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Ocenění pro zuberského modeláře
Zdeňka Janoše

Představitelé Zlínského kraje ocenili 10. prosince 2019 v Baťově vile dobrovolné pracovníky, kteří se ve svém volném
čase dlouhodobě a bez nároku na finanční odměnu věnují
práci s dětmi a mládeží.

(více na str. 17)

Dětská skupina v Zubří

Od 1. dubna 2020 zahájí v prostorách Mateřské školy - Sídliště provoz dětská skupina, která rozšíří nabídku služeb
péče o děti ve věku od 1 roku. Zařízení bude určeno pro rodiče primárně ze Zubří.
(více na str. 6)

POPELKA NA CIBULCE
Pátek 28. 2. 2020 od 18.00 hodin v Klubu Zubří
Klenot české pohádkové literární pokladnice zná zpaměti
každé malé dítě. Kdo
pohádku četl nebo
slyšel v její klasické
podobě, ten zná přesně i děj televizního
zpracování z roku
1969. Nic nechybí
– skromná Popelka (Eva Hrušková),
zlá macecha (Dana
Medřická) i líné sestry (Dana Hlaváčová,
Růžena Merunková),
hodný tatínek (Ilja
Prachař), zoufale zamilovaný princ (Jiří
Štědroň), holoubci
– kamarádi, tři kouzelné oříšky. Snad se sluší ještě dodat, že tato černobílá stálice TV programu patří vůbec k prvním pohádkám televizní
obrazovky.
(více na str. 12)
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Společenská kronika občanů Zubří
Narození
Vojtěch Konkoľ			
Viktorie Šturalová		

Sebastian Klímek
Eliška Vltavská

Blahopřání
Přejeme všem jubilantům do dalších let pevné zdraví,
hodně štěstí, spokojenosti a krásných chvil pohody.
Marie Mičkalová
75 let Ludmila Jurková
75 let
Jaroslav Šimurda
92 let Josef Adámek
91 let
Anežka Rajnochová 85 let Anna Románková
80 let
Pavel Pernica
80 let František Koleček
85 let
Josef Kubiš
95 let Ivan Divín
75 let
V měsíci prosinci 2019 oslavila krásných 99 let naše nejstarší občanka paní Františka Randusová a v měsíci lednu oslavil 95 let nejstarší občan Zubří pan Josef Kubiš.

Dne 6. 2. 2020 oslaví paní Jana Mičkalová úžasných 50 let.
Co to slyším za zuberské novinky?
Že prý slavíš kulatinky?
A že je to půlstoletí?
Půlstoletí, padesát,
to se mi snad musí zdát!
Věřím, že Ti na matrice
připsali o dvacet let více!
I když je to nemilý,
úřady se nemýlí.
Ať je to tak nebo takhle,
rok sem, rok tam, tuhle, támhle,
já Ti tvrdím, na mou duši,
padesátka Ti moc sluší.
Ze srdce Ti přejeme jen to nejkrásnější. Tví nejbližší, kamarádky, kamarádi a spokojené zákaznice…

kkk
Úmrtí
Josef Bambuch			
Libuše Jurygáčková		
Ladislav Poláček			
Josef Svák			
Marie Němcová			

Jiří Juříček
Jaroslav Ondřej
Jan Petřek
Jan Mach
Svatopluk Opálka

Vzpomínáme
Čas ubíhá,
vzpomínky zůstávají.
Dne 2. ledna 2020 jsme vzpomněli nedožité 95. narozeniny
paní Anny Janoškové.
Dne 3. ledna 2020 uplynulo 100 let od
narození
pana Jaroslava Janoška.
S láskou vzpomínají synové a dcera s rodinami.
Tak krátko jsem šel s vámi,
hle, tu cesta se dělí a ptáci nad hlavami
mi píseň nedopěli…
Dne 7. ledna 2020 jsme vzpomněli
4. smutné výročí, co nás opustil náš milovaný syn a bratr
Jan Polách.
S láskou vzpomínají rodiče a sourozenci s rodinami.

Blahopřejeme.

Už jen kytičku květů
na hrob Ti můžeme dát,
svíčku zapálit, chviličku postát
a s láskou tiše vzpomínat.
Dne 8. ledna 2020 jsme vzpomněli 9. výročí úmrtí naší milé maminky, manželky
a babičky,
paní Marie Kolečkové.
Za celou rodinu vzpomíná manžel Mirek s rodinou.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
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Kytici květů na hrob Ti chceme dát,
svíčku zapálit a tiše vzpomínat.
Dne 11. ledna jsme vzpomněli 1. smutné
výročí úmrtí
paní Zdenky Vaňkové.
V našich srdcích žije dál. S láskou a úctou
vzpomínáme. Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi.

Dne 13. ledna 2020 by se dožil
pan Josef Bambuch
80 let. Děkujeme za tichou vzpomínku
na něj.
Rodina.
Umlkla ústa, oči se zavřely,
srdce Tvé přestalo bít.
Vzpomínky živé na Tebe zůstaly
a stále v nás budou žít.
Dne 18. ledna 2020 jsme si připomněli
15. smutné výročí, kdy nás navždy opustila
naše drahá maminka, babička a prababička,
paní Kamila Slováková.
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.
Cokoliv jsme na Tobě milovali
a čemukoliv jsme se obdivovali,
trvá a potrvá v srdcích všech a ve věčnosti času.
Tacitus
Dne 21. ledna 2020 uplynulo 10 let od úmrtí
milovaného tatínka a dědečka,
pana Františka Dobeše.
Za celou rodinu vzpomínají synové s rodinami. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi.
Marně Tě naše oči hledají,
marně po lících slzy stékají,
osud nevrátí, co nám vzal,
vrací jen vzpomínky a v srdci žal.
Dne 27. ledna 2020 vzpomeneme 6. smutné
výročí, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček,
tchán, bratr, švagr, tatíček a strýc,
pan Rudolf Mičkal.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka
Marie, synové Lubomír, Jaroslav a Rudolf s manželkami, vnoučata Martin, Andrea, Denisa, Nikola a Matyášek, pravnuci Tadeášek a Oliverek.
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MěÚ Zubří informuje
Vážení spoluobčané,
Rada města si pro Vás i v novém roce připravila pravidelný
souhrn informací z jednání rad č. 28 a 29, které se uskutečnily v posledním měsíci roku 2019. V prosinci se rovněž konalo i sedmé Zastupitelstvo města, kde se například schvaloval
rozpočet pro rok 2020. Celý záznam zasedání naleznete na
tomto odkaze: https://1url.cz/NztgP. V případě jakýchkoliv
dotazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit.
Na první prosincové RM 28 se probíraly tyto body:
• Rada města (RM) schválila ukončení smlouvy o nájmu
části prostor v Sokolovně (Zrcadlový sál) s paní Lucií Říhovou, IČ: 74139533, dohodou ke dni 31. 12. 2019.
• RM na základě vlastní žádosti odvolala členy Povodňové komise – pány Marka Mizeru a Oldřicha Divína ke dni
4. 12. 2019. Zároveň RM jmenovala dva nové členy této
komise – pány Ing. Zdeňka Krpelíka a Libora Zemana ke
dni 5. 12. 2019.
• RM doporučila Zastupitelstvu města (ZM) vyhlásit záměr
na prodej nemovité věci – části pozemku p. č. 4093/25, trvalý travní porost, o výměře cca 144 m2, v katastru Zubří.
Vyhlášení záměru bylo schváleno rovněž na prosincovém
jednání ZM.
• RM schválila uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání a části objektu č. p. 67, Nad Fojstvím,
s firmou Ing. Jana Hrstková, s. r. o., IČ:05821665, s účinností od 1. 1. 2020.
• RM doporučila ZM schválit uzavření kupní smlouvy
o převodu veřejné technické infrastruktury do vlastnictví města Zubří s panem Zemanem a zároveň uzavření třístranné dohody o postoupení s panem Zemanem,
s Radou města a zhotovitelem stavby firmou Adastyl, s. r.
o., IČ: 27808882, Zubří, Drážky 862, PSČ 756 54. Jedná
se o převod vybudované části vodovodu a kanalizace do
vlastnictví města v prostoru „Nad Traktorkou“. Ty byly
vybudovány panem Zemanem a firmou Adastyl na základě plánovací smlouvy. Město Zubří se na základě této
smlouvy schválené ZM 19/12 dne 14. 12. 2017 zavázalo
uhradit maximálně 70 % ceny, což představuje 739 897,7
Kč. Kupní smlouva a třístranná dohoda nebyla na jednání
prosincového ZM schválena.
• RM doporučila ZM schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území města Zubří,
s účinností od 1. 1. 2020. Vyhláška byla na prosincovém
jednání ZM schválena.
• RM doporučila ZM schválit Rozpočet města Zubří na rok
2020 dle předloženého návrhu ve výši (1) Příjmová část
127.710.000 Kč, (2) Výdajová část 125.037.000 Kč, (3)
Financování -2.673.000 Kč. Rozpočet byl takto schválen
na prosincovém jednání ZM a naleznete ho na odkaze:
https://1url.cz/7zMRm
• RM schválila monitorovací zprávu Programu rozvoje
města Zubří 2016 - 2020 a doporučila ZM schválit Návrh úprav Programu rozvoje města Zubří 2016 - 2020 pro
poslední rok programu. Na prosincovém jednání ZM byly
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úpravy Programu rozvoje města schváleny. Celý dokument naleznete zde: https://1url.cz/OztOh
• RM schválila zadávací dokumentaci pro výběrové řízení
podlimitní zakázky "Prodloužení vodovodu Zubří - ul. Pod
Obecníkem a ul. Nad Točnou“.
• RM schválila odměny řediteli ZŠ Zubří Mgr. Stanislavu
Petruželovi, ředitelce MŠ Zubří Haně Kučerkové a ředitelce MŠ Duha Bc. Vladimíře Janoškové.
Na druhé prosincové RM 29 byly schváleny tyto body:
• RM schválila dar 2 ks permanentek na Divadelní předplatné skupiny B na rok 2020 ve výši 2 600 Kč jako cenu
na bály a plesy pro spolky a organizace, které je pořádají
na území města Zubří.
• RM schválila kupní smlouvy o nabytí předmětů do sbírky
Muzea Zubří v celkové hodnotě 16 900 Kč.
• RM na základě vlastní žádosti odvolává paní Zuzanu
Ondřejovou z funkce člena Muzejní rady ke dni 18. 12.
2019 a zároveň ke stejnému dni jmenuje paní Mgr. Evu
Staňkovou novým členem Muzejní rady.
• RM schválila prodloužení nájmu bytu č. 10, Hlavní
824, Zubří, s XXXxxx na dobu určitou od 1. 2. 2020 do
31. 1. 2021.
• RM nedoporučuje ZM schválit přijetí nemovité věci darováním, a to pozemků: p. č. 3112 – ostatní plocha o výměře 327 m2, p. č. 3113 – trvalý travní porost o výměře
607 m2, p. č. 3115 – lesní pozemek o výměře 725 m2, části
p. č. 3116 – trvalý travní porost o výměře cca 131 m2, p. č.
3119 – lesní pozemek o výměře 1.208 m2, vše v katastru
Zubří, od XXXxxx.
• RM schválila Rozpočtové opatření RM č. 9/2019, kterým
se provádí změna rozpočtu pro rok 2019. Kompletní seznam úprav naleznete ve zveřejněných důvodových zprávách na webu města Zubří.
• RM schválila rozpočet na rok 2020 - školy: (1)„Mateřská
škola Zubří, IČ: 708 74 581, Zubří, Sídliště 6. května 1109,
okres Vsetín, PSČ 756 54“, (2)„Mateřská škola DUHA,
IČ: 708 74 590, Zubří, Na Potoku 369, okres Vsetín, PSČ
756 54“, (3) Základní škola Zubří, IČ: 708 74 603, Zubří,
Hlavní 70, okres Vsetín, PSČ 756 54“
• RM schválila zadávací dokumentaci pro výběrové řízení podlimitní zakázky "Výstavba budov v pasivním standardu ve městě Zubří“. Jedná se výstavbu 3. a 4. etapy
Multifunkčního areálu, čili o výstavbu Lékařského domu
a DPS. Obě budovy jsou v pasivním standardu, na který město získalo dotaci z Ministerstva životního prostředí
ve výši cca 23 mil. Kč. Celkové náklady na výstavbu dle
posledních informací činí cca 77 mil. Kč bez DPH. Celý
projekt naleznete na tomto odkaze: https://1url.cz/wztOU
• RM schválila novelizovaný vnitřní předpis Městského
úřadu Zubří Kontrolní řád, s účinností od 1. 1. 2020.
• RM schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří
na rok 2019 pro „Valašský soubor písní a tanců Beskyd,
z. s., IČ: 487 39 308, Zubří, Hamerská 10, PSČ 756 54“,
z prostředků partnerské spolupráce ve výši 30 672 Kč –
jedná se o částečné krytí dopravy do Rosdorfu.
• RM na základě vlastní žádosti odvolává pana Ing. Filipa
Krupu z funkce předsedy a člena Komise životního prostředí a člena Komise rozvoje města ke dni 18. 12. 2019.
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Na prosincovém jednání Zastupitelstva města byl schválen
rozpočet pro rok 2020. Zde Vám přinášíme stručný přehled investičních akcí, které město v tomto roce chystá.
1)Pozemní komunikace a silnice – v roce 2020 město dokončí realizaci místní komunikace Nad Fojstvím II. Realizace této stavby byla započata v roce 2019 a ukončení je
plánováno na červen 2020. Celková vysoutěžená cena činí
5,9 mil. Kč včetně DPH. Rozpočtovaná částka pro rok 2020
činí 5 mil. Kč (rozpočtované ceny jsou uváděny vč. DPH).
V rámci opravy mostu u Sokolovny, kterou bude provádět
Ředitelství silnic Zlínského kraje, bude město realizovat
stavbu lávky a napojení chodníků pro pěší vedle mostu. Na
této investici se bude podílet město Zubří částkou 2 mil.
Kč.
Město vybuduje autobusové zastávky na Starém Zubří.
Jedná se o vybudování chodníku pro výstup cestujících
zastávky u Dořičáků a vybudování zastávky tzv. „u Mitášů“. Rozpočtovaná částka pro rok 2020 prozatím činí
200 tis. Kč.
2)Vodovody a kanalizace – v roce 2020 se město Zubří chystá vybudovat 1214 metrů vodovodního řádu na
Horním konci v ul. Pod Obecníkem a Nad Točnou. Součástí projektu je vybudování ATS stanice u pramene
Pod Obecníkem. Rozpočtována částka pro rok 2020 činí
5,83 mil. Kč.
V roce 2020 město uhradí dokončení oprav kanalizačního
řádu o délce 183 metrů na ul. Hamerská, která byla započata v roce 2019. Rozpočtovaná částka pro rok 2020
činí 900 tis. Kč. Dokončení realizace bylo odsunuto na
rok 2020 z důvodu sednutí výkopu přes zimní období, aby
nedocházelo k jeho propadnutí po položení finálních vrstev komunikace. Vysoutěžená cena celého projektu byla
4.156.708,14 Kč vč. DPH. Dále byl uzavřen dodatek č. 1,
který navýšil celkovou cenu na 4.600.349,82 Kč vč. DPH.
O důvodech navýšení ceny jsme informovali v předminulém čísle Zuberských novin, kde byl uveden přehled realizovaných investic v roce 2019.
Posledními položkami v této kategorii je úhrada části
nákladů za vybudování kanalizace a vodovodu v lokalitě „Nad Traktorkou“, které byly vybudovány s panem
Zemanem, dle plánovací smlouvy. Rozpočtovaná částka
pro rok 2020 činí 370 tis. Kč. Výše podílů města a pana
Zemana a jejich vzájemný poměr budou odvozeny podle
toho, jak bude probíhat výstavba rodinných domů na pozemcích pana Zemana, a to ve lhůtě do 7 let od uzavření
kupní smlouvy. Maximální spoluúčast města může činit
70 % nákladů tj. cca 740 tis. Kč.
3)Telekomunikace – v roce 2020 dojde k dokončení části
realizace optických rozvodů televizního kabelového rozvodu v lokalitě Sídliště s rozpočtovanou částkou 400 tis.
Kč. Celkové náklady realizace optické sítě v Zubří až po
napojení koncových uživatelů jsou odhadnuty na více jak
5,6 mil. Kč s tím, že se počítá s postupnou realizací, kdy se
bude investičně podílet i firma TKR Jašek, s. r. o. V roce
2019 bylo prostavěno na TKR cca 0,7 mil. Kč.
4)Základní škola – v roce 2020 proběhne rekonstrukce tělocvičny základní školy – konkrétně půjde o výměnu podlahy
a obložení stěn. Na tuto akci získalo město dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši cca 1,1 mil Kč. Rozpočtovaná částka rekonstrukce činí 1,9 mil. Kč (dotace 60%).
Dále proběhne rekonstrukce sociálních zařízení ve třech
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podlažích na 1. stupni základní školy. Rozpočtovaná částka pro rok 2020 činí 2,2 mil. Kč.

6)Nebytové hospodářství a pohřebnictví. Zde se město
chystá realizovat započetí stavby 3. a 4. etapy MA čili
výstavbu Lékařského domu a DPS. Obě budovy jsou
v pasivním standardu, na který město získalo dotaci
z Ministerstva životního prostředí ve výši cca 23 mil. Kč.
Celkové náklady na výstavbu, dle poslední informací činí
cca 77 mil. Kč bez DPH. Rozpočtovaná částka pro rok
2020 činí 24,5 mil. Kč. Celý projekt naleznete na tomto
odkaze: https://1url.cz/wztOU
Rekonstrukce smuteční síně – jedná se o zahájení rekonstrukce, jejímž obsahem je přístavba (zvětšení prostoru
pro obřady) a celková rekonstrukce objektu. Rozpočtovaná částka pro rok 2020 činí 1,7 mil. Kč pro rok 2020.
Celkové náklady rekonstrukce se odhadují na 7 mil. Kč.

5)Kultura a sport – Stavební úpravy Klubu Zubří. Jedná se
o finance na zahájení přípravy projektové dokumentace stavebních úprav velkého sálu (interiér, jeviště včetně
techniky, hlediště, elektroinstalace, osvětlení, klimatizace,
nové sedačky a vše s tím související) a úpravy vestibulu
v klubu. Rozpočtovaná částka pro rok 2020 činí 700 tis.
Kč, přičemž se odhaduje, že celková příprava projektové
dokumentace bude stát 1,2 mil. Kč.

Hala – pořízení nové časomíry. Maximální náklady na pořízení časomíry jsou cca 700 tis. Kč bez DPH. Rozpočtovaná částka pro rok 2020 činí 300 tis. Kč, přičemž část této
investice byla rozpočtováno již v roce 2019.
Hala – stavební úpravy bývalé restaurace. Jedná se o opravy
prostorů restaurace v hale, které zahrnují výměnu podlah,
rekonstrukci elektrorozvodů, nové obklady a dlažby v soc.
zařízení včetně nových zařizovacích předmětů, nové rozvody a příprava pro osazení spotřebičů v kuchyni včetně
nových obkladů stěn, malby a nátěry a ostatní související
práce. Rozpočtovaná částka pro rok 2020 činí 1,5 mil. Kč.

7)Ostatní – město v roce 2020 se chystá investovat do veřejného osvětlení, tentokrát na ulici Starozuberská. Rozpočtovaná částka pro 2020 činí 200 tis. Kč.
Dále je rozpočtováno 500 tis. Kč na vyhotovení projektové dokumentace inženýrských sítí v lokalitě Staré Zubří Nivy a 250 tis. Kč na změnu č. 1 územního plánu a územní
studie.
Další investice, tj. zejména Dopravní řešení křižovatky před
MěÚ a ZŠ, 3. část Rekonstrukce veřejného osvětlení a vybudování hřiště na fotbalovém stadionu či u ZŠ TGM záleží na
úspěchu žádostí o poskytnutí dotace.
Za Radu města Zubří Matěj Mizera,
foto: J. Jindra

Termíny svozů plastů v roce 2020 - pytlový sběr
3. 1.

14. 2. 13. 3.

3. 7.		 14. 8.

11. 9.

10. 4.
9. 10.

8. 5.

5. 6.

6. 11. 4. 12.

Programová podpora 2020

Podobně jako v minulých letech je i pro letošní rok schválena Programová podpora - tj. dotační program z rozpočtu
města Zubří. Obsah programové podpory se oproti předchozím letům změnil, rozdílem je skutečnost, že město již nebude samo poskytovat podporu subjektům v sociální oblasti,
ale prostředky alokuje do rozpočtu Sdružení Mikroregionu
Rožnovsko, který již několik let rozděluje dotace v této oblasti z prostředků okolních obcí i samotného města Rožnov
pod Radhoštěm. Jak vyplývá z rozpočtu Mikroregionu, Zubří poskytne do společné sumy částku 554 tis. Kč, což je asi
o čtvrtinu více, než rozdělilo v minulosti samo; celkově půjde do sociální oblasti za Mikroregion více než 6 milionů Kč,
což je určitě správný počin.
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V ostatních oblastech byl zařazen do programové podpory
nepatrně větší objem prostředků než v předešlých letech.
Pravidla Programové podpory jsou umístěna na webu města
https://www.1url.cz/@podpora2020 včetně jednoduchého
formuláře žádosti.
Příjem žádostí je od 20. ledna do 29. února 2020 – není důvod spěchat, žádosti nebudou hodnoceny dle data doručení.
Takže prosíme o využití pouze tohoto časového úseku pro
podání žádosti.
Ekonomický odbor

Dětská skupina v Zubří

(pokračování z titulní strany)
Využít jej mohou například rodiče, kteří se potřebují vrátit do
zaměstnání dříve, než děti dosáhnou věku pro přijetí do mateřské školy, rodiče, kteří chtějí či potřebují při rodičovské
dovolené pracovat brigádně nebo na částečný úvazek apod.
Služba péče o děti v dětské skupině bude poskytována zdarma díky podpoře Evropského sociálního fondu – Operační
program zaměstnanost.
O děti se budou starat kvalifikované pečující osoby.
Dětské skupiny poskytují pravidelnou péči o předškolní děti
již od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky. Umožnují docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně
každý pracovní den v týdnu.
Provozní doba Dětské skupiny Zubří bude 8 hodin každý
pracovní den. Kapacita zařízení je stanovena na 6 dětí s preferencí dětí ve věku od 1 do 3 let.
Vedení obce ve spolupráci s Místní akční skupinou Rožnovsko, z. s., připravuje prostory nevyužívané třídy tak, aby splňovaly nároky kladené legislativou na tento typ zařízení.
Před zahájením provozu nabídneme zájemcům možnost prohlédnout si prostory Dětské skupiny Zubří a také možnost
prohlédnout si provoz mikrojeslí v Zašové.
Dětskou skupinu Zubří bude provozovat Místní akční skupina Rožnovsko, z. s., která provozuje šestery mikrojesle na
Rožnovsku a Valašskomeziříčsku.
Zájemci o využívání služby Dětské skupiny Zubří, případně prohlídku prostor Dětské skupiny Zubří nebo mikrojeslí
v Zašové mohou již nyní kontaktovat provozovatele e-mailem na adrese susila@masroznovsko.cz.
Web Mikrojesle Rožnovsko:
https://mikrojesle-roznovsko.webnode.cz/

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Slavnostní přivítání nově narozených
dětí města Zubří „Vítání občánků“,
proběhne dne 21. 3. 2020, v 10.00 hod.
v obřadní síni MěÚ v Zubří. Prosíme
rodiče, kteří mají zájem se zúčastnit,
aby odevzdali na matriku města Zubří
vyplněnou přihlášku, kterou si mohou
stáhnout z webových stránek města
Zubří nebo si mohou přihlášku osobně
vyzvednout na MěÚ v Zubří, v kanceláři č. 8 – matrika.
Za společenskou komisi
Eva Nečyporuková

Buďte součástí historie našeho města
Rok 2019 je už minulostí a nyní je na mně, abych do kroniky zaznamenala, čím žilo naše město v tomto období. Aby to byl pohled úplný a vypovídající, obracím se
na organizace, spolky, sportovní oddíly působící v Zubří
s žádostí o poskytnutí podkladů pro zápis. Jedná se o výroční
zprávy, realizované akce, dosažené úspěchy, jiné aktivity či
události, popřípadě i fotografie dokumentující jejich činnost.
Věřím, že mé žádosti vyhovíte a že společně vytvoříme pro
příští generace úplnou, vyčerpávající informaci o tom, jak
jsme prožili rok 2019 v našem městě.
Zdeňka Janošková, kronikářka
Kontakt: tel. 777 011 805,
e-mail: Z.Janoskova@seznam.cz

Seniorská obálka
Seniorská obálka (také nazývána ICE karta) pomáhá
v situacích, kdy se její majitel dostane do tísně, ohrožení
zdraví nebo života.
Seniorská obálka má usnadnit řešení krizových zdravotních situací. Jde o kartu, na které senioři, třeba i za pomoci příbuzných nebo svého lékaře, vyplní základní údaje
o svých alergiích, nemocech, lécích (včetně dávkování)
a kontakty na své blízké osoby a praktického lékaře. Tyto
informace pak v přehledném formuláři umístí na viditelné
místo ve svém bytě, např. na dveře lednice nebo na vchodové dveře z vnitřní strany. Tímto krokem se výrazně napomůže zasahujícím záchranářům.
Údaje, které by měly být pravidelně aktualizovány, poslouží v případě zásahu záchranářů k rozhodnutí o tíži
zdravotního stavu, optimální terapii na místě nebo nutnosti transportu do zdravotnického zařízení. Seniorská
obálka urychluje čas zejména v těch domácnostech, ve
kterých žijí lidé sami. V takovém případě může obálka rozhodovat i o záchraně života. Seniorskou obálku již
úspěšně využívají ve Valašském Meziříčí a zavádějí ji
v dalších obcích, jako například v Jablůnce.
V Zubří bude zajišťovat pomoc s vyplněním seniorské obálky místní SPCCH pod vedením předsedy Jany Mičkalové.
Děkuji zuberské Radě seniorů za zajímavý podnět a členům
místního SPCCH za pomoc s vyplňováním formulářů.
Formulář k vyplnění naleznete jako přílohu Zuberských novin nebo si jej můžete stáhnout a vyplnit na tomto odkaze:
www.1url.cz/@senior
Aleš Měrka, místostarosta

Projekt: Implementace politiky stárnutí
na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207
Copyright © ZZS JMK, 2018

Údaje slouží k informaci v situaci tísně
a ohrožení zdraví nebo života
VYPLŇTE TISKACÍM PÍSMEM
Datum vyplnění

ZDravotní
pojIšťovna

jméno a příjmení, tItul

Dat. naroZení
nebo r.Č.

alergIe

nemocI

oD kDy ?

léky – náZev

Dávka

Dávkování

kontakty na blíZké oSoby
pořaDí jméno a příjmení

měSto

vZtah

telefon

1
2
3

Souhlasím s využitím těchto údajů
pro potřeby IZS při mém ošetření.
www.seniorivkrajich.mpsv.cz

2019

jméno a kontakt na
praktIckého lékaře

podpis

Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

155 Záchranná služba
150 Hasiči
158 Policie ČR
112 Integrovaný záchranný systém
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Projekt Implementace
politiky stárnutí na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./ /15_017/0006207 MPSV

Udělena celorepubliková záštita:

za oblast sociálních věcí
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.
ministryně práce a sociálních věcí

I.C.E. KARTA

SENIORSKÁ OBÁLKA
P R AV I D L A P R O V Y P L N Ě N Í

ČERVENĚ
údaje
důležité
k vyplnění

ŽLUTĚ
doporučené
údaje

ZELENĚ
údaje méně
závažné

ICE kartu
můžete označit
piktogramy

copyright © 2019

Semafor: Důležitost kolonek k vyplnění
se řídí barvami.
Údaje: Záleží však jen na Vás,
jaké kolonky v tiskopisu vyplníte!
Umístění: Viditelné místo v bytě.
Zvenku na dveře lednice magnetkou či
na vchodové dveře ze strany bytu. Jsou
to první dveře, jimiž složky záchranného
systému prochází.
Aktuálnost: Prosíme, udržujte
údaje aktuální! Vyměňte obálku
vždy při změnách léků, kontaktů,
po hospitalizaci.
Datum narození: Je na Vás, zda vyplníte
zdravotní pojišťovnu nebo rodné číslo,
tyto údaje je zdravotnická záchranná
služba schopna zjistit z Vašich dokladů.
Alergie: Velmi významná kolonka,
zvláště alergie na léky, pyl atd.
Nemoci: Pro záchranáře je důležité vědět,
jaké máte současné nemoci a zda jste
nemoc prodělali před rokem nebo před
20 lety.
Léky: Uvádějte název opsaný z krabičky,
včetně množství (například 80 mg),
dále dávku (například 1 tableta)
a pak dávkování (například 1-0-1).
Kontakty: Osoby blízké = rodinní
příslušníci, sousedé či přátelé,
je to zcela na Vás.
Telefon pomůže v případě zajištění péče
o pečujícího nebo o domácího mazlíčka.

za oblast zdravotnictví
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch,
MHA ministr zdravotnictví

Několik doporučení závěrem:
• Kontakt na praktického lékaře napomůže
při zjištění dalších informací.
• S vyplněním karty Vám mohou pomoci
Vaši blízcí nebo praktický lékař.
• V případě, že jste byli v poslední době hospitalizováni,
vložte do obálky i poslední propouštěcí zprávu.
• Je zde uvedeno mnoho zdravotních údajů, které
pomohou záchranářům rozhodnout o tíži Vašeho
aktuálního stavu a optimální terapii na místě
nebo nutnosti transportu do zdravotnického zařízení.
• Svým podpisem stvrzujete, že údaje jsou pravdivé
a že je mohou záchranné složky využít v případě
situace tísně, ohrožení zdraví nebo života.
• Neotvírejte však své dveře bez zábran každému!
• Využívejte „bezpečnostní řetízek“ a „kukátko“
na dveřích.
• Osvědčuje se mít v domě také „hlásiče kouře“.
Kolektiv autorů
K využití: občan/ka, bydlící v domácím prostředí sám/a;
senior, včetně toho, který využívá terénní sociální služby;
osoba se zdravotním postižením a kdokoliv další,
kdo považuje tuto podporu pro sebe za podstatnou.
Život je dar, a kéž jej můžeme smysluplně prožít
a je-li to možné, ve zdraví.

I.C.E. KARTA

https://www.facebook.com/seniorivkrajich/

Formulář ICE karta je ke stažení
www.mpsv.cz
www.mzcr.cz
a na webových stránkách krajů

Zprávy ze školky - MŠ Duha

Vánoční pomerančové tvoření

Vánoční povídání

připravily p. učitelky pro děti a rodiče ve třídě Mravenečků v úterý 17. prosince. Vůně pomerančů, jehličí a cukroví
navodila tu správnou předvánoční atmosféru. Děti nejprve
zazpívaly vánoční písně, koledy a přednesly básničky. A potom už společně s rodiči vyráběly stromečky z nasušených
pomerančů, svícínky a dekorace z větviček. K tomu si pochutnávaly na cukroví a ovocném čaji, které připravily paní
kuchařky. Bylo to příjemné odpoledne a my se těšíme na další společná setkání.
Paní učitelky Danka a Terezka

V pátek 13. 12. jsme se s Mravenečky vydali do Muzea
Zubří. Programem, kde děti poznávaly vánoční zvyky a tradice, nás provázela paní Erika Ondřejová společně se svým
parťákem Kubíkem, a dokonce za námi přišla i svatá Lucie,
která zrovna slavila svůj svátek. Po povídání si děti vyrobily z papíru andělíčka, kterého si odnesly s sebou domů jako
ozdobu na vánoční stromeček. Děkujeme tímto za krásný
program a těšíme se, až muzeum znovu navštívíme.
Tereza Smočková
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Zprávy ze školy

Předvánoční sportování na základní škole
16. ročník soutěže ve skoku vysokém
Vánoční školní laťka

Ve čtvrtek 19. prosince se všichni žáci II. stupně ZŠ sešli
na již tradičním sportovním dopoledni v zuberské hale, kde
se vybraní žáci zúčastnili závodu ve skoku vysokém. Zpestřením soutěže ve skoku byl i závod osmičlenných týmů
jednotlivých tříd v biatlonu. A i když si někteří z vás neumí
představit biatlon v hale, závod to byl opravdu jak se patří –
střílelo se v kleče i ve stoje a mnozí biatlonisté museli také
na trestná kola.
Soutěž ve skoku vysokém probíhala ve 4 kategoriích, závodu se účastnilo 18 starších žáků a 14 starších dívek (žáci
a žákyně 8. a 9. tříd), 27 mladších žáků a 21 mladších žákyň
(žáci a žákyně 6. a 7. tříd). Stejně jako v předchozích letech
to byl nervy drásající závod s krásným sportovním koncem.
I když nebyl překonán rekord školy ani rekord vánoční laťky,
závod to byl opravdu parádní a všichni soutěžící si zaslouží
poděkování za super sportovní výkony. Ti nejlepší obdrželi
diplom a sladkou odměnu, kterou zakoupil nadační fond naší
školy. V závěru dopoledne nás ještě třídy 9. A a 9. B překvapily vánoční písničkou.
VÝSLEDKY VÁNOČNÍ LAŤKY 2019:
Mladší žákyně:		
Mladší žáci:
1. Nicol Korgerová
130 cm 1. Filip Dimitriadis 140 cm
2. Saša Nečyporuková 125 cm 2. René Bayer 130 cm
3. Pavlína Červená
125 cm 2. Jakub Vičan 130 cm

Starší žákyně:		
1. Kristýna Holčáková 141 cm
2. Michaela Šimurdová 130 cm
3. Eliška Randusová 130 cm

Starší žáci:
1. Pavel Mancl 155 cm
2. Jiří Pavlíček 145 cm
3. Filip Hammerle 140 cm

Fotografie ze závodu najdete na stránkách školy
www.zszubri.cz.

(GC)

Kulturní pozvánky

TĚŠÍNSKÉ DIVADLO
GAZDINA ROBA
Pátek 14. 2. 2020 od 18.00 hodin v Klubu Zubří
Jedno z největších českých divadelních dramat pojednává
o vášni, snech a touze, které není možné naplnit. Baladický
příběh lásky chudé krajčířky Evy a bohatého statkáře Mánka
je zasazen do prostředí slovácké vesnice, která je zde vylíčena jako přísně rozkastované pařeniště emocí, plné nejrůznějších dogmat, vášní a závisti. Evin boj s nepochopením okolí
a nepřejícností je zároveň velkým a vskutku dramatickým
bojem za svobodu člověka a lidskou důstojnost...
„Standing ovation jsem v T. divadle dlouho nezažil. Naposledy Bátorička. Dnešní Gazdina roba byla úplně jiný šálek
kávy. Petra Sklenářová skvělá, i když to není žádná muziká-
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lová hvězda. Mimochodem sborový zpěv a hudební včetně
tanečního doprovodu na jedničku, to v Těšíně umí. Krásná
scéna, magická světla a moderní pojetí dohromady s těžkým
nářečím jen dokresluje kvalitu. Děkuji za krásný zážitek.“

recenze z webu: i-divadlo.cz

CESTA KOLEM SVĚTA ZA 2*80 minut
Úterý 18. 2. 2020 od 18.00 hodin v Klubu Zubří

Srdečně vás zveme do Klubu Zubří na velkolepou cestu kolem
světa. Exotické fotografie, překrásné profesionální letecké záběry a setkání se dvěma dobrodruhy, kteří nejraději ze všeho
„létají v oblacích“, a to obrazně i doslova – s Jardou Jindrou
a Tomášem Harabišem. Asi těžko byste na světě našli zemi,
kterou alespoň jeden z našich hostů nenavštívil. Náš „výlet“
zahájíme promítáním filmu Jaroslav Jindry, který vám ukáže
nejkrásnější místa naší planety z ptačí perspektivy. Po krátké
přestávce přijde na řadu Tomáš Harabiš a jeho vtipně pojatý návod na to, jak si udělat vlastní cestu kolem světa.

Jaroslav Jindra – Svět z výšky

Český cestovatel, filmař a dobrodruh. Tak by se dal v krátkosti
charakterizovat Jaroslav Jindra. Jeho životní styl cestovatele ho
zavedl do mnoha koutů světa, kde žil po mnoho let. Zabývá
se hlavně dokumentární a cestopisnou tvorbou. Do české filmografie je zapsán zejména díly obohacující cestopisnou sérii
České televize Na cestě. Dokumentuje taktéž různé extrémní
sporty, známé jsou jeho motoristické dokumenty o rallyovém
sportu, např. Rváči (2011, zvláštní cena poroty na MFOF), Diagnóza: Dakar (2013) a Ivan (2013), za který obdržel cenu na
IV. Mezinárodním festivalu motorkářských filmů v Žilině.
Jeho přednáška v Zubří bude postavená na výhradně leteckých
záběrech z celého světa. Režisér, scénárista a kameraman populárního cestopisného cyklu České televize „Na cestě“ Jaroslav Jindra povypráví nejen o radosti i nástrahách natáčení
z ptačí perspektivy, ale i o tom, jak a proč se z něj stal zapálený
cestovatel, který navštívil 140 zemí světa. Jedinečná projekce
svého druhu, připravená výhradně ze záběrů natočených z ptačí
perspektivy, vás nejprve zavede na známá místa vlasti a poté se
proletíte doslova kolem celého světa, od kvetoucích levandulových polí Francie přes největší poušť světa Saharu a vietnamské
čajové plantáže po barvami hýřící aljašské hory.
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Tomáš Harabiš – Cesta kolem světa
prostorem, časem a životem

Cestuje, píše, fotografuje a publikuje od roku 1990, kdy během
svých cest po Evropě, Asii, Tichomoří a Severní Americe navštívil a žil ve více než 50 zemích. Své články a fotografie publikoval v časopisech Lidé a Země, Magazínu Koktejl a vydává
také své vlastní publikace. Jeho životní zálibou jsou zejména
„větrné sporty“ – paragliding a jachting a vysokohorská turistika. Když zrovna není na cestách, pracuje a žije se svou rodinou na staré valašské chalupě v Beskydech, ve svém Valašském
království.

POPELKA NA CIBULCE
Pátek 28. 2. 2020 od 18.00 hodin v Klubu Zubří
(pokračování z titulní strany)

K její oblibě určitě přispělo doplnění notoricky známého
příběhu písničkami, které kromě holoubků a ústřední dvojice
(mimo jiné milostný duet) zpívá hlavně postava potulného
loutnisty (Jan Tříska), která komentuje dění coby nezávislý
pozorovatel a dodává příběhu spád. Hlavní dvojici v podání
mladinké Evy Hruškové a tehdy oblíbeného zpěváka Jiřího
Štědroně obklopila režisérka Vlasta Janečková tehdejším
hereckým výkvětem vlastí českých (Medřická, Pešek, Beneš).
Také do Zubří doputuje zábavný pořad plný historek
z natáčení, perliček ze zákulisí a veselých historek,
spojených s touto legendární pohádkou. Uvidíte exkluzivní
verzi pořadu s EVOU HRUŠKOVOU a jejím manželem
JANEM PŘEUČILEM, které zpovídá moderátor ALEŠ
CIBULKA. Nebudou chybět ani písně ze známé pohádky.
Talk show je koncipována jako celovečerní, součástí bude
autogramiáda hlavních představitelů včetně prodeje
knihy, která vychází k 50. výročí premiéry pohádky.
Můžete se těšit také na soutěže o ceny, například tradiční
„popelkovské“ přebírání hrachu a čočky.

VĚRA MARTINOVÁ S KAPELOU
Pátek 13. 3. 2020 od 18.00 hodin v Klubu Zubří

Věra Martinová je absolventkou brněnské státní konzervatoře
v oboru klasická kytara. Již jako studentka začala vystupovat
ve folkových klubech a účastnila se soutěží pro nové talenty.
Nadané a také půvabné dívky s kytarou si všiml i dirigent
Gustav Brom, který jí dal prostor v programu svého orchestru.
Z Brna vedla pak Věřina cesta do Prahy, do dívčí country
skupiny Schovanky. Od roku 1982 vystupovala s touto
kapelou čtyři roky. A po dvaceti letech si pak Schovanky
s Věrou úspěšnou éru připomněly společným albem „Svět je
plnej různejch řečí“. Rok 1986 byl pro interpretku zlomový.
V televizním pořadu „Sejdeme se na výsluní“ představila
sólovou píseň „Malý dům nad skálou“, ze které se doslova
přes noc stal velký hit. Posluchači přijali novou tvář na
hudebním nebi velmi vlídně a během následujících tří let
vznikla řada známých titulů jako „Dál jen vejdi“, „Až na
vrcholky hor“ nebo „Toulavý džíny“. Hudební návrat
Věry Martinové v roce 1990 byl spojen s písní „Ó, pane
náš“. V roce 1992 vyšlo zpěvačce třetí album nazvané
„Půlnoční slunce“, rok následující přinesl do jejího života
dceru Anežku. V roce 1994 se obklopila skupinou hudebních
přátel a vytvořila s nimi další desku a také hit „Nebe, peklo,
ráj“. Tato spolupráce s muzikanty různých stylů signalizovala
touhu po hudební změně. Folkově laděným albem „Zvláštní
způsoby“ opustila Věra škatulku „country music“ a opět
rozšířila okruh svých spolupracovníků o další osobnosti
z různých hudebních žánrů. Snaha po vlastním autorském stylu
a hledání nových inspirací pokračovaly úspěšně i na albech
„Příběhy“ a „Slunci je to jedno“. Nové milénium přivítala
Věra Martinová v pozici české hudební stálice. Úspěšně si
vyzkoušela spolupráci s televizí v roli moderátorky cyklu
Svou káru táhneme dál. Složila hudbu k filmovému cestopisu
Snění hlavou dolů, ve kterém účinkovala i jako průvodkyně.
Věra byla vždy hudebnicí s chutí po všem novém. Důkazem
toho jsou rozmanitá alba z první dekády nového tisíciletí.
V roce 2004 nahrála v akustických verzích své starší i nové
písně na albu „Kytarová“. Album „Věřím svým snům“ vzniklo
ve spolupráci s britským písničkářem Jamiem Marshallem.
CD „Křídel se nezříkám“ si nadělila ke svým padesátinám
a podíleli se na něm autorsky třeba Jan Nedvěd nebo Pavlína
Jíšová, dlouholetá kamarádka a souputnice. Zatím posledním
projektem Věry Martinové je vánočně laděný titul „Foukneme
do svící“ z roku 2013. Aktuální současnost Věry Martinové
představují dva snímky nahrané s její novou kapelou –
„Přistávám“ a „Ofélie“.
Aktuálně:
Exkluzivní 3 CD Zlatá kolekce Věry Martinové s názvem
„JAKO DŘÍV“ připomíná třicet úspěšných let této zpěvačky
na sólové dráze. A novinkami také prezentuje její aktuální
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současnost. Jde o první velký výběr největších hitů interpretky
z let 1986-2016. Toto výjimečné trojalbum představuje
všechny hudební proměny Věry Martinové. Dokazuje bohatost
hudebních stylů, jimiž prošla nebo se nechala inspirovat.
Připomíná řadu excelentních autorů a interpretů, s nimiž Věra
Martinová spolupracovala (Michal Tučný, Jaromír Nohavica,
Pavel Vrba, Ivan Hlas, Pavlína Jíšová, Ivo Viktorin a řada
dalších). Byť je často nazývána „první dámou české country“
či „stálicí domácí populární hudby“, sama se cítí být především
muzikantkou tělem a duší, která je otevřena všem hudebním
inspiracím a vlivům. A chce své posluchače příjemně
překvapovat pěknými písničkami s kvalitními texty. Více
než 60 snímků je toho důkazem. Věra Martinová je výraznou
osobností naší hudební scény s nezaměnitelným stylem.
LP

Zprávy z knihovny

Klenoty barokního sochařství v českých
zemích – Virtuální univerzita 3. věku
V únoru začíná nový semestr Virtuální univerzity 3. věku,
tentokrát na téma Klenoty barokního sochařství v českých
zemích. Semestr se skládá ze šesti přednášek, které se konají
vždy v 9:30 hod. v Knihovně města Zubří v následujících
termínech:
• 4. února 2020
• 18. února 2020
• 3. března 2020
• 17. března 2020
• 31. března 2020
• 14. dubna 2020
Přednášejícím je doc. Martin Pavlíček, Ph.D. a bude se věnovat například Květné zahradě v Kroměříži, sousoším Vidění
sv. Luitgardy a Sv. František Xaverský na Karlově mostě
nebo Betlému u Kuksu. První přednášku je možné absolvovat bez závazného přihlášení do kurzu, aby si posluchači ověřili, zda je forma výuky pro ně vyhovující. Závazné
přihlášky se musí odevzdat nejpozději do 18. února 2020
a současně zaplatit 300 Kč za semestr (všech 6 přednášek).
Posluchač před každou přenáškou získá tištěné podklady
k probíranému tématu.
Virtuální univerzita 3. věku je v knihovně organizována pod záštitou České zemědělské univerzity v Praze. Jedná se o formu
celoživotního vzdělávání v neprofesních a zájmových oblastech. Za každý úspěšně absolvovaný semestr posluchač získá
pamětní list, za 6 úspěšně absolvovaných semestrů pak získá
potvrzení o absolutoriu a má nárok na promoci na ČZU v Praze.
Více informací v knihovně, na mobilu 724 697 666 nebo
e-mailu knihovna@mesto-zubri.cz.

Budulínci
V úterý 11. února 2020 v 9.30 hod.
se bude v knihovně konat v rámci
projektu S knížkou do života další
setkání rodičů s dětmi na rodičovské dovolené. Sejdeme se nad pohádkovým vyprávěním
a představíme si nové přírůstky do knihovního fondu včetně
novinek ze světa Kouzelného čtení.

Promítání v knihovně - SAKAWA
Čtvrtek 27. února v 17.00 hod.
Režie: Ben Asamoah
Země původu: Belgie, Nizozemsko
Rok výroby: 2018 • Stopáž: 81 min.

Tři mladí lidé z Ghany si založili netradiční živnost. Z naivních uživatelů internetu z Ameriky a Evropy lákají na seznamkových portálech peníze.
Kdo jsou lidé, kteří odesílají e-maily s oznámením, že jste
vyhráli v loterii, a kdo se doopravdy skrývá za profily vnadných žen na internetových seznamkách? Režisér snímku se
vydal do Ghany, kde si tímto způsobem přivydělávají celé
komunity. Ve svém úsilí si dopomáhají všemi dostupnými
prostředky – napodobováním ženského hlasu po telefonu
i zapojením kouzelníků, černé magie a voodoo. Zábavný
i velmi osobní dokument sleduje snahu několika postav vymanit se z chudoby tím, že lidem z bohatých zemí
zprostředkovávají jejich nenaplněné touhy.
VSTUP ZDARMA
Knihovnice

Farnost

Vánoce v kostele a na kapli
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Vánoční nadílka v zuberském kostele
Uplynulé vánoční svátky byly nejen svou hudební nadílkou
opravdu štědré. Slavnostní atmosféru Vánoc mohli zakusit
všichni, kdo přišli odpoledne na Štědrý den do krásně vyzdobeného kostela přivítat Ježíška. Do přípravy se mimo dětí
vedených Maruškou Křenkovou zapojila také Schola, ministranti a v roli Josefa a Marie se osvědčili manželé Kohoutkovi. Scénka a vše kolem bylo připraveno s velikým nadšením,
jako by se to odehrávalo přímo v Betlémě.
Vánoční bohoslužby zdobil zpěv zuberského chrámového
sboru pod vedením Marie Křenkové a scholy, které se věnuje
Pavlína Mitášová. Oběma sbormistryním i všem ochotným
zpěvákům a hudebníkům, kteří svůj volný čas dávají tomu,
aby svým zpěvem přispěli ke kráse bohoslužby a oslavě zrozeného Ježíše, patří velký dík, neboť tímto zároveň obdarovávají i nás přítomné.
Vánoční lahůdkou byl pak v neděli 29. prosince koncert
„Narodil se nám všeho světa pán“.
Program koncertu byl opravdu pestrý. Mohli jsme se nechat

Veliké poděkování za tyto nádherné vánoční dárky, kterými
jsme se mohli nechat obdarovat, patří jednak všem účinkujícím, ale také těm, kteří nám tuto vánoční nadílku zprostředkovali a připravili.
Za vděčné posluchače
Ludmila Jaroňová

Tříkrálová sbírka
Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již 20. ročník tradiční Tříkrálové sbírky. Smyslem této celonárodní akce je
vykoledovat finanční prostředky na pomoc potřebným, kteří
se ocitli v nečekané složité situaci, a zdravotně i sociálně
znevýhodněným občanům.

těšit spoustou pěkných koled a vánočních písní, a to v podání
nejen zpěváků z chrámového sboru a Scholy, sólového zpěvu Marušky Křenkové a Adélky Mitášové, ale také v podání
dechové hudby Zubřanka a mladých houslistů ze ZUŠ s paní
učitelkou Danielou Klimkovou.
Koncertem provázel již zkušený moderátor pan doktor Blaha. Závěrečnou koledu „Narodil se Kristus Pán“ zazpívali
všichni účinkující a posluchači za doprovodu Zubřanky.
Pár fotografií Jirky Kolečka je připomínkou těchto krásných
vánočních dnů. Díky němu máme možnost si celý soubor
fotografií prohlédnou na farních webových stránkách: www.
farnostzubri.cz/galerie.
Ke krásné vánoční výzdobě přispěly i vystavené kresby
a malby žáků ZŠ s vánoční a zimní tematikou.

Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se do koledování zapojilo celkem 467 skupinek koledníků, což znamená, že do této sbírky se dobrovolně zapojilo minimálně 1 868
osob. V Zubří se koledovalo v sobotu 11. ledna 2020.
Letos se popáté podařilo na celém území působnosti Charity
Valašské Meziříčí překročit hranici 2 miliónu korun. Celkem
se od dárců vykoledovalo 2 578 697 Kč (tj. o 250 212 Kč
více než loni). Z toho v Zubří 236 984 Kč.
Část těchto peněz putuje na domácí a zahraniční projekty Arcidiecézní charity Olomouc.
Místní Charitě zůstává 58 % z vybrané částky. Ty budou
použity na přímou finanční pomoc pro lidi, kteří se ocitnou
v nečekané tíživé situaci. Dále budou peníze použity na pořízení osobních automobilů pro terénní služby, které se věnují
seniorům a lidem se zdravotním postižením. Část výtěžku
bude použita na pokrytí provozních nákladů Centra sociálně
materiální pomoci, jehož úkolem je bezplatně poskytnout,
na základě vydané poukázky, materiální (potraviny, šatstvo)
a ve zvlášť naléhavých případech i finanční pomoc lidem,
kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Část výtěžku sbírky
půjde na dofinancování spoluúčasti v projektu IROP, díky
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kterému dochází k rekonstrukci podkroví v naší budově
v Rožnově pod Radhoštěm.
Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje
všem, kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Děkujeme rovněž
obcím, městům, farnostem za vstřícnost a ochotu.
Všem za pomoc při organizaci a za příspěvky do kasiček patří ještě jednou velký dík.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

V pátek 6. prosince 2019 se ve SVČ Rožnov p. R. konal
Mikulášský turnaj, na kterém si kromě pětice našich kluků
zahrál i jejich trenér pan Josef Krupa. Nejvíce se zde dařilo
Jirkovi Riedlovi, který s 3,5 body obsadil 3. místo v kategorii 1.–3. třída ZŠ. Na 3. místě se umístil i Honza Šimurda
v kategorii 7.–9. třída ZŠ (2 body). V neoficiální dospělácké
kategorii „Poškoláci“ obsadil pan Krupa s 3,5 body dělené
1.–2. místo spolu s panem Vladimírem Klímou.

Šimon Horňák a Kristián Cabák při vzájemném měření sil.
V sobotu 14. prosince 2019 proběhl ve Francově Lhotě druhý turnaj série 1. VASTO Tour s celkem 94 šachisty a šachistkami, kteří se spolu utkali ve čtyřech kategoriích. Zubří
reprezentovali tři hráči: Tadeáš Petřek (kat. do 14 let, 4 body,
13. místo), Kristián Cabák (kat. do 12 let, 1,5 b., 25. místo)
a Jiří Riedl (kat. do 10 let, 4 b., 12. místo). Pro více informací o tomto i dalších turnajích můžete navštívit internetové
stránky http://www.chess-results.com/.

Spolková činnost

Z mládežnických šachových polí…

Šachovou sezónu jsme již tradičně zahájili v Karolince na
prvním turnaji série 1. VASTO Tour 2019/2020, který se
uskutečnil v sobotu 19. října 2019. Zúčastnilo se ho celkem
86 dětí ve věku do 16 let, mezi nimiž byli také tři zástupci
Zubří – Jan Šimurda, Tadeáš Petřek a Šimon Horňák. Nejlepšího výsledku dosáhl posledně jmenovaný, když ze sedmi
partií získal 3 body za tři výhry.

Jiří Riedl – uprostřed hrající černými kameny.

Pavel Paseka

Přehled akcí Českého červeného kříže II
– horní
Zuberští účastníci turnaje v Karolince – zleva: Šimon Horňák, Tadeáš Petřek a Jan Šimurda.

Začátkem roku, přesněji 9. března, jsme opět zorganizovali
karneval, který se nesl ve znamení rockových hvězd.
Další naší akcí byla brigáda na „zvelebení“ místností v Horní škole. Umývala se okna, nábytek, toalety. Všechny naše
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členky se už těšily na květnové setkání u příležitosti Svátku
matek. Toto se uskutečnilo 15. května za účasti 36 maminek a babiček. O kulturní vystoupení se postaraly Simonka
a Beátka Křenkovy, které svými krásnými hlásky potěšily
všechny přítomné. Všechny maminky a babičky obdržely
malý dáreček.
Taky jsme koncem května smažili vaječinu. Nálada na této
akci byla výborná!
Najednou tady bylo září a opět bylo nutné zvelebit „naši“
třídu. Takže další brigáda.
V sobotu 21. září jsme se s našimi dětmi rozjeli do Bojnic.
Počasí nám přálo, děti i dospělí si výlet opravdu užili. (krásný článek o tom napsal do ZN pan Ruda Pernica).
Místo oslavy Dětského dne jsme 12. října zorganizovali Drakiádu. I tentokrát nám počasí přálo. Bylo hezky a pofukoval
ten správný větřík.
A už tady byl listopad, blížil se advent, tak jsme pozvali naše
členy na Předadventní posezení. Zase zazněly písničky „našich“ zpěváčků Simonky a Beátky Křenkových a tentokrát
se k nim přidala i Helenka Billová. Paní Radka Kolečková
zarecitovala krásné verše. Jako hosté přišli pan Jirka Ondřej
s partnerkou, kteří nám popovídali o cvičení a správném držení těla, aby nás nic nebolelo. Všem členkám se podvečerní
posezení moc líbilo.
Závěrem bychom chtěli všem našim spoluobčanům popřát
zdraví, pohodu a spokojenost v novém roce.
Výbor ČČK Zubří II – horní

Senioři poprvé vyzkoušeli novou kuželnu
Poslední pondělní cvičení loňského roku v sokolovně vyměnila skupina seniorů za návštěvu nových prostor kuželny
v MA. Naší skupiny se velmi ochotně ujal pan Lubomír Krupa.
Provedl nás celým zařízením, krátkou instruktáží nás seznámil
s tím, jak po technické stránce funguje toto nové dvoudráhové
sportovní zařízení, a předvedl nám jak házet, aby nedošlo k poškození povrchu nových kuželkářských drah. Poté se naše skupina rozdělila na dva jedenáctičlenné týmy a klání mohlo začít.
Vzájemně jsme se povzbuzovali a zvlášť úspěšné hody byly odměňovány velkým potleskem i zvoněním zvonu. Popravdě, styl
našich hodů asi nebyl vždy dokonalý, ty, kteří se tomuto sportu
věnují závodně, by asi i pobavil, ale my jsme si ty dvě hodiny
báječně užili, zapojili jsme i jiné svaly než při našem obvyklém
cvičení a ještě jsme se i nasmáli.

ČČK Staré Zubří z činnosti
Beseda o první pomoci

Dne 16. listopadu 2019 úspěšně proběhla beseda o první
pomoci v kulturním domě Staré Zubří. Sešlo se nás více než
padesát účastníků. Děkujeme všem, co dorazili, a doufáme,
že beseda byla pro všechny velkým přínosem.
Za ČČK Staré Zubří Monika Krčmářová

Věříme, že se najde příležitost a my se znovu do kuželny vrátíme a prověříme své sportovní možnosti.
Foto P. Czinege, ZH
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Ocenění pro zuberského modeláře
Zdeňka Janoše

(pokračování z titulní strany)
Představitelé Zlínského kraje ocenili 10. prosince 2019
v Baťově vile dobrovolné pracovníky, kteří se ve svém
volném čase dlouhodobě a bez nároku na finanční odměnu
věnují práci s dětmi a mládeží.
Ocenění si převzalo z rukou představitelů Zlínského kraje
16 dobrovolných pracovníků působících v oblasti sportu, tělovýchovy, kultury, folkloru i dalších volnočasových aktivit dětí a mládeže, které vybrala odborná komise
z celkem 26 nominací. Ocenění dobrovolníci obdrželi pamětní medaile, pamětní listy a upomínkové předměty.
Mezi oceněnými dobrovolnými pracovníky byl také pan
Zdeněk Janoš, člen Modelářského klubu Zubří, který od
roku 1983 pracuje s mládeží jako vedoucí modelářského kroužku. Mladí modeláři pod jeho vedením dosahují
nemalých úspěchů. Od roku 2013 se začal věnovat práci
s dětmi v kroužku automodelářů. Zasloužil se o vybudování a zprovoznění autodráhy v Klubu Zubří.

Volejbalový turnaj
folklórních souborů
O vánočních svátcích jsme se zúčastnili tradičního volejbalového turnaje folklórních souborů v Rožnově p. R. Letos
jsme se poprvé rozhodli založit dvě družstva a dali jsme do
toho doslova první i poslední. Ale popořadě.

Tým "B", složený především z mladších členů souboru,
měl za úkol hlavně sbírat zkušenosti a pořádně si zahrát.
V silné konkurenci však dokázal držet tempo jen s týmy
Ševčíku a Kašavy, se kterými uhrál remízu. S oběma jsme
ale měli horší vzájemné skóre, takže nakonec obsadil náš
"B" tým poslední příčku tabulky.
Tým "A", ve kterém hráli ti nejzkušenější z nás, si vedl
o poznání lépe. Remízou skončily pouze dva jejich zápasy
s týmy Radhoště, v obou případech s lepším skóre pro nás.
Zbylých pět utkání jsme vyhráli a celý turnaj tak ovládli!
Po dvouleté přestávce jsme se tak opět stali MISTRY tohoto turnaje!!!
Beskyďáci

Valašský soubor písní a tanců Beskyd
pořádá

10. MASOPUSTNÍ PRŮVOD
15. února 2020
Akce v doprovodu:
SDH Zubří a SDH Staré Zubří
ČČK Staré Zubří a ČČK Horní konec
Členové Divadelní SPONY Zubří
Schola ze Zubří

Program po celé dopoledne:
8.00

- Začátek před Klubem s cimbálovou muzikou souboru
Beskyd a jejími hosty.
- Na pódiu vystoupí CM Beskyd, Dechová hudba 		
Zubřanka, gajdošská muzika Hudci z Pasek,
skupina Koridor.
11.00 - Zahájení masopustního průvodu starostou Města Zubří.

Slavnostního ceremoniálu v Baťově vile se zúčastnili
také předseda MK Zubří Jaroslav Janošek a místostarosta
města Zubří pan Aleš Měrka.
Děkujeme Zdeňku Janošovi za dosavadní práci s mládeží
a do dalších let mu přejeme hodně zdraví a úspěchů.
Jaroslav Janošek

Na prostranství kolem Klubu si můžete zakoupit masopustní pochoutky. Před
masopustním průvodem proběhne již 10. ročník tradiční soutěže
"O nejlepší masopustní koblihu".
Vzorek svých vlastnoručně usmažených koblih můžete přinést do 9.30.
Poté bude vyhlášena nejlepší kobliha vybraná porotou.
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Ostatní

Poděkování
Je již tradicí, že se každý rok v předvánočním čase setkáváme na
benefičním klavírním koncertu, který pořádá paní učitelka hry
na klavír - Irena Benová. Poslední koncert konaný 12. prosince byl opět plný krásných melodií, barvitých zpěvů, známých
i méně známých skladeb…, zkrátka všeho, co se naše děti –
pilní malí i větší klavíristé - naučily. Koncert byl obohacen
o taneční vystoupení slečen ze ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm.
Tyto vánoční koncerty nejen potěší a naladí na tu pravou adventní
atmosféru, ale také pomáhají druhým. Pro tento benefiční koncert
si paní Benová vybrala našeho Damiánka. My jsme moc rádi, že
je nám nakloněná, že nám stále ochotně pomáhá a s neúnavným
nasazením organizuje další a další akce. VELIKĚ DÍKY.
Děkuji obchůdkům, prodejnám a provozovnám, kde byly od
září rozmístěny skleněné kasičky. Děkuji sponzorům, dárcům
a všem, co se podíleli na přípravách a organizaci koncertu a nebyli vidět ani slyšet, ale podpořili dobrou věc.
A moc děkujeme vám, co jste přispěli, ať už do skleněných kasiček, či do kasičky dobrovolného vstupného. Vybrala se krásná
částka 20 926 Kč. Díky tomuto benefičnímu koncertu jsme získali další finanční prostředky na rehabilitace. V září jsme byli
v sanatoriích Klimkovice, kde Damián absolvoval další speciální rehabilitační cvičení. I tento rok máme již domluvený termín
nového pobytu.
Moc děkujeme všem za podporu, přízeň a pomoc, kterou jste
nám dali a i nadále dáváte. Věřím, že s naším úsilím a vaší pomocí se Damiánek bude pořád alespoň malými krůčky zlepšovat. VŠEM MOC DĚKUJEME.
Přejeme vám prožití celého roku hlavně ve zdraví.
Rodiče Fabiánovi

Inzerce

PRONÁJEM LEŠENÍ
Jiří Pavelka
tel. 732 587 526
Ing. Jan Palička tel. 724 264 493
(placená inzerce)

(placená inzerce)
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Sport

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat paní fyzioterapeutce Jitce Porubové, která přes sedm let vedla v sokolovně čtvrteční dopolední cvičení maminek s dětmi ve věku 1,5 - 4 roky.
Dne 29. 12. 2019 proběhl v Novém Hrozenkově Silvestrovský
pohár ve vzpírání, který má tradici již od roku 1987. Jiřímu
Pavelkovi ze Zubří se poprvé podařilo vyhrát napříč věkovými
kategoriemi v nadhozu a převzal od trenéra Františka Orsága
propůjčený putovní pohár, který příští rok bude patřit zřejmě
zase někomu jinému.
JPP

Milá Jitko, děkujeme za věrnou, vytrvalou a obětavou práci. Moc si toho vážíme a budeme na tebe rády vzpomínat.
Maminky a děti ze Zubří a okolí
(za ty roky je nás přes 100)

Abrahámoviny zuberské moderní
gymnastiky
Na začátku prosince se v místní sportovní hale konala tradiční „Vánoční přehlídka“ moderní gymnastiky Zubří. Ta letošní
měla slavnostní ráz, poněvadž moderní gymnastika v Zubří slavila padesátiny.
Návštěvníci, a že jich bylo opravdu hodně, spolu s pozvanými
hosty se v průběhu podvečera kochali působivými vystoupeními všech skupinek oddílu moderní gymnastiky. Prostřednictvím videoprojekce a mluveného slova si připomněli historii tohoto krásného ženského sportu v našem městě. Byl to podvečer
nádherné podívané, vzpomínek, díků a milých setkání bývalých
i současných gymnastek, trenérek a ostatních příznivců a podporovatelů zuberské gymnastiky.
Velké poděkování za nezapomenutelný zážitek patří všem gymnastkám, trenérkám, trenérovi a v neposlední řadě vedení oddílu moderní a estetické gymnastiky.
Do dalších let přeji zuberské moderní gymnastice hodně talentovaných děvčat, obětavých trenérek, trenérů, příznivců a podporovatelů, aby tento krásný sport přinášel i nadále radost vám
i nám, vašim příznivcům.
Zdeňka Janošková

ZUBŘAN VYHRÁL

Jarní část kuželkářské ligy zahájena
V šestém kole poprvé zvítězili Paneláci a celek Tip Café,
Gumotíci se díky vítězství nad Oktopusem posunuli do čela
tabulky. Nejlepší výkon kola předvedl Robert Jurajda (Tip Café)
výkonem 261 kolků.
Výsledky 6. kola:
Paneláci – Ženy v akci
6:2 (640:597)
Oktopus – Gumotíci
		
2:6 (681:729)
Tip Café – KO-SA
		
6:2 (738:655)
Sedmé kolo přineslo druhé vítězství v řadě celku Tip Café,
Oktopus si poradil s KO-SOU a ve šlágru kola si po bodu
rozdělily celky TJ a Gumotíků. Nejlepším jednotlivcem v tomto
kole byl Libor Vančura (Gumotíci) výkonem 268 shozených
kuželek.
Výsledky 7. kola:
Paneláci – Tip Café
		
2:6 (620:646)
Oktopus – KO-SA
		
8:0 (715:666)
TJ – Gumotíci
		
4:4 (699:723)
V prvním kole letošního roku vítězili favorité a dva body do
tabulky si tak připsaly celky Tip Café, Oktopusu a TJ. Nejlepší
výkon kola předvedl Petr Pavlíček (Tip Café) výkonem 245
kolků.
Výsledky 8. kola:
Tip Café – Ženy v běhu 		
6:2 (651:573)
Oktopus – Paneláci
		
8:0 (677:575)
KO-SA – TJ
		
0:8 (618:654)
Další podrobnosti, aktuální výsledky, tabulku, statistiky
jednotlivců a fotogalerii najdete na sport.mesto-zubri.cz a na FB
stránkách Sportoviště města Zubří.
PR
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Lyžaři uspořádali závod
v klasickém lyžování
První lednovou neděli zorganizovali zuberští
lyžaři Krajský závod v klasickém lyžování. Závod se uskutečnil v Běžeckém areálu Pustevny,
a i když jsme se sluníčka nedočkali, byli jsme vděčni za velmi
dobrou sněhovou pokrývku, umožňující regulérní podmínky
pro všechny startující. Závodu se zúčastnilo 170 závodníků
ze tří krajů a Slovenska. Takovou účast na našich zimních závodech dlouho nepamatujeme. Vysoký zájem si vysvětlujeme
tím, že zatím pro letošní zimu patří Pustevny k jedinému místu
v pohoří Beskyd, Javorníků a Jeseníků, kde se dá uspořádat závod v klasickém lyžování.

Klára Petřeková na Krajském závodu.

Matěj Koleček na Krajském závodu.
Domácím závodníkům se v těžké konkurenci dařilo v převážně
mladších kategoriích. Nutno
pochválit a vyzdvihnout výkony všech, kteří se postavili
na start, protože sníh na Pustevnách napadl až během vánočních svátků, a nebylo tak
možné se optimálně připravit.
Závodníci si pochvalovali
organizaci a průběh závodu,
za kterými stojí stabilní pořadatelský tým. O výbornou
atmosféru na stadionu se
staral náš tradiční staršíchkomentátor, známý i z Běhu
okolo Soliska, Radim Holiš,
a tak Běžecký areál na Pustevnách poprvé viděl i mexickou vlnu…
Barbora Petřeková - III. místo 			
na KZ Zubří v Dorostenkách.
www.lyzarizubri.cz

Víkendový pobyt v Jeseníkách
Třináct dětí v doprovodu čtyř trenérů odjelo
druhý lednový víkend na soustředění do Jeseníků. Ubytováni byli na Ovčárně ve Sporthotelu
Kurzovní, který je tradičním poskytovatelem
ubytování lyžařským oddílům. Přímo před hotelem jsou k dispozici běžecké okruhy, a děti tak mohly nazout běžky hned před
hlavním vchodem. Přestože v podhůří Jeseníků žádný sníh nebyl,
na Ovčárně na nás čekala souvislá sněhová pokrývka, a děti tak
mohly absolvovat plnohodnotný dopolední i odpolední trénink.
V technice byl jejich pokrok patrný už na konci druhého dne.
Přes velké věkové rozmezí, od osmi do sedmnácti let, absolvovaly všechny děti výjezd na běžkách až na samotný vrchol nejvyšší
moravské hory Pradědu (1492 m) a nejeden běžkař či pěší turista
se pozastavoval nad tím, s jakým klidem pak celý tříkilometrový
sjezd zpět zvládli i ti nejmenší. Každý večer probíhala společná
porada, kde jsme shrnuli uplynulý den, přednesli plán na následující a snažili se dětem sdělit, jak se mají chovat v krizových
situacích, jak poskytovat první pomoc nebo jak vlastně celý tento
sport vznikl. Všechny děti potvrdily svou lásku k pohybu, pobytu
v přírodě a projevily také kolektivního ducha, když si navzájem
byly ochotny pomoci. Uznání a respekt nejen k soupeřům, ale
obecně ke všem, s kterými přicházejí do styku, je pro ně samotné
největší odměnou. Odměnou trenérům byly mimo výkonnostní
posun také radostné úsměvy dětí a zážitky, o kterých pak povídaly svým rodičům a kamarádům.

		

www.lyzarizubri.cz

TJ LESANA ZUBŘÍ
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Seznam akcí na sportovištích
města Zubří v únoru 2020
SPORTOVNÍ HALA
Sobota 1. 2.
7.30 hod.
Futsal, 8. kolo okresní soutěže
18.00 hod.
HC ROBE Zubří
		
– KH ISMM Kopřivnice,
		
16. kolo házenkářské extraligy
Neděle 2. 2.
- 9.00 hod.
HC Zubří
		
– TJ Slovácká Slávia Uherské Hradiště,
		
4. kolo zlínské ligy starších žáků
Sobota 8. 2.
7.30 hod.
Futsal, 8. kolo okresního přeboru
18.00 hod.
HC ROBE Zubří – HBC Ronal Jičín,
		
17. kolo házenkářské extraligy
Neděle 9. 2.
9.00 hod.
TJ Lesana Zubří – HK Bystřice p. H. B,
		
3. kolo zlínské ligy mladšího žactva
Sobota 15. 2.
7.30 hod.
Futsal, 9. kolo okresní soutěže
Neděle 16. 2.
8.00 hod.
		
9.30 hod.
		
11.30 hod.
		
13.00 hod.
		
15.00 hod.
		

HC Zubří C – HC Zlín D,
2. kolo zlínské ligy mladšího žactva
TJ Lesana Zubří – TJ Jiskra Otrokovice,
2. kolo zlínské ligy starších žaček
HC Zubří B – HC Zlín C,
2. kolo zlínské ligy mladšího žactva
HC Zubří A – HC Zlín B,
2. kolo zlínské ligy mladšího žactva
TJ Lesana Zubří – HC Nový Jičín,
11. kolo 2. ligy žen
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Sobota 22. 2.
7.30 hod.
18.00 hod.
		
Neděle 23. 2.
13.30 hod.
		
15.00 hod.
		
17.00 hod.
		

Futsal, 9. kolo okresního přeboru
HC ROBE Zubří – SHC Maloměřice,
19. kolo házenkářské extraligy
TJ Lesana Zubří – HK Bystřice p. H. A,
1. kolo zlínské ligy mladšího žactva
HC Zubří – Talent Škoda JS Plzeň,
12. kolo 1. ligy mladších dorostenců
HC Zubří – Talent Škoda JS Plzeň,
12. kolo 1. ligy starších dorostenců

SOKOLOVNA
Neděle 2. 2.
9.00 hod.
		
		
		
Neděle 9. 2.
9.00 hod.
		
		
9.00 hod.
		
		
		
Sobota 15. 2.
9.00 hod.
		

Stolní tenis Zubří A
– TJ DDM Valašské Meziříčí D,
10. kolo regionálního přeboru
ve stolním tenise
TJ Gumárny Zubří
– ŠK Zbrojovka Vsetín C,
8. kolo zlínské krajské soutěže v šachu
Stolní tenis Zubří B
– TJ Rožnov pod Radhoštěm,
spolek, 11. kolo regionálního přeboru
ve stolním tenise

Neděle 23 .2.
9.00 hod.
		
KUŽELNA
Pátek 7. 2.
16.00 hod.
		
Čtvrtek 13. 2.
16.00 hod.
		
Pátek 14. 2.
16.00 hod.
		
Středa 19. 2.
16.00 hod.
		
Čtvrtek 27. 2.
16.00 hod.
		
Pátek 28. 2.
16.00 hod.
		
		

Stolní tenis Zubří B – TJ Sokol Vsetín B,
12. kolo regionálního přeboru ve stolním tenise

TJ Gumárny Zubří – KC Zlín C,
17. kolo krajského přeboru mužů
Zuberská amatérská liga v kuželkách,
12. kolo zuberské amatérské ligy
TJ Gumárny Zubří – KK Kroměříž,
18. kolo krajského přeboru mužů
Zuberská amatérská liga v kuželkách,
13. kolo zuberské amatérské ligy
Zuberská amatérská liga v kuželkách,
14. kolo zuberské amatérské ligy
TJ Gumárny Zubří
– TJ Valašské Meziříčí C,
20. kolo krajského přeboru mužů

Program - únor 2020

Turnaj (nikdy) neregistrovaných hráčů
ve stolním tenise, dvouhra mužů

KLUB ZUBŘÍ, Hamerská 10
Sobota 1. 2. 2020 od 18.00 hodin
DIVADELNÍ SPOLEK CHAOS VALAŠSKÁ BYSTŘICE
DRCLA LOKTEM O KREDENC
Retrokomedie z prostředí socialistického mlékárenského
závodu vypráví o plnění výrobního plánu, hygieně na pracovišti
a jednom osudovém drcnutí v kanceláři. Hrají: Lucie
Nováková, Marie Veithová, Kristýna Volková, MUDr. Jaromír
Veith, Michaela Cábová, Jan Závorka, Alena Poledníková,
Miroslav Cáb a Sylva Bělicová.
Režie: Josef Rýdl • Vstupné: 120 Kč
Rezervace a prodej vstupenek v kanceláři Klubu Zubří,
tel: 571 659 447, kultura@mesto-zubri.cz
Pátek 14. 2. 2020 od 18.00 hodin
TĚŠÍNSKÉ DIVADLO
GAZDINA ROBA
Jedno z největších českých divadelních dramat pojednává
o vášni, snech a touze, které není možné naplnit. Baladický
příběh lásky chudé krajčířky Evy a bohatého statkáře Mánka
je zasazen do prostředí slovácké vesnice, která je zde vylíčena
jako přísně rozkastované pařeniště emocí, plné nejrůznějších
dogmat, vášní a závisti.
Představení je zařazeno do Divadelního předplatného skupiny A.
Autor: Gabriela Preissová
Úprava a režie: Petr Kracík
Vstupné v doprodeji: 300 Kč
Rezervace a prodej vstupenek v kanceláři Klubu Zubří,
tel: 571 659 447, kultura@mesto-zubri.cz
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Sobota 22. 2. 2020 od 19 hodin
Nadační fond ZŠ Zubří si vás dovoluje pozvat na
28. ŠKOLNÍ PLES
Předtančení moder. gymnastek ve 20.00 hod.
K tanci hraje: H.L.T.
Vstupenka: 120 Kč
Místenka: 30 Kč
Předprodej vstupenek a místenek v kanceláři ZŠ Zubří
(nová budova) nebo na tel. 571 658 920 od 3. 2. 2020 vždy
do 13.00 hod.
Pátek 28. 2. 2020 od 18.00 hodin
POPELKA NA CIBULCE
EVA HRUŠKOVÁ, JAN PŘEUČIL, ALEŠ CIBULKA
Letos uplyne přesně 50 let od premiéry televizního zpracování
legendární pohádky POPELKA s Evou Hruškovou v titulní
roli. Zábavný pořad plný historek z natáčení, perliček ze
zákulisí a veselých historek, spojených s touto legendární
pohádkou. Součástí je autogramiáda hlavních představitelů,
prodej knihy, která vychází k 50. výročí premiéry pohádky.
Součástí programu jsou i soutěže o ceny, například tradiční
„popelkovské“ přebírání hrachu a čočky.
Vstupné v doprodeji: 250 Kč
Rezervace a prodej vstupenek v kanceláři Klubu Zubří,
tel: 571 659 447, kultura@mesto-zubri.cz

KINO ZUBŘÍ, Hamerská 10
Středa 5. 2. 2020 od 18.00 hodin
LVÍ KRÁL
Snímek Lví král od studia Disney, jejž režíroval Jon Favreau
(Kniha džunglí), se odehrává v africké savaně, kde se narodil
budoucí panovník všeho živého. Malý lví princ Simba
zbožňuje svého otce, lvího krále Mufasu, a připravuje se na
svou budoucí vládu. Avšak ne všichni se z malého Simby
radují. Mufasův bratr Scar, původní následník trůnu, spřádá
své vlastní temné plány. Souboj o Lví skálu plný intrik, dramat
po nečekané tragédii skončí Simbovým vyhnanstvím. Za
pomoci dvou nových přátel musí Simba dospět a stát se tím,
kým je mu souzeno být.
Animovaný / dobrodružný / drama / rodinný / muzikál
USA, 2019, 118 min. • Režie: Jon Fayreau • Vstupné: 70 Kč
Úterý 18. 2. 2020 od 9.30 hodin
KINO PRO MŠ - ČARODĚJNÉ POHÁDKY
Pásmo pohádek pro děti z MŠ, ale i děti předškolního věku
v doprovodu rodičů.
Vstupné: 12 Kč • Délka filmu: 60 minut
Úterý 18. 2. 2020 od 18.00 hodin
CESTA KOLEM SVĚTA za 2*80 minut
SVĚT Z VÝŠKY s Jaroslavem Jindrou
Unikátní projekt cestovatele, režiséra, scénáristy, fotografa
a dobrodruha Jaroslava Jindry, který vám osobně představí
film, jenž je celý sestaven z leteckých záběrů nejkrásnějších
míst naší planety.
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CESTA KOLEM SVĚTA PROSTOREM, ČASEM A ŽIVOTEM
s Tomášem Harabišem
Vtipný návod, jak si udělat vlastní cestu kolem světa –
doplněno vlastními fotografiemi a zkušenostmi z cestování
po celé planetě.
Vstupné: 70 Kč
Rezervace a prodej: Klub Zubří, Hamerská 10,
tel. 571 659 447, 602 483 785, kultura@mesto-zubri.cz

MUZEUM ZUBŘÍ,
Vzdělávací centrum Jana Koláčka

Hlavní 824

Úterý 25. 2. 2020 od 17.00 hodin
CHODNÍČKY K MINULOSTI
LIBUŠÍN „JAKO“ MALOVANÝ
Rozsáhlá historická rekonstrukce slavné útulny od Dušana
J u r k o v iče s e d o k o n ču je.
Právě renovaci Libušína bude
zasvěcen únorový podvečer.
S obnovou slavné útulny nás
seznámí restaurátor a umělecký
truhlář Luděk Dvořák z Národního muzea v přírodě, který se
na obnově slavné útulny podílel. • Vstupné 20 Kč

KNIHOVNA ZUBŘÍ
Úterý 4. 2. 2020 od 9.30 hodin
VU3V – KLENOTY BAROKNÍHO SOCHAŘSTVÍ
V ČESKÝCH ZEMÍCH
Zahájení semestru Virtuální univerzity 3. věku. Šest přednášek
za 300 Kč.
Úterý 11. 2. 2020 od 9.30 hodin
BUDULÍNCI
Setkání rodičů s dětmi na rodičovské dovolené nad pohádkami
Čtvrtek 27. 2. 2020 od 17.00 hodin
PROMÍTÁNÍ V KNIHOVNĚ - SAKAWA
Tři mladí lidé z Ghany si založili netradiční živnost.
Z naivních uživatelů internetu z Ameriky a Evropy lákají na
seznamkových portálech peníze. VSTUP ZDARMA

OSTATNÍ
Sobota 15. 2. 2020
MASOPUST
Tradiční masopustní veselí v režii Valašského souboru písní
a tanců Beskyd.

PŘIPRAVUJEME
4. 3. kino			Aristokratka
5. 3. knihovna		Petr Nazarov – cestopisná beseda
13. 3. klub		 Věra Martinová s kapelou
31. 3. muzeum Chodníčky k minulosti - Sakrální památky
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