, Anna Hatlapatková 
z Domova pro seniory Karolinka, Ludmila Kadlecová z Do-
mova pro seniory Luhačovice, Ludmila Struhelková z Domu 
s pečovatelskou službou Uherský Brod a Pavla Stavinohová, 
ředitelka Charity Valašská Bystřice a Farní charity Rožnov 
p. Radhoštěm, která ocenění získala in memoriam. Kromě 
těchto pěti osob bylo uděleno zvláštní ocenění dalším dvěma 
pracovníkům za mimořádný přínos a inovativní přístup 
v oblasti sociálních služeb, a to Šárce Dořičákové z organi-
zace Podané ruce a Ivu Vojtkovi, řediteli Sociálních služeb 
města Kroměříže. 

Bc. Jan Vandík, DiS. 
tiskové oddělení, Krajský úřad Zlínského kraje

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat zlaté paní 

učitelce Jarce Šudákové, která koncem letošního roku od-
chází z MŠ Duha na Starém Zubří.

Ze srdce moc děkujeme za krásný přístup nejen k dětem. 
Za chvíle strávené s nimi, starostlivost, lásku, pohlazení, 
vlídné slovo a stálý úsměv na tváři. Věříme, že děti nikdy 
nezapomenou na tak hodnou a skvělou paní učitelku a na 
to všechno, co s ní prožily. V nové MŠ přejeme mnoho síly, 
milý kolektiv, hodné děti a spokojené rodiče, jako jsme byli 
my.

Za Vaši práci Vám patří velké poděkování.
Rodiče dětí ze třídy Berušek.

Sváteční ladění s Beskydem
V pátek 3.12. se v klubu Zubří konala besídka, která di-

vákům představila jednotlivé adventní zvyky. Počínaje Sv. 
Ondřejem, kdy se děvčata dozvěděla, jestli se vdají a za 
koho , přes Barborky i tajemné Lucie, čerty s Mikulášem  až 
po Boží narození. Chudí i bohatí nosili Ježíškovi své dárky  
a pastýři zvěstovali jeho narození. Na  Štěpána, kdy chodili 
malí koledníčci  , dostávala „chasa“ od hospodáře volno a na 
zábavě  si s chutí zatančili všichni.

V tomto programu se představily všechny složky sou-
boru Beskyd od těch nejmenších Beskyďáčků až po Starou 
Gardu.    Všechny tanečníky i zpěváky a zpěváčky  doprovo-
dila dětská cimbálová muzika Malý Beskyd.

Po skončení programu jsme si přátelsky poseděli i s ro-
diči dětí , jakožto poděkování za jejich pomoc a podporu 
v průběhu celého roku. Hrály nám ke zpěvu střídavě obě 
muziky - Beskyd i Malý Beskyd . A myslím, že to bylo pro 
všechny (malé i velké) příjemné zakončení roku.

Už teď se těšíme, co nás čeká v novém roce.  
Beskyďáci

VÝSTAVA „JINAK“  NADCHLA
Vůně kávy provoněla ce-

lou budovu Muzea na Petro-
hradě v pátek 10. prosince. 
A proč zrovna káva? Ta patří 
k jednomu z přírodních ma-
teriálů, které využívá Kate-
řina Holišová k tvorbě svých 
florálních obrazů, které spo-
lu s vánočními dekoracemi 
zdobí interiér muzea na její 
výstavě JINAK (JINAČ). 
Nejenom příjemná vůně kávy, 
ale velmi přátelská atmosféra 
panovala na celé akci už pro-
to, že Katku vedle její skvělé 

rodiny přijela  podpořit také velká skupina jejich spolužáků 
z  Mendelovy univerzity v Brně,  Zahradnické  fakulty 
z Lednice, kterou Katka třetím úspěšně studuje. O dvojná-
sobné  mistryni ČR ve floristice ještě určitě uslyšíme, a tak ji 
alespoň touto cestou přejeme mnoho  úspěchů  ve studiu 
i osobním životě.                                        ZH-OK

ffff

(Foto: Pavel Czinege)



  8                                                                                         Zuberské noviny 12/2010

Zlatým  ručičkám  tleskala  A3V
Slavnostní atmosféru měla také vánoční Akademie 3. 

věku. Pozvání přijala Ing. Jana Jaroňová, Mgr. Marie Pyr-
chalová, Jaroslav Němec a Jiří Ondřej.  Těm všem patřilo 
poděkování za to, jak umí do neživých předmětů promítnout 
vlastní osobnost, své představy, potřeby i životní zkušenosti. 
Tím největším dárkem pak byly písně  v podání Marušky 
Křenkové, kterou na klavír doprovázela Adéla Krupová a sa-
mozřejmě vřelý potlesk členů akademie.          ZH-OK

Eva Pilarová v Zubří
Adventní doba přímo vybízí ke ztišení a zastavení se 

v předvánočním shonu, 
kterému se jen stěží brání-
me. V pátek  10. prosince v 
podvečer jsme k tomu měli 
jedinečnou příležitost na 
koncertu Evy Pilarové. Její 
vystoupení  bylo  již částeč-
ně vánočně laděné a kromě 
klasických  koled jsme měli 
možnost slyšet i koledu Pásli 
ovce Valaši ve svingovém 
rytmu. Vystoupení bylo 
průřezem  celým reperto-
árem Evy Pilarové, nechy-
běly známé hity jako Ach ta 
láska nebeská, Tam  za vo-

dou v rákosí a další písnič-
ky ze Semaforu. Zpoloviny zaplněný sál doslova udivovala 
svým temperamentem při  svingových melodiích, které 
v jejím repertoáru vždy převažovaly. Dech se doslova tajil 
při zpívání Montiho čardáše. Nebylo divu, že nadšené pu-
blikum si vynutilo dva přídavky, a poděkování ve stoje bylo 
vyjádřením velikého uznání a obdivu.  Její vystoupení by si 
určitě zasloužilo zaplněný sál.

Ludmila Jaroňová

Ing. Čestmír Koleček
Zubří, 846

Rostislav Petřek
Nový Jičín

Členové Společenstva 
kominíků ČR

čištění, kontrola, revize, 
vložkování komínů

odstraňování komíno-
vých závad

tel. 737 917 329

Zprávy z knihovny

Jen jednou za rok přijdou Vánoce, 
jen jednou za rok se malý, sněhem 
zachumelený stromeček promění 
v zářící světélko tichého lidského 
štestí. 
Jen jednou za rok jsou lidská srd-
ce tak blízko vedle sebe, že jedno 
druhé slyší.
Krásné Vánoce vám všem ze srdce 
přejí

Lenka Cabáková 
a Eliška Bartošíková

Pro všechny čtenáře máme nachystáno plno (nejen knižních) 
novinek i v příštím roce.
Těšíme se tedy na vaši přízeň i v roce 2011.

Vánoční otevírací doba v knihovně: 
od 22. 12. 2010 do 02. 01. 2011 bude knihovna 

z důvodů čerpání dovolené UZAVŘENA.

inzerce ZN

(Foto: Pavel Czinege)

(placená inzerce)

(Foto: Pavel Czinege)

 Úvěry na míru, rychle a dle Vašich 
požadavků. Tel.: 605 715 963.
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fotbal házená

Ze sportu

M U Ž I - I.A. třída - skupina „A“
Konečná tabulka podzimní části SR 2010-2011

 1. Hutisko 14 10 1 3 32:21 31
 2. Val.Meziříčí“B“ 14 9 1 4 40:25 28
 3. Štítná n/Vl 14 8 2 4 28:19 26
 4. Vizovice 14 7 4 3 32:15 25
 5. Zubří 14 7 4 3 30:17 25
 6. Lukov 14 7 3 4 24:23 24
 7. Juřinka 14 7 2 5 25:17 23
 8. Podkopná Lhota 14 6 2 6 18:22 20
 9. Vidče 14 5 3 6 26:36 18
10. Dolní Bečva 14 4 3 7 28:29 15
11. Brumov“B“ 14 5 0 9 16:32 15
12. Nedašov 14 4 0 10 21:32 12
13. Vlachovice 14 2 4 8 20:36 10
14. Hrachovec 14 2 1 11 19:35 7

D  O  R  O  S  T    -  OP, skupina „B“
Konečná tabulka podzimní části SR 2010-2011

 1. Podlesí 11 9 0 2 54:25 27
 2. Horní Bečva 11 8 2 1 48:18 26
 3. Zubří 11 7 4 0 37:16 25
 4. Zašová 11 7 2 2 31:19 23
 5. Střítež 11 5 1 5 16:24 16
 6. Juřinka 11 4 3 4 28:20 15
 7. Val. Bystřice 11 4 1 6 18:30 13
 8. Hutisko 11 3 3 5 13:22 12
 9. Choryně 11 2 4 5 19:32 10
10. Poličná 11 2 2 7 16:28 8
11. Vidče 11 2 1 8 14:32 7
12. Branky 11 1 1 9 9:37 4

S T A R Š Í    Ž Á C I   -   OP, skup. „B“
Konečná tabulka podzimní části SR 2010-2011

1. Jarcová 7 7 0 0 41:6 21
2. Dolní Bečva 7 5 0 2 22:12 15
3. Zubří 7 3 2 2 13:26 11
4. Ústí 7 3 1 3 12:12 10
5. Rajnochovice 7 3 0 4 13:12 9
6. Kelč 7 2 1 4 11:21 7
7. Choryně 7 1 2 4 4:13 5
8. Jablůnka 7 0 2 5 7:21 2

M L A D Š Í    Ž Á C I  -  OP, skup. „B“
Konečná tabulka podzimní části SR 2010-2011

1. Prostř.Bečva 9 8 0 1 55:16 24
2. Vigantice 9 7 1 1 59:10 22
3. Podlesí 9 5 1 3 35:19 16
3. Zubří 9 5 1 3 32:34 16
4. Loučka 9 3 3 3 28:39 12
5. Kateřinice 9 3 1 5 28:24 10
6. Hrachovec 9 2 4 3 20:35 10
7. Zašová 9 2 2 5 18:37 8
8. Vidče 9 2 2 5 28:49 8
9. Jarcová 9 0 1 8 21:61 1 

Mladší žáci HC Zubří „A“ na turnaji 
O pohár starosty města Zubří třetí

Přípravné období mládežnických družstev začalo. 
Už tradičně mladší žáci absolvovali turnaj v Zubří, kde 
se konal již 12. ročník turnaje o POHÁR STAROSTY 
MĚSTA ZUBŘÍ. 

Do turnaje jsme nasadili dvě družstva proto, aby měli 
všichni možnost ukázat se doma svým rodičům a ukázat, 
že se zase něco naučili a házenou hrát umí. Mezinárodního 
turnaje se zúčastnilo celkem 10 družstev. Celkově se turnaj 
povedl a všichni odjížděli spokojení. Naši mladí házenkáři 
bojovali v každém zápase, za což zaslouží pochvalu. Škoda 
nepovedeného utkání v semifinále, kdy se nám nepodařil za-
čátek a ztrátu jsme již nedohnali.

Závěrečnému vyhlášení výsledků byl přítomen starosta 
města Zubří pan Jiří Randus, který předal jednotlivým druž-
stvům ceny.
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MUDr. M. Blahová MUDr. D. Hutyrová MUDr. Z. Velička lékárna Zubří lékárna Zašová

ordinace Zubří                       
Dr. A Fabiána 638

ordinace Zubří                 
Hamerská 712

zdr. středisko                                            
Zašová 42

Zubří                 
Hlavní 824

zdr. středisko                                            
Zašová 42

čt 23.12.2010 ŘD 7,00-12,00+zástup ŘD ŘD ŘD
pá 24.12.2010
so 25.12.2010
ne 26.12.2010
po 27.12.2010 ŘD ŘD 7,00-12,00+zástup ŘD ŘD
út 28.12.2010 7,00 -12,00 ŘD 7,00-12,00+zástup 8,00 - 12,00 8,00 - 12,00
st 29.12.2010 13,00-17,00+zástup ŘD 7,00 - 12,00 13,00 - 16,30 8,00 - 12,00
čt 30.12.2010 7,00-12,00+zástup ŘD ŘD 8,00 - 12,00 ŘD
pá 31.12.2010 7,00-12,00+zástup ŘD ŘD ŘD ŘD
so 1.1.2011
ne 2.1.2011

Nový rok

Prosíme včechny klienty, aby nenechávali řešení vleklých zdravotních problémů, vyřizování pojistných 
událostí, žádostí soc. péče a předpis pravidelné medikace na poslední chvíli! Ordinace mezi svátky budou 

sloužit především pro ošetření akutních případů. Zastupující lékař může vystavit recept pouze 1 balení  
každého léku o nejmenším vyráběném počtu tablet! 

O víkendech a státních svátcích funguje lékařská služba první pomoci na poliklinice v Rožnově p/R od 8,00 do 
21,00, nepřetržitě funguje pohotovost v nemocnici Valašské Meziříčí na příjmové interní a chirurgické 

ambulanci. Ve Valašském Meziříčí je také i během víkendů dostupná lékárna v OC Kaufland. 

PROVOZ ORDINACÍ PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ VÁNOCE 2010

datumden

Štědrý den
1. svátek vánoční (Boží hod)
2. svátek vánoční (Štěpán)

Závěrem je třeba poděkovat všem organizátorům turna-
je, kteří se zasloužili o bezproblémový průběh turnaje. Všem 
maminkám mladších žáků patří velká poklona za přípravu 
bezkonkurenčních pochutin. Restauraci DUEL rovněž patří 
poděkování za chutné obědy, večeře a zajištění občerstvení 
pro všechny účastníky turnaje.
Výsledky turnaje:
Základní skupina:
HC “A“ : TJ Rožnov  27: 8
HC “A“ : Tatran Prešov B  22: 6
HC “A“ : Tatran Bohunice  24: 7
HC “A“ : STM Olomouc  33: 1

HC “B“ : Velká Bystřice  6:22
HC “B“ : HC Zlín  6:17
HC “B“ : Tatran Prešov A  4:23
HC “B“ : DTJ Polanka  6:15

Semifinálové utkání:
HC “A“ : Velká Bystřice  8:12

Finálové utkání o 3. - 4. místo:
HC “A“ : TJ Rožnov  22:13
																								o 9. - 10. místo:
HC “B“ : Tatran Bohunice  12: 9

Celkové pořadí:
 1. Tatran Prešov A
 2. SK Velká Bystřice
 3. HC Zubří  A
 4. TJ Rožnov
 5. Tatran Prešov B
 6. DTJ Polanka
 7. HC Zlín
 8. STM Olomouc
 9. HC Zubří B
10. Tatran Bohunice

Nejlepší hráčem turnaje byl Martin Jalč z Tatranu Prešov A.
Nejlepším brankářem turnaje byl Max Vykoukal z Velké Bystřice.
Trenéři mladších žáků: Robert Pernický, Jiří Petružela a Jan 
Mičola.

Sdělení HC Zubří
Vedení klubu HC Zubří se rozhodlo z organizačních důvodů aktualizovat svou členskou základnu. 

V této souvislosti si dovolujeme požádat jak současné členy, tak všechny, kteří mají o členství v Handball 
clubu Zubří, o.s. zájem, aby se dostavili na sekretariát klubu k vyplnění nové členské karty.
Doporučený čas návštěvy:  Pondělí - 14.30 - 16.00   Čtvrtek - 14.30 - 16.00
(případně po předchozí domluvě na tel. č. 571 659 495)

Michal Balhárek, Sekretář HC Zubří o.s.  

* zubní pohotovost  - Vsetín
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kulturní pozvánky

Lednová Akademie 3. věku 
ve znamení vzpomínek

„…dokončil jsem své vzpomínky na posledních šest dese-
tiletí 20. století…“ napsal mně před časem Dr. Vladimír Klí-
ma, kterého posluchači akademie znají z velmi zajímavého 
vyprávění o jeho působení v  Ghaně, jako velvyslance ČR v 
této exotické zemi. Ve svých vzpomínkách pod názvem „V 
Praze válečné a poválečné“  jubilující afrikanista s humorem 
vzpomíná na své dětství a dospívání a líčí život v poválečné 
Praze ve čtyřicátých a padesátých letech minulého století. 
Mladší publikum mohou vzpomínky Dr. Klímy zaujmout 
jako výjevy z „dávných, neprožitých dob“ a starší pak jako 
vzpomínání, spojené s porovnáním mezi Moravou a Prahou. 
Staré zážitky čas milosrdně ohladil do překvapivě veselého 
životního putování, které jistě pobaví i posluchače akade-
mie.                                                                          ZH-OK

Okénko zahájí divadelní sezonu 2011
Prvním představením Divadelního předplatného v roce 

2011 je situační komedie Olgy Scheinpflugové Okénko 
v nastudování divadelního souboru CHAOS z Valašské 
Bystřice pod režijním vedením Bohumily Bitalové.

Roztomilý, nepraktický a života neznalý profesůrek Ja-
kub Johánek zcela mimořádně oslavuje s přáteli v nočním 
klubu a nezvyklé množství spotřebovaného alkoholu mu 
způsobí dočasný výpadek paměti. Docent Johánek má spíš 
než okénko pořádné okno! Vše je o to složitější, že se má stát 
bohatým dědicem a mnozí z jeho okolí chtějí jeho okénka 
využít ve svůj prospěch. A kolem chudáka etika Johánka se 
roztáčí kolotoč intrik a činů v pravdě neetických.

Doprodej vstupenek bude zahájen v Klubu Zubří v pon-
dělí 10. ledna 2011, cena vstupenky je 120 Kč.

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 2011
…vánoční dárek, který potěší…

V pondělí 6. prosince bude v Klubu Zubří zahájen pro-
dej permanentních vstupenek na divadelní předplatné pro 
rok 2011. Program bude sestaven z pěti představní. Tři in-
scenace budou odehrány v prvním pololetí, dvě v podzim-
ních měsících. Cena permanentní vstupenky bude 900 Kč. 
Stávajícím předplatitelům budou jejich místa rezervována 
do konce roku 2010.
PROgRAM:
Pátek 28. ledna 2011 v 18.00 hodin
Divadelní soubor CHAOS z Valašské Bystřice
Olga Scheinpflugová „OKÉNKO“
Staropražská veselohra o tom, co všechno může způsobit ta-
kové nevinné „okénko“ po nočním flámu a vidina velkého 
dědictví.
Pátek 25. února 2011 v 18.00 hodin
Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Yasmína Reza „BŮH MASAKRU“
„Děláme to pro děti“ aneb skvělá konverzační komedie 
o tom, co se stane, když se dva manželské páry v nejlepších 
letech „v dobré vůli“ sejdou, aby urovnaly konflikt svých 
chlapeckých ratolestí, které se střetly při klukovských hrách 
a jeden chlapec vyrazil druhému dva zuby.
Patek 1. dubna 2011 v 18.00 hodin
Městské divadlo Zlín
Karel Semerád „MADAM PIAF“
Život a písně nejslavnější šansoniérky. Fascinující a velký 
osud fenomenální zpěvačky se skvělým pěveckým výkonem 
Heleny Čermákové v titulní roli.
termín bude upřesněn
Agentura HARLEKÝN
Neil Simon „POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ“
Odvěká touha po milostných dobrodružstvích inspirovala auto-
ra k napsání komedie, při které se baví a smějí diváci bez rozdílu 
věku. V hlavních rolích Simona Stašová a Petr Nárožný.
termín bude upřesněn
Divadelní soubor Jana Honsy Karolinka
Igor Františák „NEVĚSTA“
Divadelní hra „NEVĚSTA“ je inspirována skutečnými udá-
lostmi z Valašska. Autor Igor Františák vycházel z deníko-
vých zápisků paní Javorkové, kterou místní i s její matkou 
nazývali nevěstami. Aby v těžkých válečných a poválečných 
dobách přežily, nabízela matka svoji dceru místním mužům 
za trochu chleba, vajec či opravu střechy…

Změna programu vyhrazena.

Vánoční koncert v kostele sv. Kateřiny 
v Zubří

Hezký vánoční dárek pro vás připravila zuberská far-
nost a  Pěvecké sdružení Kopřivnice dne 27.12.2010 v 15.30 
v kostele sv. Kateřiny v Zubří. Historicky poprvé zde vystou-
pí pěvecké sdružení z Kopřivnice, které bude doprovázet 
Komorní orchestr rovněž z Kopřivnice pod vedením Pavla 
Altrichtera. Budete se moci zaposlouchat nejen do spousty 
známých i neznámých koled, ale také do České mše vánoč-
ní. Věřím, že si v čase vánočním najdete chvíli a zpestříte si 
ji tímto krásným kulturním zážitkem.

Eliška Divínová

Odbor kultury města Zubří děku-
je všem návštěvníkům za přízeň 

projevenou v roce 2010 a přeje Vám 
úspěšné vykročení do nového roku, 

hodně zdraví a spokojenosti.
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Děkujeme všem divákům, kteří v letošním roce navštívili 
Kino Klub Zubří. V novém roce vám přejeme stálé zdraví a 
splnění všech Vašich přání. Těšíme se na vás i v roce příštím 
a věříme, že nám zachováte svou přízeň. Vězte, že pro vás 
chystáme filmové lahůdky jako například: Jíst, meditovat, 
milovat, Harry Potter, Fimfárum 3, Lidice a mnohé další. 

Středa 12. ledna 2011 v 17.30 hodin
JÁ, PADOUCH
Vstupné 60 Kč, délka filmu 95 minut.
Animovaná komedie s výborným českým dabingem. 

V českém zně-
ní: Jiří Lábus, 
Jan Přeučil, Jiří 
Hromada, Ale-
na Kokrdlová a 
další. 
Klaďasové už 
nefrčí.
Na ospalém 

předměstí zastavěném rozkošnými domky s upravenými 
předzahrádkami žije NEJVĚTŠÍ ZLODUCH POD SLUN-
CEM - Gru, který se nezastaví před žádnou špatností, na dru-
hou stranu ale umí být nekonečně zábavný. Ať už prostřed-
nictvím armády žlutých pomocníků, Mimoňů, nebo díky 
Jiřímu Lábusovi, který Gruovi v češtině propůjčil svůj hlas. 
Udržet se na špici světového zločinu dá pořádnou fušku. A 
protože si na post veřejného nepřítele číslo jedna brousí zuby 
Gruův největší oponent Vektor, rozhodne se tenhle padouch 
pro dosud nevídaný zločin. Ukradne Měsíc! Ano, ten, co svítí 
na obloze. Jenže zásadní roli v jeho plánech hrál zmenšovač, 
který mu ukradl právě Vektor. Gru musí přijít na to, jak do 
jeho přísně střeženého sídla vniknout a svůj vynález si vzít 
zpátky. Po mnoha marných pokusech to už skoro vzdá, když 
u jeho dveří zazvoní sourozenecké trio Margo, Edith a Agnes, 
které sbírají peníze pro sirotčinec, v němž žijí. V tu chvíli se 
v Gruově hlavě zrodí další z jeho mnoha ďábelských plánů. 
Všechny tři holky adoptuje a pošle je zaklepat na dveře Vek-
torova sídla. A zatím on a jeho Mimoňové… Jenže plány se 
s realitou často rozcházejí, zvlášť když „pán zla“ pod vlivem 
děvčátek zjistí, že není až takovým darebákem, jak se tváří.

Středa 19. ledna 2011 v 18.30 hodin
JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT	
Vstupné 60 Kč, délka filmu 140 minut.
Romantický, dobrodružný film v hlavní roli s Julií Roberts. 
Pozoruhodný příběh podle skutečného příběhu. 
Režie: Ryan Murphy.
Dále hrají: James Franco, Richard Jenkins, Viola Davis, Bil-
ly Crudup a Javier Bardem.
Film je s titulky.
Liz Gilbert (Julia Roberts) měla všechno, o čem se předpo-
kládá, že o tom moderní žena sní – manžela, dům, úspěš-
nou kariéru – a přesto jako mnoho dalších se cítila ztracená, 
zmatená a hledala, co vlastně v životě chtěla. Čerstvě roz-

vedená a na životní kři-
žovatce vychází Gilbert 
ze své zóny klidu a po-
hodlí a riskuje všechno, 
aby změnila svůj život. 
Vydává se na cestu ko-
lem světa, která se stává 
cestou, kdy hledá sebe 
samu. Na svých cestách 
objevuje skutečný po-
žitek jídla v Itálii; sílu 
modlitby v Indii a ko-
nečně a nečekaně vnitřní 
pokoj a rovnováhu pravé 
lásky na Bali. Eat, Pray, 
Love, film založený na 
pamětech Elizabeth Gil-
bert, které se staly best-

sellerem, ukazuje, že skutečně existuje více než jen jedna 
cesta, jak jít a vidět svět.

Poznámka	
Od ledna roku 2011 bude vstupné u kina uváděno včetně 1 Kč 
poplatku Fondu kinematografie.

Z. Krupová, Odbor kultury 

kino klub Zubří, Hamerská 10
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Tříkrálové koledování 
spojené se sbírkou 

na charitu proběhne 
v sobotu 8. ledna 2011.
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TIP NA FILMOVÝ ZÁŽITEK


