
Ročník XXII (č. 244) leden 2013 Cena 5 kč

Tříkrálová sbírka
V sobotu 5. ledna procházely Zubřím 
skupinky tří králů. Jako každoročně se 
akce organizované místní pobočkou Cha-
rity Valašské Meziříčí ujala zuberská far-
nost, která do terénu vyslala celkem 22 
skupinek z dospělých dobrovolníků a dětí 
přestrojených za tři krále.
V Zubří se letos vybralo krásných  
156 849 Kč. Na přehled výtěžků letoš-
ní Tříkrálové sbírky v okolních městech  
a obcích se můžete podívat na straně č. 13. 

Na Rožnovsku a Valašskomeziříčsku Charita výtěžek použije na dal-
ší splátku budovy Českých drah ve Valašském Meziříčí, která bude slou-
žit lidem bez domova. Dále nakoupí vybavení do Centra služeb v Rožno-
vě pod Radhoštěm a kompenzační pomůcky pro pečovatelskou službu. 
Zbytek výtěžku použije Arcidiecézní charita pro humanitární pomoc do 
zahraničí.

OKS

Autor: Pavel Czinege

Vážení spoluobčané,
rok 2012 byl rokem významných kul-
turních a společenských akcí, spor-
tovních úspěchů a také rokem inves-
tičních akcí, které přispěly ke zvelebe-
ní našeho města. Velkým sportovním 
úspěchem je bezesporu zisk titulu mi-
stra ČR v házené HC Zubří.
Již standardně slaví úspěchy zuberská 
děvčata v kickboxu a v estetické skupi-
nové gymnastice, kde mladé gymnast-
ky získaly titul mistryň ČR.
V kulturní a společenské oblasti je tře-

ba připomenout vydařené oslavy 10. výročí stanovení Zubří městem, 
kterého se zúčastnily i naše partnerské obce Rosdorf a Pálarikovo.
Soubor Beskyd převzal poděkování folklórního sdružení ČR „Za výji-
mečný přínos k uchování a rozvoji folklóru v ČR“.
I v roce 2012 byly provedeny další stavební akce – např. rekonstruk-
ce veřejného osvětlení na ulici Hlavní a Hamerské, vybudování prame-
niště Pod Obecníkem, byla zrekonstruována sociální zařízení na MěÚ 
a zdravotním středisku, vyměněna střešní krytina na hasičské zbrojni-
ci na Starém Zubří apod.
Získali jsme dotace na zateplení ZŠ, Domu služeb a MěÚ, na bezdráto-
vý rozhlas, komunální stroj a revitalizaci sídliště – I. etapa.
Realizace těchto akcí a dále např. rekonstrukce šaten FC Zubří bude 
provedena v roce 2013.
Závěrem bych chtěl poděkovat zastupitelstvu města, pracovníkům 
městského úřadu a členům komisí rady města a výborům zastupitelstva 
města za vykonanou práci pro naše město v roce 2012.
Poděkování patří také všem zuberským spolkům, které přispěly k boha-
tému společenskému, kulturnímu a sportovnímu životu v Zubří.
Milí spoluobčané, do nového roku 2013 Vám přeji jménem zastupitel-
stva města, pracovníků MěÚ i jménem svým hodně zdraví, štěstí, spo-
kojenosti, mnoho úspěchů v práci, ve škole i osobním životě.

Jiří Randus
Starosta Zubří



Společenská kronika občanů v Zubří

MěÚ Zubří informuje

Vzpomínáme

Poděkování

Přejeme jubilantům do dalších let pevné zdraví, 
hodně štěstí, spokojenosti a krásných chvil pohody.

Narození
Julie Čejková

Zlatou svatbu oslavili manželé

Jindřich a Marie Malinovi

Rudolf a Marie Mičkalovi

Milan a Anna Libišovi

Ludmila Jančová 90 let
Marta Kamencová 75 let
Ludmila Křesalová 85 let
Zdeňka Mičolová 80 let

Františka Randusová 92 let
Čestmír Španihel 75 let
Svatoslava Laholová  85 let

Čas plyne, život jde dál,
jen pěkné vzpomínky zůstaly nám.

Dne 13. prosince 2012 jsme vzpomněli 
druhé výročí úmrtí naší milé maminky, 
paní 

Miroslavy Svakové.

Dne 17. ledna 2013 jsme 
vzpomněli druhé výročí úmrtí našeho 
milého tatínka, pana

Michala Svaka.
Vzpomínají synové s rodinou.

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

Dne 8. ledna 2013 vzpomeneme druhé
výročí úmrtí naší milé maminky, 
manželky a babičky, paní

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

Láska smrtí nekončí,
navždy Vás budeme 
mít v srdci,
naši drazí rodiče.

V měsíci únoru vzpomínáme
s láskou na své drahé zesnulé rodiče

Pavlínu a Miroslava Krpelíkovy.
Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte s námi.  
S láskou děti s rodinami a vnoučata.

Milá Maruško,
u příležitosti Tvého odchodu do důchodu bych Ti chtěla spolu s ce-
lým kolektivem poděkovat za práci, kterou jsi ve školce a pro škol-
ku vykonala. Velmi si vážíme Tvé svědomité práce. Oceňovali jsme 
i Tvou schopnost vypořádat se s těžkostmi a nepříjemnostmi, které 
někdy přinášela Tvoje zodpovědná a namáhavá práce.
Doufáme, že nezapomeneš na naši školku a přátele a že mezi náš 
přijdeš. Rádi Tě mezi sebou uvítáme.
Přeji Ti, abys další léta prožívala jen v dobrém zdraví, aby Tvůj další 
život byl naplněn radostnou pohodou a abys mohla svůj čas věno-
vat aktivitám, na které jsi neměla během své práce čas.

Bc. Vlaďka Janošková a kolektiv MŠ DUHA

Z usnesení 54. schůze Rady města Zubří 
konané dne 10. 12. 2012

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění 
a vedení podzemní kabelové přípojky NN v délce cca 24 m za úhradu 
ve výši 1.000,- Kč přes pozemek p. č. 1866 v k. úz. Zubří, ve vlastnic-
tví města Zubří, s ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, za podmínek dle důvo-
dové zprávy.

RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje uzavření smlou-
vy na akci „Provádění služeb spojených s opravami a údržbou sítě ve-
řejného osvětlení (VO) a místního rozhlasu (MR) v městě Zubří pro rok 
2013“ s Miroslavem Janošcem, Zubří, za podmínek dle důvodové zprávy.
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RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. SOD VO 
109/2012 ze dne 26. 09. 2012 („Oprava a přemístění veřejného osvět-
lení MK U Trati a části MK Hlavní a Hamerská“) s EMPESORT, s. r. o., 
Valašské Meziříčí, týkající se změny termínu, způsobu platby a rozsahu 
díla, za podmínek dle důvodové zprávy.

RM schvaluje „Ceník za službu shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na úze-
mí města Zubří pro podnikatele“ s účinností od 01. 01. 2013.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku p. č. 3757/1, ostat-
ní plocha, o výměře 3138 m2, k. úz. Zubří, s MIČKAL, s. r. o., Rožnov 
p. R., na dobu neurčitou s účinností od 01. 01. 2013, za podmínek dle 
důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 2267789054 
o pojištění vozidel – produkt Partner, s Kooperativa pojišťovna, a. s., Vi-
enna Insurance Group, Praha 8, kterým dochází ke změně rozsahu po-
jištění s účinností od 01. 01. 2013, za podmínek dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 přílohy č. 3 Kupní smlouvy 
č.1/Z/2003 ze dne 05. 12. 2003 na dodávky tepla s VAE THERM, spol. 
s r. o., Rožnov pod Radhoštěm, který se týká stanovení měsíčních záloh 
na rok 2013, za podmínek dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 přílohy č. 3 Kupní smlouvy č. KS 
8-2005 ze dne 27. 04. 2005 na dodávky tepla s VAE THERM, spol.  
s r. o., Rožnov pod Radhoštěm, který se týká stanovení měsíčních záloh 
na rok 2013 (Sportovní hala Zubří), za podmínek dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových 
prostor a pozemku, ze dne 09. 12. 2011, s panem Vlastislavem Janků, 
Zubří, týkající se změny předmětu a výše nájemného, s účinností od  
01. 01. 2013, za podmínek dle důvodové zprávy.

RM schvaluje rozpočtové opatření RM RO č. 7/2012, kterým se prová-
dí změna rozpočtu dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí odměny členům inventarizačních komisí za 
jejich činnost při inventurách r. 2012 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dohody o ukončení výpůjčky dle Smlouvy o vý-
půjčce movitých věcí ze dne 29. 1. 2008 s Pečovatelská služba, o. p. s., 
Rožnov pod Radhoštěm, ke dni 31. 12. 2012, za podmínek dle důvo-
dové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce movitých věcí (3 ks polo-
hovací lůžko Arminia, 3 ks paropropustná matrace, 2 ks vozík mecha-
nický 100 kg) s Vlastou Konvičnou (Domácí zdravotní péče), Rožnov 
pod Radhoštěm, s účinností od 01. 01. 2013, za podmínek dle důvo-
dové zprávy.

RM schvaluje v rámci inventarizace majetku a závazků města Zubří 
složení inventarizační komise Sportovní hala Zubří a termín provede-
ní inventury dle důvodové zprávy. 

Z usnesení 13. zasedání Zastupitelstva města Zubří 
konaného dne 13. 12. 2012

ZM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění, rozsah a obsah rozpočtových opatření 
prováděných Radou města Zubří v jednotlivých případech dle důvodo-
vé zprávy následovně:

a) přesun rozpočtových prostředků na úrovni paragrafů, při  
 němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují,  
 aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl  
 celkových příjmů a výdajů, pokud tento v jednotlivém přípa- 
 dě nepřesáhne hodnotu 200.000,- Kč,
b) použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhra- 
 dě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší  
 celkový objem rozpočtu, pokud tento v jednotlivém případě  
 nepřesáhne hodnotu 200.000,- Kč,
c) rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních pro- 
 středků (transferů) z jiných rozpočtů včetně případného  
 poskytnutí jiným rozpočtům (průtokové transfery) bez  
 omezení částkou.

ZM schvaluje rozpočet města Zubří na rok 2013 takto:
- Celkové příjmy rozpočtu ve výši     90.285.000 Kč
- Financování ve výši       13.724.000 Kč
- Celkové zdroje ve výši   104.009.000 Kč
- Běžné výdaje ve výši      60.053.000 Kč
- Kapitálové výdaje ve výši      43.956.000 Kč
- Celkové výdaje rozpočtu ve výši  104.009.000 Kč

ZM schvaluje vymezení závazných ukazatelů schváleného rozpočtu 
města Zubří na rok 2013 dle důvodové zprávy následovně:
a) v příjmové i výdajové části rozpočtu paragrafy,
b) rozpis příspěvků pro rozpočtové organizace a skladbu výdajů  
 pro organizační složky města,
c) výše příspěvku do sociálního fondu,
d) objem dotací poskytovaný z rozpočtu města v jednotlivých  
 paragrafech.

ZM schvaluje koupi pozemku p. č. 3209/2, ostatní plocha, o výměře 
167 m2, k. úz. Zubří, od pana Karla Martináta, Zubří, za podmínek dle 
důvodové zprávy.

ZM schvaluje koupi části pozemků: p. č. 2063, zastavěná plocha a ná-
dvoří, o výměře 12 m2, a p. č. 2064, ostatní plocha, o výměře 4 m2, vše 
k. úz. Zubří, od JEDNOTA, spotřební družstvo ve Vsetíně, za podmí-
nek dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje směnu pozemků: část pozemku p. č. 1636/5, ostatní 
plocha, o výměře 549 m2, k. úz. Zubří, ve vlastnictví paní Ireny Strom-
ské, Frenštát pod Radhoštěm, za část pozemku p. č. 1636/2, ostatní 
plocha, o výměře 549 m2, k. úz. Zubří, ve vlastnictví města Zubří, za 
podmínek dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí cenu vodného a stočného pro rok 2013, kterou 
stanovila společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.

ZM schvaluje nabytí vodovodního řádu v lokalitě Bořkova do majetku 
města Zubří od manželů Jiřího a Mgr. Martiny Bílkových, Zubří, a to za 
úplatu ve výši 118.056,- Kč.

ZM bere na vědomí zprávy o činnosti Kontrolního a Finančního výbo-
ru ZM Zubří za rok 2012.

ZM vydává dle § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplat-
cích, v platném znění, a dle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Obecně závaznou vyhlášku 
č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,  
s účinností od 1. 1. 2013.
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ZM schvaluje uzavření smluv o postoupení pohledávek s Hala Zubří, 
o. p. s., za:
a) občanským sdružením „Handball club Zubří“,  
b) „Valašský házenkářský klub, a. s.“, Zubří,
c) „BUKOS TEMP, s. r. o.“, IČ: 269 80 240, Otrokovice, 
z titulu a v celkové výši 757.070,- Kč dle důvodové zprávy, v souvislosti 
se zrušením a zánikem Hala Zubří, o. p. s.

Z usnesení 55. schůze Rady města Zubří 
konané dne 07. 01. 2013

RM schvaluje ukončení nájmu bytu č. 3 na ulici Rožnovská 419, Zub-
ří, s manžely Martinem a Radkou Dvořákovými, Zubří, dohodou ke dni 
31. 01. 2013.

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v objek-
tu Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, o výměře 36,3 m2, s panem Jarosla-
vem Křenkem, Zubří, a to dohodou ke dni 31. 01. 2013.

RM vyhlašuje záměr na pronájem části nebytových prostor v objektu 
Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, o výměře 37,83 m2, k. úz, Zubří. 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebyto-
vých prostor ze dne 09. 12. 2011 s Lenkou Pavelkovou, Zubří, týkají-
cí se změny nájemce s účinností od 01. 02. 2013, a to v rámci Smlouvy 
o sdružení ze dne 04. 10. 2000.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce části po-
zemku p. č. 980/1 ze dne 08. 08. 2012, k. úz. Zubří, s „Bytové družstvo 
Zubří“, týkající se změny doby výpůjčky a výměry pozemku, za podmí-
nek dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 200, za-
hrada, o výměře 62 m2, k. úz. Zubří (ul. Hlavní), s panem Radomírem 
Dořičákem, Zubří, na dobu neurčitou s účinností od 08. 01. 2013, za 
podmínek dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu tepelných zařízení č. 3/2013, 
včetně příloh č. 1 a 2 (Sokolovna, Zubří, Hlavní 459), s VAE THERM, 
spol. s r. o., Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou za podmínek dle 
důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Kupní smlouvy na dodávku tepla, včetně příloh 
č. 1, 2 a 3 (Sokolovna, Zubří, Hlavní 459), s VAE THERM, spol. s r. o., 
Rožnov pod Radhoštěm, za podmínek dle důvodové zprávy.

RM vyhlašuje záměr na pronájem části nebytového prostoru v objek-
tu sokolovny, Zubří, Hlavní 459, kotelna, o výměře 30 m2, k. úz. Zubří.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu tepelných zařízení č. 4/2013, 
včetně příloh č. 1 a 2 (Ubytovna s kuželnou, Zubří, Sídlištní 744),  
s VAE THERM, spol. s r. o., Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou 
za podmínek dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Kupní smlouvy na dodávku tepla, včetně příloh 
č. 1, 2 a 3 (Ubytovna s kuželnou, Zubří, Sídlištní 744), s VAE THERM, 
spol. s r. o., Rožnov pod Radhoštěm, za podmínek dle důvodové zprávy.

RM vyhlašuje záměr na pronájem části nebytových prostor v objek-
tu Ubytovny s kuželnou, Zubří, Sídlištní 744, kotelna, o výměře 5 m2, 
k. úz. Zubří.

RM schvaluje uzavření Smlouvy č. 10072383 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu 

Životní prostředí na akci „Energetické úspory pro ZŠ-kuchyně a fotba-
lové šatny Zubří - 17. výzva“ se Státní fond životního prostředí České 
republiky, Praha, za podmínek dle důvodové zprávy.

RM revokuje usnesení RM 36/629 ze dne 17. 07. 2008 - plánovací 
smlouva o spoluúčasti na vybudování veřejné dopravní a technické in-
frastruktury s Mgr. Martinou Bílkovou, Nový Jičín.

RM revokuje usnesení RM 46/653 ze dne 20. 08. 2012 - darovací 
smlouva o bezúplatném převodu stavby – prodloužení vodovodního 
řadu v lokalitě ul. Bořkova na pozemku parc. č. 1734/1 a 1743 v k. úz. 
Zubří, s manžely Bílkovými, Zubří.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolufinancování – poskytnutí pří-
spěvku na inženýrské sítě v lokalitě ul. Bořkova s manžely Ing. Jiřím Bíl-
kem a Mgr. Martinou Bílkovou, Zubří, za podmínek dle důvodové zprá-
vy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění 
a vedení podzemní kabelové přípojky NN v délce cca 6 m za úhradu ve 
výši 1.000,- Kč přes pozemek parc. č. 5442/3 v k. úz. Zubří, ve vlastnic-
tví města Zubří, s ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, za podmínek dle důvo-
dové zprávy.

RM schvaluje prodloužení termínovaného vkladu u Moravského Pe-
něžního Ústavu - spořitelní družstvo, IČ: 25307835, Praha 1, ve výši 
2.500.000,- Kč od 18. 01. 2013 se splatností 6 měsíců.

RM schvaluje uzavření mandátních smluv se společností VIOLETTE, 
s. r. o., Praha 4, na zastupování města Zubří, provedení a organizační 
zajištění zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, na akce „Revitalizace budovy Městského 
úřadu v Zubří“ a „Zateplení Domu služeb v Zubří”, za podmínek dle 
důvodové zprávy.

RM schvaluje vnitřní předpis č. 001/2013 „Obchodní podmínky měs-
ta Zubří pro dodávky zboží, pro poskytování služeb, pro stavební práce 
do 500.000,- Kč“, s účinností od 08. 01. 2013. 

RM schvaluje vnitřní předpis č. 002/2013 „Obchodní podmín-
ky města Zubří pro stavební práce – smlouvy o dílo“, s účinností od  
08. 01. 2013. 

RM schvaluje kronikářský zápis roku 2011 do kroniky města Zubří 
předložený paní Mgr. Zdeňkou Janoškovou, kronikářkou.

RM ruší pověření výkonem činností za město Zubří paní Marie Herlí-
kové, Zubří, ve věci opatrovnictví pana Rudolfa Gybase, Zubří, ke dni 
07. 01. 2013.

RM pověřuje pana Petra Herlíka, Zubří, výkonem činností za město 
Zubří ve věci opatrovnictví pana Rudolfa Gybase, Zubří, s účinností od 
08. 01. 2013.

RM uděluje reklamní agentuře KOMPAKT, spol. s r. o., Poděbrady, 
pobočka Frýdek-Místek, souhlas s užitím znaku města Zubří na infor-
mační plakát města. 

RM schvaluje rozpočtové opatření RM RO č. 1/2013, kterým se prová-
dí změna rozpočtu dle důvodové zprávy.
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Odpadové hospodářství v roce 2013

Počátkem roku přinášíme informace týkající se úhrady poplatku za 
svoz a likvidaci odpadů v našem městě. I v letošním roce je platba za 
likvidaci odpadů stanovena paušálně na jednotlivé členy domácnosti,  
a to včetně dětí. Výše poplatku byla schválena na 13. zasedání zastupi-
telstva města dne 13. 12. 2012, kde zastupitelé schválili stejnou výši po-
platku za odpady i pro rok 2013, tj. 400,- Kč/osobu/rok. 
Na tomto zasedání byla schválena nová obecně závazná vyhláška  
č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Dle této vyhlášky poplatek neplatí osoby, které se na území města pro-
kazatelně nezdržují déle jak 300 dní v roce, i když mají v městě Zubří tr-
valý pobyt (osoby mimo území ČR, osoby bydlící mimo město na zá-
kladě nájemní smlouvy, osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních, 
v zařízeních sociálních služeb, které poskytují ubytování, ve školských 
zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, ve vý-
konu trestu, nezvěstné osoby, jejichž pobyt nelze zjistit). Poplatník je 
povinen do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost neplatit tento poplatek 
vznikla, ohlásit správci poplatku zánik poplatkové povinnosti.
Poplatek zahrnuje jak svoz a likvidaci odpadu z odpadových nádob  
a kontejnerů, tak i náklady na tříděný sběr. Upozorňujeme občany, že 
v rámci zaplaceného poplatku mohou své odpady ukládat do sběrného 
dvora, který je provozován v dolní části města v ulici Nádražní. Žádáme 
občany, aby tento sběrný dvůr využívali k odkládání všech odpadů, kte-
ré se svým objemem nevejdou do sběrných nádob, a dále k odkládání 
všech nebezpečných odpadů. I nadále platí, že azbestový odpad (eter-
nit ze střech) je ukládán do kontejnerů v prostoru bývalé skládky v Bře-
zovci, a to po předchozí dohodě s pracovníkem odboru výstavby měst-
ského úřadu. 

Sběr plastů
I v letošním roce bude probíhat oddělený sběr 
plastů v rodinných domcích do speciálních pyt-
lů, do kterých mohou vlastníci domů odděleně 
třídit plastové odpady. Tyto pytle budou sváže-
ny v předem stanovených termínech. 

Sběr nápojových kartonů
Sběr probíhá stejně jako u sběru plastů, to je do speciálních pytlů oran-
žové barvy, a to v domech, kde už probíhá sběr plastů. Do těchto pytlů 
patří krabice od džusů, mléka, zakysaných výrobků, vína apod. i s uzá-
věry. V uvedených termínech se tyto pytle vystaví před oplocení na do-
stupném místě a pověřená firma bude provádět jejich sběr. 

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

Termíny svozů odpadů:

Termíny svozů plastů v roce 2013 - pytlový sběr

4. 1. 1. 2. 1. 3. 12. 4. 10. 5. 7. 6. 19. 7. 16. 8. 13. 9. 11.  10. 8. 11. 6. 12.

Termíny svozů nápojových kartonů v roce 2013

18. 1. 15. 3. 17. 5. 19. 7. 20. 9. 22. 11.

V této souvislosti žádáme občany, aby svůj odpad v maximální mož-
né míře třídili do speciálních kontejnerů rozmístěných ve městě (papír, 
sklo, plasty) a do pytlů (plasty, nápojové kartony), jelikož naše město je 

zapojeno do systému společnosti EKO-KOM, která poskytuje finanční 
odměny, a to podle množství těchto vytříděných odpadů. 
V minulém roce město pořídilo další kontejnery, a to na elektroodpad, 
od firem Elektrowin a Asekol, o kterých jsme již informovali. Existuje 
jednoduché pravidlo jak třídit elektorodpad do těchto kontejnerů. Do 
kontejnerů od firmy Elektrowin, které jsou zelené barvy, dáváme elekt-
ro, které nám sloužilo k práci (mixery, vrtačky, fény, rychlovarné konvi-
ce, topinkovače apod.), a do červených kontejnerů od firmy Asekol tří-
díme baterie a elektroodpad, který sloužil k zábavě (videa, DVD přehrá-
vače, počítače, obrazovky apod.) 
Teď ještě několik řádků k samotnému výběru poplatků od občanů. Sys-
tém platby zůstává stejný jako v minulosti. Znamená to, že do každé do-
mácnosti bude během měsíce února zaslána složenka se stanoveným 
poplatkem pro každou domácnost, a to podle počtu jejich členů, dle 
nám známé skutečnosti. Poplatek lze uhradit bezhotovostním převo-
dem na účet města, zaplacením složenky na poště, případně hotovostní 
platbou na pokladně MěÚ. S dokladem od zaplacení je nutno se dosta-
vit na městský úřad, odbor výstavby, kde bude po jeho předložení vydá-
na nálepka pro označení popelnice.
Upozorňujeme občany, že uvedený postup je nutno stihnout do  
30. 4. 2013. Po tuto dobu bude firma, která provádí svoz odpadů, vy-
vážet popelnice jak s novou, tak i se starou nálepkou. Od 1. 5. 2013 bu-
dou vyváženy pouze popelnice označené novou nálepkou. Pro obyva-
tele okrajových částí města, kteří svůj odpad ukládají do kontejnerů  
1100 l, povinnost dostavit se na MěÚ pro nálepku odpadá. U bytů ve 
vlastnictví BD Zubří a u některých bytů ve správě realitních kancelá-
ří bude poplatek hrazen prostřednictvím těchto organizací. Nadále zů-
stává, že není zpoplatněna popelnice navíc.
V letošním roce je navíc nutné, aby na popelnici byla nalepená jen ak-
tuální známka. Starou známku je nutné buď odstranit, nebo stačí pře-
lepit známkou novou. 

Znovu podotýkáme, že stanovený systém svozu odpadů, kdy je měs-
to rozděleno na dvě části se čtrnáctidenním cyklem, zůstává zacho-
ván. 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 čás-
ti města. Popelnice a kontejnery v Sídlišti 6. května a bytové domy jsou 
vyváženy každý týden. Apelujeme na všechny občany, aby uhradili sta-
novený poplatek včas a v předepsané výši, protože město může neuhra-
zené poplatky od domácností, které ho nezaplatí a svůj odpad likvidu-
jí v rozporu se stávajícími zákony a vyhláškami, vymoci provedením da-
ňové exekuce. 
Podnikatelům, kteří mají s městem Zubří uzavřenu dohodu o likvida-
ci odpadů, bude zaslán ceník pro rok 2013, na základě kterého budou 
hradit stanovenou cenu bankovním převodem.
Ceník za službu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2013 pro podnikatele vy-
užívající systém města – ceny včetně DPH.

Odbor výstavby 
MěÚ Zubří

četnost svozů, druh nádoby cena pro rok 2013

1 x za dva týdny (26 svozů za rok)
popelnice  110 l
kontejner  1100 l

2.500,- Kč
13.500,- Kč

1 x za týden (52 svozů za rok)
kontejner  1100 l 27.000,- Kč
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Rozpočet města Zubří pro rok 2013

Celkové příjmy rozpočtu ve výši     90.285.000 Kč         
Běžné výdaje ve výši      60.053.000 Kč
Financování ve výši       13.724.000 Kč                             
Kapitálové výdaje ve výši      43.956.000 Kč
Celkové zdroje ve výši   104.009.000 Kč           
Celkové výdaje rozpočtu ve výši  104.009.000 Kč

Příjmy rozpočtu
1   Daňové příjmy   52.617.000 Kč          
2   Nedaňové příjmy  13.421.000 Kč
3   Kapitálové příjmy                12.000 Kč  
4   Přijaté transfery                   24.235.000 Kč 

Tř
íd

a

Pa
ra

gr
af

Po
lo

žk
a

tis
 K

č
Daňové příjmy 52 617

1  1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 10 200
1  1112 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činnosti 500
1  1113 Daň z příjmu FO vybíraná zvláštní sazbou 950
1  1121 Daň z příjmu PO 9 750
1  1122 Daň z příjmu PO za obec 1 800
1  1211 Daň z přidané hodnoty 23 900

1  1334
Odvody za odnětí půdy zeměd. půdního 
fondu

2

1  1335 Poplatky za odnětí lesních pozemků 5
1  1340 Poplatky za likvidaci komunálního odpadu 1 800
1  1341 Poplatek ze psů 120
1  1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 40

1  1347
Poplatek za provozovaný výherní hrací 
přístroj

10

1  1351 Odvod výtěžku z provozování VHP 140
1  1355 Výnos z loterií 1 200
1  1361 Správní poplatky - matrika, VHP, ostatní 200
1  1511 Daň z nemovitostí 2 000

  Přijaté transfery 24 235
4  4111 Neinv. přijaté transfery z VPS SR 100
4  4112 Dotace KÚ - školství, státní správa 1 505
4  4113 Neinv. přijaté transfery ze SF 1 530
4  4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze SF 40
4  4122 Neinv. přijaté transfery od KÚ 200
4  4213 Investiční přijaté transfery ze SF 1 065
4  4216 Ostatní inv. přijaté transfery ze SF 19 705
4  4223 Investiční přijaté transfery ze SR 90

 Zemědělství a lesní hospodářství 4 100
2 1032  Lesní hospodářství - prodej dřeva 4 100

 Průmysl a ostatní odvětvová hospodářství 2 258
2 2141  Propagace 50
2 2321  Nájem vodohospodářského majetku 1 716
2 2412  TKR 480
3 2412 TKR 12

 Služby pro obyvatelstvo 6 688
2 3313  Kino 50
2 3314  Knihovna 30
2 3315  Muzeum 40
2 3341  Sdělovací prostředky 3
2 3349  ZN 55
2 3392  Klub Zubří 520
2 3412  Sportovní zařízení 2 400
2 3511  Zdravotní středisko 150
2 3612  Bytové hospodářství 1 230

2 3613  Nebytové hospodářství 650
2 3632  Pohřebnictví 220
2 3639  Územní rozvoj 150
2 3722  Svoz komunálních odpadů 750
2 3727  Prevence vzniku odpadů 300
2 3745  Veřejná zeleň 140

 Všeobecná veřejná správa a služby 387
2 6171  Místní správa 26
2 6310  Příjmy z úroků 346
2 6409  Ostatní 15

   Celkem 90 285

Výdaje rozpočtu

Paragraf tis. Kč
z toho 

investice
1032 Lesní hospodářství 2 428 0

1 Zemědělství a lesní hospodářství 2 428 0
2141 Vnitřní obchod 133 0
2143 Cestovní ruch 20 0
2212 Silnice 4 735 250
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 323 500
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 505 90
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 105 0
2310 Vodovody 2 058 2 030
2321 Kanalizace 2 019 1 519
2412 TKR 635 425

2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství 11 533 4 814
3111 Předškolní zařízení 6 218 3 050
3113 Základní škola 11 343 6 964
3313 Kino 201 0
3314 Knihovna 761 0
3315 Muzeum 925 0
3319 Ostatní záležitosti kultury 180 0
3326 Dotace Římskokatolická  farnost 100 0
3341 Místní rozhlas 137 0
3349 Vydavatelská činnost 183 0
3392 Klub Zubří 3 871 0
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví 731 0
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 11 144 6 584
3419 Ostatní tělovýchovná činnost - dotace 1 830 0
3421 Využití volného času dětí a mládeže 115 0
3511 Zdravotní středisko 702 0
3513 Lékařská služba první pomoci 80 0
3612 Bytové hospodářství 1 595 0
3613 Nebytové hospodářství 8 779 5 819
3631 Veřejné osvětlení 2 250 100
3632 Pohřebnictví 431 205
3633 Inženýrské sítě 215 160
3635 Územní plánování  600 600
3636 Územní rozvoj  53 0
3639 Komunální služby a územní rozvoj   87 50
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 050 0
3729 Rekultivace skládky 30 0
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 8 257 6 262

3 Služby pro obyvatelstvo 64 868 29 794
4329 Dotace sdružením na pomoc dětem 20 0
4334 Pečovatelská služba pro rodinu 20 0
4351 Pečovatelská služba 130 0
4358 Sociální hospitalizace - dotace 40 0

4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 210 0
5212 Ochrana obyvatelstva 5 0
5299 Krizové stavy 6 390 6 390
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Placení daní jinak

K 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční sprá-
vě České republiky. Tento zákon má významný vliv na organiza-
ci daňové správy. Ze 199 finančních úřadů se staly vesměs pracoviště  
14 nově koncipovaných finančních úřadů v souladu s krajskou struk-
turou. Zjednodušeně řečeno celý Zlínský kraj spadá pod Finanční úřad 
pro Zlínský kraj, ovšem běžnou agendu pro občany a podnikatele měs-
ta Zubří bude dále vyřizovat Územní pracoviště v Rožnově pod Rad-
hoštěm.
Co se změní, je ale bankovní účet, na který je potřeba daň zaplatit. Ma-
trika čísla účtu je pro celý Finanční úřad pro Zlínský kraj stejná, rozli-
šení druhu daně a poplatníka či plátce je předčíslím účtu a variabilním 
symbolem, kde je obecně nutno uvádět kmenovou část DIČ ( RČ u fy-
zické osoby a IČ u osoby právnické). Konstantní symbol platby 1148.
Pro shrnutí uvádíme nezbytné informace pro komunikaci se správcem 
daně:

Finanční úřad pro Zlínský kraj, 
Územní pracoviště v Rožnově pod Radhoštěm

Adresa: Kulturní 1777, 756 64 Rožnov pod Radhoštěm
Telefon: 571 666 311
Fax: 571 666 398
Úřední hodiny:  Po , St      08:00 - 17:00
Elektronická podatelna: http://eds.mfcr.cz
Email: podatelna3307@fs.mfcr.cz
Tato emailová adresa není určena pro podání datové zprávy 
v daňových věcech.

ID datové schránky: tr8n65i
Matrika účtu správce daně:  47620661
Kód banky:   0710
Předčíslí:  
7755 daň z nemovitostí
705 DPH
748 daň silniční
713 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
721 daň z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání
7704 daň z příjmů právnických osob podávajících daňové přiznání
7712 daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvláštní sazbou

Představujeme

5512 Požární ochrana 565 0
5 Bezpečnost státu a právní ochrana 6 960 6 390

6112 Zastupitelstva obcí 2 198 0
6171 Místní správa 12 302 2 958
6310 Bankovní služby 60 0
6320 Souhrnné pojistné majetku 150 0
6399 Daň z příjmů + DPH 3 100 0
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 0
6409 Ostatní činnosti – dotace spolkům 200 0

6 Všeobecná veřejná správa a služby 18 010 2 958
Celkem 009 43  956

Financování

Třída Položka tis. Kč

8 8115 Změna stavu na bankovních účtech 13 724 Josefa Randuse, správce městských sportovišť

S převodem majetku Haly Zubří, o. p. s., a TJ 
Zubří na Město Zubří byl také rozšířen odbor 
kultury na Odbor kultury a sportu. V souvis-
losti s touto reorganizací vyhlásilo Město Zub-
ří výběrové řízení na obsazení místa správce 
městských sportovišť. Vítězem se stal pan Jo-
sef Randus, který na své nové pracovní místo 
nastoupil v prosinci loňského roku. 

Většina lidí ze Zubří vás dobře zná, nicméně prosím 
o stručné představení vaší osoby.
Jmenuji se Josef Randus, od narození bydlím v Zubří, jsem ženatý, 
mám dva malé kluky. Po dostudování střední školy jsem 22 let praco-
val v Gumárnách a od 10. 12. 2012 tedy pracuji pro město Zubří jako 
správce městských sportovišť. Mezi mé koníčky patří rodina, sport, kul-
tura a cestování.
Co Vás přimělo k podání přihlášky do výběrového řízení 
na správce sportovišť města?
Tak především to, že je sport mým velkým koníčkem a tohle výběrové 
řízení výzvou k tomu, abych se mohl podílet na sportovních aktivitách  
v našem městě.
Jaká tedy bude budoucnost jednotlivých sportovišť v Zubří? 
Co se změní?  
Co se týče budoucnosti, věřím, že se nám podaří naplnit sportoviště ob-
čany všech věkových kategorií, že budou odcházet spokojeni a budou se 
rádi vracet. Rád bych ve spolupráci s místními sportovními oddíly pořá-
dal turnaje v různých sportovních dovednostech.
Jak budete jednotlivá sportoviště propagovat? 
Minulý týden jsme rozjeli na sociální síti Facebook stránky „Sportoviš-
tě města Zubří“, kde bychom chtěli spoluobčany informovat o veške-
rém dění na sportovištích, o pořádaných akcích a hlavně o volných ter-
mínech. Je zde možno domluvit se na rezervaci. V blízké době bychom 
chtěli vytvořit i www stránky, kde by si občané mohli zarezervovat ter-
míny pomocí on-line systému.
Změní se ceny krátkodobých nájmů jednotlivých sportovišť?
Ceny za pronájmy sportovišť zatím zůstávají stejné jako v roce 2012, 
nicméně nějaké menší úpravy cen lze očekávat. Ale spíše směrem dolů, 
což je určitě dobrá zpráva pro příznivce sportu. Ceník o nájmech je nyní 
rozpracován a ihned po schválení radou města bude zveřejněn.
Můžete našim občanům již nyní poradit, jaké sporty, 
kdy a kde mohou provozovat teď v zimě? 
V zimním období lze samozřejmě využívat sportovní halu, kde je možno 

Příklad: Občan RČ 751120/1245 s trvalým pobytem v městě Zubří 
platí daň z nemovitosti, která se nachází v katastru města Vizovice ve 
výši 215 Kč:

účet 7755-47620661/0710, v. s. 7511201245, k. s. 1148 
…..splatnost 31. 5. 2013.

Vzhledem k výše uvedenému je nutno při zadávání příkazu k úhradě vě-
novat zvýšenou pozornost všem číslům. Samozřejmě daň je možno za-
platit ještě prostřednictvím poštovních poukázek či v hotovosti na výše 
uvedené adrese
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Poděkování

Děkujeme myslivcům za každoroční spolupráci.
MŠ Sídliště, Zubří

 

Výtvarná soutěž „MOJE RODINA“

Děti  z MŠ Sídliště se v prosinci zúčastnily výtvar-
né soutěže pořádané Střediskem volného času 
Rožnov pod Radhoštěm.
Pěkné 2. místo obsadila Lucinka Macháčková ze 
třídy "Sluníček". Lucince a všem dětem, které se 
soutěže zúčastnily, moc gratulujeme a přejeme 
mnoho dalších krásných obrázků.

Irena Dukátová, MŠ Sídliště

Je zima. Všechna příroda spí. Ne tak Motýlci a Sluníčka  
z MŠ Sídliště Zubří. Aktivitou přímo planou. Tak například:

Před koncem roku se děti vyda-
ly na výlet do rožnovského skan-
zenu. Mohly se tak posunout 
v čase, aby viděly, jak se teh-
dy žilo na Valašsku. Ve vyhřá-
tých chaloupkách děti přihlíže-
ly lidovým zvyklostem a tradicím. 

Například pečení a zdobení perníčků, předení a tkaní, odlévání  
a věštění z olova, pouštění lodiček, anebo práci kováře. Děti svým zpě-
vem vánočních koled poděkovaly v každé chaloupce za krásný a nauč-
ný výklad.
Jedním z dalších výletů byla návštěva zámku Kinských, kde byly děti se-
známeny s historií vánočních svátků. K vidění byly různé druhy betlé-
mů od papírových po perníkové i sádrové a všelijaké druhy baněk a vá-

si zahrát házenou, futsal, basketbal, volejbal a florbal. Cena za hodinu 
je 500,- Kč. V sokolovně lze hrát fotbal, basketbal, volejbal, florbal, stol-
ní tenis a badminton. Cena za hodinu je 110,- Kč. A lze si pronajmout 
i kuželnu, kde jsou k dispozici dvě dráhy za cenu 250,- Kč za hodinu. 
Rezervovat termíny pro všechna sportoviště je možno u mě -  přímo na 
mobilním telefonu 725 900 767, na emailu Josef.randus@seznam.cz 
(prozatímní email) nebo na stránkách FB. Rezervaci haly lze dále rezer-
vovat u správců haly na mobilním telefonu 731 158 511. Kuželnu pak  
u pana Radima Krůpy na mobilním telefonu 731 478 108.
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně pracovních 
i osobních úspěchů.

Lenka Přečková, OKS

Zprávy ze školky - MŠ Duha Zprávy ze školky - MŠ Sídliště

Mikuláš
Máte strach z čertů? Děti naší Mateřské školy Duha už nemají.  Pozvali 
jsme divadlo Maringotka, které pěkně připraveným programem doká-
zalo dětem humorně přiblížit tento svátek. Mikuláš dětem předal boha-
tou nadílku. Příjemné dopoledne jsme zakončili společným zpěvem vá-
nočních koled.

Kateřina Pernicová

 

Tvořivé dopoledne

V tomto školním roce se naše mateřská škola zaměřila na jazykovou  
a předčtenářskou gramotnost. Navázali jsme úzkou spolupráci s kni-
hovnou Zubří, vedenou pí Cabákovou. Ta si v předvánočním období 
připravila pro děti krásné tvořivé dopoledne, při kterém s nimi vyráběla 
andělíčky a vánoční přání. Doufáme, že tato spolupráce vydrží i nadále, 
jelikož děti měly pěkné zážitky.

Kateřina Pernicová

Posezení s myslivcem

Do Mateřské školy Duha přišel na ná-
vštěvu za dětmi myslivec, pan Roman 
Zeman. Nejprve si s dětmi povídal  
o zvířátkách v lese, jak se o ně stará-
me či jak se v lese máme chovat my. 
Poté si děti mohly poslechnout nej-
různější zvířecí zvuky, které jim pan 

Zeman předvedl na svých pomůckách. A v neposlední řadě jsme moh-
li vidět kůže ze zvířat, např. lišky nebo jezevce, na které si děti mohly  
i sáhnout. Děkujeme tímto panu Zemanovi za krásně prožité dopoledne.

Kateřina Pernicová

Tři králové

Každoroční tradicí, kterou Mateř-
ská škola Duha pořádá, je procház-
ka Starým Zubřím, kdy s dětmi na-
vštěvujeme jejich prarodiče. Vždy 
tři děti jsou oblečeny za Kašpara, 
Melichara a Baltazara a u každé-
ho domečku, kde se zastavíme, děti 

zazpívají písničku "Tři králové". Jako odměnu dostanou všelijaké slad-
kosti, od bonbónů až po čokoládové oplatky.

Kateřina Pernicová
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Malé vánoční ponocování
aneb když se dva pochechtávají, třetí neusne

Měl-li někdo ze třeťáků pocit, že shon se  
k předvánočnímu rozjímání nehodí, mohl se 
nechat něžně ukolébat vůní křídového prachu 
a za tichého ševelení kabinetních duchů pus-
tit své snění na procházku… Proto ve středu 
odpoledne téměř všichni vpluli do svých tříd, 
odhodili spacáky a rychle odkvačili na novou 
školu. Tam je čekala práce přímo trojnásobná. 
Nejdřív olepili hrníčky, pak šili andílky a nako-

nec pekli cukroví, protože mají tuze šikovné maminky, které neváha-
ly a kus těsta z rodinného stříbra obětovaly. Květiny na hrnečcích drže-
ly, jehly kmitaly a hlídači pozorně nakukovali do trouby - vůně roznes-
la se vůkol - a za chvilku nezbylo z té krásy nic, neboť tak bystrý dozorčí 
se ještě nenarodil, aby ubránil cukroví před nenasytnými ochutnávači. 

nočních ozdob vyrobených ve va-
lašskomeziříčských sklárnách. Na 
závěr si všechny děti nazdobily vá-
noční medové perníčky. Toto byla 
jen část bohatého programu, který 
paní učitelky Ilona Krupová, Irena 
Dukátová, Hana Kučerková a Petra 

Holišová připravily pro své děti ve třídách u Motýlků a Sluníček.
Tímto bych jim chtěla moc poděkovat, že jsem se mohla účastnit dvou 
výletů a nasát tak předvánoční pohádkovou atmosféru spolu s dětmi.

Jarmila Blinková

Vánoce v Alcedu

Jako každý rok i v letošní zimu naše 
děti ze školky Sídliště navštívi-
ly Alcedo (Středisko volného času  
– Vsetín). S krásnou zimní atmosfé-
rou jsme se s dětmi vžili do prvních 
vánočních příprav. Program v Al-
cedu měli organizátoři promyšlený 
do detailu. Nejprve na děti čekal malý vánoční koncert, při kterém jsme 
si společně zazpívali koledy. Poté byla pro děti připravená zábava – ple-
tení a pečení vánoček, odlévání olova s věštbou budoucnosti, povídání  
o stolování na Štědrý den, vyrábění andělíčků, … Děti odjížděly s hvěz-
dičkami v očích a vánočně naladěny. Už dnes se všichni těšíme na veli-
konoční návštěvu.

S přáním šťastného nového roku 2013
za MŠ Sídliště, Veronika Pobořilová

Zprávy ze školy

Nejkrásnější dárek

Každý člověk rád dostává dárky, to je věc zná-
má a léty ověřená. Ale tolik dárků, kolik jsem 
loňského roku dostala já... 
Když mě vedoucí Klubu Zubří seznámila  
s myšlenkou vytvořit tradiční zuberský kalen-
dář pro rok 2013 z výtvarných prací našich 
žáků, nevěřila jsem, že je to možné. Ale MěÚ 
Zubří souhlasil a kalendář je na světě. 
Když jsme začali malovat vánoční přání, netu-

šila jsem, jak se někteří žáci "zakousnou" do práce a jak krásná přání 
vytvoří. Pochvalné hlasy z Gumáren Zubří, MěÚ Zubří i od paní Běly 
zahřály na duši. A to jsem ještě nevěděla, jaké další osudy naše přáníč-
ka čekají. Reprodukce přáníček oživily Vánoční výstavu v Muzeu na Pe-
trohradu – a paní Věra Machová je pak společně se zuberským kalen-
dářem odvezla do Domova pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm, aby 
udělaly radost tamějším obyvatelům. 
Byly to nejkrásnější Vánoce v mém životě a já za ně ze srdce děkuji 
představitelům Města Zubří, Gumáren Zubří, Lence Přečkové, Věrce 
Machové i Jarce Juříčkové, ale hlavně všem našim žákům, i těm býva-
lým, kteří dokázali vytvořit tak krásná díla. Všechno nejlepší do nového 
roku, hodně zdraví, pohody, úspěchů a štěstí

Helena Dufková

Pozvánka k zápisu

Zápis dětí do prvních tříd (narozených od 1. září 2006 do 31. srpna 
2007) se koná
ve středu   6. 2. 2013 od 13.00 – 17.00
ve čtvrtek  7. 2. 2013 od 13.00 – 16.00
v budově 1. stupně ZŠ, Školní 540. 

Těšíme se na nové žáčky. 
Marie Pyrchalová  (ZŘ pro 1. stupeň ZŠ Zubří)

Vánoční laťka 2012

Vánoční laťka, sportovní i zábavné zápolení žáků II. stupně ZŠ Zubří, 
se stala již tradičním zakončením kalendářního roku. V předvánočním 
čase, 20. prosince 2012, se uskutečnil již její 9. ročník. Už v 8 hodin 
ráno začali soutěžit sportovci a sportovkyně ve skoku vysokém ve dvou 
kategoriích – mladší a starší. Za velké podpory ostatních spolužáků si 
někteří možná poprvé vyzkoušeli, jaké to je závodit před plnou tribu-
nou diváků. Ne všichni žáci mají "skokanské" nadání, ale i ti se mohli 
zúčastnit kolektivního zápolení na záludné překážkové dráze, jejíž pře-
konávání bylo doprovázeno bouřlivým povzbuzováním i smíchem při 
vytváření závěrečné lidské pyramidy na švédské bedně. A aby to nebylo 
jen o sportování, celý závod zakončili deváťáci, kteří nám zazpívali ve-
selou vánoční písničku.

Zde jsou výsledky Vánoční laťky 2012:

Mladší žákyně:
1. místo: Valentina Havlová (125 cm)
2. místo: Barbora Cábová (125 cm)
3. místo: Sabina Holišová (125 cm)

Mladší žáci:
1. místo: Tomáš Holiš (135 cm)
2. místo: Filip Banáš (130 cm)
3. místo: Robert Šupola (130 cm)

Starší žákyně:
1. místo: Jolana Mizerová (144 cm) 
2. místo: Dora Zemanová (141 cm) 
3. místo: Markéta Palátová (138 cm) 

Starší žáci:
1. místo: Ivan Bondyuk (155 cm)
2. místo: Tomáš Cáb (150 cm)
3. místo: Robert Pipa (150 cm)

Blahopřejeme všem vítězům a samozřejmě i těm, kteří neměli strach 
a vrhli se do soutěžního zápolení, i když nezískali vavřín vítězství. Vě-
říme, že i další ročník Vánoční laťky bude stejně úspěšný a veselý jako 
všechny předchozí. 

(GC)
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Poděkování Ireny Benové

14. 12. 2012 se ve Velkém sále Klubu Zubří plnil sen Ondry Heryána  
z Vidče. Na benefičním koncertě Den splněných přání se Ondrovi pře-
dávala úžasná částka 21 286 Kč na jeho léčbu. Děkujeme vám všem, 
kteří jste nás podpořili! Děkujeme tanečníkům B-Artu a malým Bum-
brlíkům, zpěvákům, Sepasu za sněhovou nadílku, Jednotě za sladkosti, 
MŠ Duha za perníčky a dalším. Ať rok 2013 prožijete fanfárově.

Všem přejí klavíristé a I. Benová
P.S.: Pokud byste měli nápad, komu pomoci, kontaktujte mě do konce května.

Kulturní nabídka v únoru

Kromě plesů a zábav, které v prvních měsících roku tradičně plní sály 
kulturáků či restauračních zařízení, se můžete v Zubří těšit na řadu dal-
ších akcí, které se ponesou především v divadelním duchu. Jak jsme již 
minule avizovali, na konci ledna „KOMEDIOMATEM“ odstartujeme 
již 9. ročník divadelního předplatného. V únoru hned navazujeme ko-
medií divadelních ochotníků z Valašské Bystřice „Rukojmí“. 
 

Velmi mile jste nás překvapili rekordním zájmem o permanentky.  
A právě proto, že jsou takřka všechna místa sálu obsazena předplatite-
li, máme pro všechny příznivce herců divadla CHAOS jednu dobrou 
zprávu. K původně plánovanému představení Rukojmí, které se ode-
hraje v pátek 1. února, přidáváme reprízu představení v sobotu 2. února 
od 18 hodin. V polovině února se pak do velkého sálu Klubu Zubří vrá-
tí nastupující generace zuberských ochotníků – SPONA s tragikome-
dií „Víc než osud“. 

S křehkými výrobky se opatrně přesunuli na starou školu a tam spusti-
lo se klání o vánoční vločku spočívající ve zpívání koled, vymýšlení zim-
ní módní přehlídky, veršování a svazování nejdelšího vánočního řetězu 
z oděvů. Nebyli-li by někteří účastníci zadrženi zvučným „to nééééé“, 
zůstali by v zájmu skupiny úplně nazí! A pak náhle nastal čas na mytí 
zubů, hledání nejstrategičtější spací polohy a na pohádku…a po neko-
nečných záchvatech smíchu i na sny.
Nejžhavějším ranním tématem byly spory o vítěze v délce bdění, kte-
ré přerušili starostliví andělé s královskou snídaní. A od mátožného 
pochrupování v lavicích zachránilo všechny odvážlivce dopolední kino.

S. Bludná a P. Bláhová
P.S.: Byly to vlastně andělky, kterým patří naše veliké díky a blažené MŇAM!
P.P.S.: Milá Jaruško, děkujeme! Ve školním klubu nám hrozí jediné nebezpe-
čí…že se neodtrhneme od práce, protože nás to s tebou ukrutně baví. 

Jak to viděly děti? 
Pekli jsme perníčky pro naše tatíčky. 
Hrníčky byly krásné, obtisky na nich 
jasné. Andílky jsme vyrobili, potom 
jsme se pobavili. Budem vzhůru 
do půlnoci, venku budou výti vlci. 
Spadla jsem na podlahu, bouchla 
jsem se do hlavy, hvězdičky tam lí-

taly. Venku byla černá noc, já se smála strašně moc. Vymysleli jsme tu 
rýmy, vyšly z toho samé šprýmy.  

(Barča, Ellen, Verča a Iva)
 
Lucinky
Kdo strčil nos do budovy staré školy 13. prosince, možná se trochu vy-
děsil. Postavy v bílém a s dlouhými zobáky škodolibě syčely a trochu 
taškářsky sypaly mouku kolem sebe (ať bylo, či nebylo uklizeno).

S. B.

Kultura
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Spolková činnost

8. února do Klubu zavítá opravdový celovečerní balet v podání žáků ta-
nečního oboru ZUŠ Valašské Meziříčí schovaných pod názvem B-ART. 
K vidění bude slavná pohádka o Sněhurce a sedmi trpaslících. 

Pro pravidelné návštěvníky cyklu přednášek AKADEMIE 3. VĚKU je 
na únor připravena beseda s Radkou Dvořákovou, která Vám poradí, 
jak bojovat s migrénou či bolestí hlavy. 

Nenechte si ujít ani třetí zuberský MASOPUST, kdy členové souboru 
Valašských písní a tanců Beskyd připomenou pomalu vytrácející se tra-
dici průvodu masek i mlsání masopustních pochoutek. Kulturou nabi-
tý únor zakončíme recitálem folkové legendy Pavlíny Jíšové, která vy-
stoupí po boku své dcery Adély.

Na závěrečné straně těchto novin najdete kompletní chronologický 
přehled všech připravovaných akcí. Přejeme vám, abyste si z naší na-
bídky vybrali a aby vám chvíle strávené s kulturou přinášely radost a do-
volili alespoň na chvíli oprostit se od starostí všedních dní. 

Lenka Přečková

ZUŠ B-ART z Valašského Meziříčí chystá 
celovečerní balet Sněhurka a sedm trpaslíků

Taneční obor ZUŠ B-Art se rozhodl, že si ukro-
jí z pořádně velkého sousta. Připravuje se svý-
mi žáky celovečerní pohádku Sněhurka a sedm 
trpaslíků na hudbu Bogdana Pawlowského,  
v režii a zpracování podle Witolda Borkowske-
ho. Jedná se o balet podle klasické pohádky 
bratří Grimmů a je určen nejen pro děti, ale  
i pro dospělé.

„Do tohoto velkého projektu jsou zapojeni žáci z tanečního oboru jak 
z Valašského Meziříčí, tak ze Zašové, kde ZUŠ B-Art rovněž působí. 
Celkem se na pódiu vystřídá na 40 tanečníků všech věkových kategorií.  
V pohádce se kromě Sněhurky a sedmi trpaslíků můžete těšit i na ježi-
babu, královnu nebo různá zvířátka – pavouky, zajíce, lišky i veverky,“ 
láká na představení pedagožka Karin Ulrichová, která v současné době 
vyučuje v ZUŠ B-Art klasický tanec a právě ona tuto pohádku nastudo-
vala a upravila choreografii.
Premiéra celovečerního baletu proběhne 8. února od 18:00 v Klubu 
Zubří. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v sídle ZUŠ B-Art 
na ulici Komenského 1275 ve Valašském Meziříčí (budova bývalého 
TELECOMU). Informace o předprodeji najdete také na webu školy – 
www.b-artskola.cz. 

ZUŠ B-Art

První dáma českého folku v Zubří, 
aneb recitál Pavlíny Jíšové s Adélou Jonášovou

Přesně v den 11. narozenin města Zubří  
k nám zavítá legenda české folkové scény Pav-
lína Jíšová v doprovodu své dcery Adély Joná-
šové. V malém sále Klubu Zubří se představí 
s recitálem folkových písní z vlastní tvůrčí díl-
ny. Půjde o příjemnou komorní záležitost, bez 
aparatury a velkých efektů. Doufáme však, že 
právě proto se podaří vytvořit neopakovatel-
nou přátelskou atmosféru plnou pohody a ra-

dosti ze sdílených hudebních okamžiků.  
Českobudějovická rodačka Pavlína Jíšová patří k výrazným zpěvačkám 
české hudební scény a bývá médii označována jako první dáma folku. 
Její profesionální hudební kariéru provázela slavná jména – Pavel Lo-
honka Žalman, Michal Tučný, Věra Martinová či Pavel Bobek. Šestkrát 
po sobě zvítězila v anketě časopisu Folk&Country v kategorii zpěvač-
ka roku, hrála a zpívala s Minnesengry, Nezmary, Druhou trávou či for-
mací Žalman a spol. Poslední léta autorsky spolupracuje s Věrou Mar-
tinovou.
Adéla Jonášová, která bude Pavlínu v rámci vystoupení v Zubří dopro-
vázet je zpěvačkou, multiinstrumentalistkou i autorkou hudby a textů  
v jedné osobě. Kromě svého muzikantského působení je studentkou 
psychologie a vyzkoušela si i roli modelky či herečky (vedlejší role Kláry 
ve filmu „Můj vysvlečenej deník“ z roku 2012).
Těšíme se na vás dne 22. 2. 2013 od 18 hodin v malém sále Klubu Zubří.

Lenka Přečková

Předvánoční Vídeň

Jednu krásně mrazivou neděli 9. 12. 2012 v brzkých ranních hodinách 
se nadšenci ČČK Staré Zubří a jejich rodinní příslušníci vypravili krás-
ným žlutým dvoupatrovým autobusem CK Valaška na zájezd do Ra-
kouska. Cesta ubíhala rychle, každý dostal i něco dobrého na zub. Díky 
ostřílenému průvodci jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o archi-
tektuře, chovu koní a v neposlední řadě i tipy na výhodné nakupování. 
Kdo neochutnal skvělý vánoční punč, jablka v karamelu či jiné dobroty,  
o hodně přišel. Večerní Vídeň byla tou nejkrásnější tečkou na závěr. autor: Marek Tihelka
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Jsme rádi, že si někteří ve vánočním čase našli chvilku a zúčastnili se 
zájezdu.

ČČK Staré Zubří

 

 

Hasičský ples 2013

V sobotu 5. ledna 2013 se v Kulturním domě na Starém Zubří odvíje-
la tradiční kulturní akce, bez které si počátek nového roku nedovede 
spousta obyvatel, nejen Starého Zubří, představit. Byl to Hasičský ples, 
který jsme i letos pro své spoluobčany připravili.
Předcházelo mu osobní předání pozvánky našimi hasiči do všech sta-
vení na Starém Zubří, při kterém popřáli štěstí v novém roce i těm nej-
dál bydlícím. Tradičně obdržel první příchozí pár malou pozornost – le-
tos to nebyla lahvinka slivovice, ale pravá starozuberská březová metla.
Tradičně bylo vstupné dobrovolné, protože jsme obdrželi téměř v kaž-
dé chalupě při předání pozvánky na ples nějaký příspěvek, za který ješ-
tě jednou srdečně děkujeme.
Všechny přítomné bavila a k tanci i poslechu hrála výborná hudeb-
ní skupina GASPARY. Hladovým tanečníkům byl nabízen k ob-
čerstvení zvěřinový guláš (letos premiérově i domácí tlačenka).  
A tradičně byla uspořádána bohatá tombola o více jak 130 cen, takže se 
dá lehce vypočítat, že pro každého ze stovky hostů, kteří se přišli poba-
vit, byla více jak jedna výhra připravena.
Při losování si všichni užili spoustu legrace, protože některé ceny byly 
humorné, a když si jeden šťastlivec šel vyzvednout už asi šestou cenu, 
tak sál úplně burácel...

Hlavní cenu jsme letos připravili spolu  
s 4M ELEKTRO z Rožnova p. R. a byl to 
plynový zahradní gril v hodnotě 7000 ko-
run. Tuto nádhernou cenu vyhrála paní 
Třetinová, která zároveň obdržela se svým 
partnerem  již vzpomínanou metlu pro 
první příchozí pár... Blahopřejeme.

Nesmím zapomenout ani na dárce z řad obchodníků a podnikatelů pů-
sobících nejen na katastru města Zubří, kteří poskytli ostatní hodnotné 
ceny, a tím významně obohatili tombolu pro naše hosty, a kterým bych 
rád touto cestou ještě jednou poděkoval. Poděkování patří taky všem, 
kdo se podíleli na přípravě tohoto plesu a pomohli tak vytvořit příjem-
nou atmosféru pro přítomné hosty. S poděkováním nesmím zapome-
nout ani na Město Zubří, které nám zapůjčilo sál.
Věřím, že tento Hasičský ples splnil očekávání všech přítomných, kte-
ří se mohli po uplynulých svátcích uvolnit a pobavit se v širším kruhu 
svých známých, sousedů a přátel.
Věřím taky, že jsme jim pomohli nabrat tolik potřebných psychických 
sil do dalšího roku a že náš Hasičský ples na Starém Zubří v roce 2014 
opět navštíví...

Za SDH Staré Zubří, Luděk Novák

Příroda

Český červený kříž
Staré Zubří

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dovolujeme si Vás pozvat na 

KONČINOVOU ZÁBAVU
s programem

dne 9. února 2013 od 19.00 hod v sále 
Kulturního domu na Starém Zubří.

Můžete se těšit na bohatou tombolu,
hrát bude DUO ANDY.

Vstupné dobrovolné!

POZVÁNKA
Výbor Honebního společenstva Zubří zve všechny své členy na  
VALNOU HROMADU, která se koná v pátek 8. února 2013 v 17.00 
hodin v Kulturním domě na Starém Zubří.

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva Honebního společenstva Zubří
3. Zpráva Mysliveckého sdružení Zubří
4. Zpráva finančního hospodáře
5. Zpráva revizora účtu
6. Schválení smlouvy o nájmu honitby
7. Usnesení
8. Závěr

Těšíme se na Vaši účast.
Výbor honebního společenstva

Krávu za pěnkavu
(Některé druhy ptáků na území města Zubří 
a v jeho nejbližším okolí, 1. část)

Na území města Zubří bylo po-
zorováno téměř 150 druhů ptá-
ků. Všichni volně žijící ptáci jsou 
chránění. Zákon zakazuje je nejen 
usmrcovat, ale i rušit při hnízdě-
ní, držet v zajetí, ničit jejich hníz-
da apod. Ptáci jsou tedy chráněni 

obecně. Někteří ptáci jsou ale zvláště chránění. Mluvíme pak o ohrože-
ných, silně ohrožených nebo kriticky ohrožených druzích. 
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) patří mezi obecně chráněné dru-
hy, protože je naším nejhojnějším ptákem vůbec. Celková početnost na 
území naší republiky se odhaduje na několik milionů párů. Nejčastěji ji 
můžeme vidět v lesích, parcích a zahradách.
Je velká asi jako vrabec. Samici pěnkavy, která je samici vrabce na první 
pohled podobná, si však při troše pozornosti nemůžeme se samicí vrab-
ce splést. Poznávacím znamením jsou bílé plošky na křídlech u pěn-
kavy, ty vrabci nemají. Samečci pěnkavy obecné jsou pestře zbarvení. 

12

1 ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

2013

autor: Tomáš Kašpar



Výzva

Je začátek nového roku, čas bilancování dění a aktivit v roce minulém.
Z řady příspěvků, které jsme v průběhu uplynulého roku nacházeli na 
stránkách Zuberských novin, je patrné, že společenský, kulturní a spor-
tovní život v našem městě byl i v roce 2012 bohatý rozmanitými akcemi, 
soutěžemi a aktivitami, které pro své členy a veřejnost připravily spolky 
a organizace působící v Zubří. Chcete-li, aby se o všem tomto dění do-
zvěděly i generace příští, zašlete mně, prosím, zprávu, kterou zapracu-
ji do kroniky, aby byl život našeho města v roce 2012 zaznamenán co 
nejvěrohodněji.
Zároveň chci poděkovat za spolupráci a pomoc všem, kteří mně v uply-
nulém roce poskytli podklady pro kronikářský zápis, a popřát v roce 
nadcházejícím hodně štěstí, spokojenosti, osobní i profesních úspěchů 
a pevné zdraví.
Na Vaše příspěvky se těším na adrese:  
Z.Janoskova@seznam.cz, kronika.zubri@seznam.cz
nebo na telefonu:  777 011 805

Zdeňka Janošková, kronikářka

Ostatní

Okénko zdraví

Mají z větší části makově šedou hlavu, hnědočervenou hruď, kaštanově 
hnědá záda a na křídlech stejnou kresbu jako samice.
Zobák pěnkav je silný, kuželovitého tvaru. Je uzpůsobený k drcení se-
men, jež tvoří, vedle bobulí a hmyzu, převážnou část jejich potravy. La-
tinské druhové jméno pěnkavy obecné coelebs, které můžeme přelo-
žit jako vdovec, napovídá o chování našich pěnkav. Jsou částečně tažné  
a zimu tráví převážně v západní a jihovýchodní Evropě. Samičky opouš-
tí svá hnízdiště dřív než samci, kteří zde ve větším počtu i zimují a sdru-
žují se do hejn s pěnkavou jikavcem nebo vrabci.
Samečci si brzy na jaře najdou vhodné území a lákají samičku k hnízdě-
ní. Přivábená samička pečlivě splétá hnízdo z mechu, travin, pavučin, 
měkkého peří a chlupů. Při stavbě hnízda slétne na zem pro materiál 
více než tisíckrát. S péčí o mláďata již sameček pomáhá a důležitou roli 
hraje při výchově mláďat. Svému zpěvu se totiž mladí samečci učí tím, 
že napodobují zpěv dospělých samců, hlavně jejich otce. Tak se naučí 
určitý dialekt (nářečí), kterým zpívají ptáci v regionu.
V dřívějších dobách byla pěnkava oblíbeným klecovým ptákem. Ve 
střední Evropě lidé většinou dávali přednost pěnkavám s českým dia-
lektem (jejich zpěv měl výraznější tóny). Takové pěnkavy byly předmě-
tem výnosného obchodu. V literatuře se uvádí, že jeden německý sedlák 
dal za pěkně a podle předpisu zpívající pěnkavu krávu.

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť

Při své práci jsem v kontaktu s lidmi, často mě žádají o radu nebo po-
moc a musím s radostí konstatovat, že přibývá těch, kterým se podařilo 
svůj zdravotní problém zvládnout pomocí přírodních prostředků. Po-
mocí léčivých bylin, reflexní terapie a hlavně své snahy a vůle vzít své 
zdraví do svých rukou. Mám z toho velikou radost, a proto jsem se roz-
hodla se s vámi o tuto radost podělit. Seznámím vás s příběhy některých 
z nich a doufám, že budou inspirací a povzbuzením.
Vloni jsme si povídali o tom, že každý měsíc v roce potřebujeme posi-
lovat některý z našich orgánů. Jak všichni víme, opakování je matka 
moudrosti, proto se i příběhy budou týkat jednotlivých orgánů a potíží, 
které s tím souvisejí. Jedna paní (můžeme jí říkat třeba Katka) trpívala 
delší dobu na bolesti v kolenou.  Na ortopedii nenašli v koleně nic, co by 
bylo v nepořádku. Nicméně bolesti se stupňovaly, navíc se přidalo i ne-
příjemné kolísání krevního tlaku. Konkrétně „spodního“, což je způso-
beno zhoršenou funkcí ledvin. Stejně jako bolesti v kolenou. (Jen pro 
upřesnění: pravá ledvina ovlivňuje levé koleno a obráceně.)
Ale vraťme se k paní Katce. Lékař jí předepsal léky na snížení tlaku, ale 
ty nezabíraly. Asi po 3 měsících při sportu měla paní Katka úraz, opět 
koleno. Rentgenové vyšetření odhalilo natržený meniskus. Lékaři zna-
li jen jedno řešení: operaci. Ale na tu paní Katka jít nechtěla, to by byl 
se sportem konec. Uprosila lékaře, aby operaci odložili, a poprosila mě 
o radu. Vzpomněla jsem si na seminář u pana bylináře Jukla a ve svých 
poznámkách jsem vyhledala recept, jak meniskus „opravit". Ale bylo 
potřeba něco udělat i s tím vyšším tlakem. 
Přibližně 3 další měsíce paní Katka poctivě pila 2x denně speciální čaj 
na posílení ledvin, koleno si 3x denně mazala mazáním s kostivalem  
a propolisem a navíc si na noc dělala obklady z namletých semen píska-
vice.  Po 3 měsících šla na kontrolu k ortopedovi, měl rozhodnout, jestli 
je operace nutná. Nebyla! Meniskus ve zraněném koleni se částečně za-
celil, lékař doporučil ještě ho šetřit, ale už nemluvil o operaci.
Měly jsme z toho obě velkou radost, já možná ještě větší, protože asi po 

měsíci si paní Katka přišla pro další ledvinový čaj a mleté semeno píska-
vice, že se jí „trošku ozvalo koleno“. Kostivalové mazání je u nich doma 
stále po ruce. Paní Katka už si ví rady. A nejen pro sebe. Určitá slabost 
ledvin je v jejich rodině zřejmě dědičná, takže vaří ledvinový čaj také své 
dceři, jejíž kolena dostala zabrat při házené.
Začátek roku, leden a únor, moc nesvědčí našim močovým cestám  
v čele s ledvinami. Pozor na prochladnutí, hlavně od nohou! Dbejte 
také na pitný režim, nízké teploty zatěžují organismus stejně jako v létě 
ty vysoké. Pokud už se stane, že prochladneme, první pomoc je vlézt 
co nejdřív do hodně teplé vody a uvařit si bylinný čaj třeba se zázvorem 
nebo brusinkami.

Přeju vám všem pevné zdraví.
Radka Dvořáková

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky

rok 2013 rok 2012

Horní Bečva 45 660 Kč 49 886 Kč
Prostřední Bečva 71 003 Kč 65 551 Kč
Dolní Bečva 78 166 Kč 78 686 Kč
Hutisko-Solanec 86 403 Kč 101 118 Kč
Vigantice 37 910 Kč 40 008 Kč
Rožnov 287 287 Kč 246 343 Kč
Valašská Bystřice 100 594 Kč 109 832 Kč
Velká Lhota 18 245 Kč 13 260 Kč
Zubří 156 849 Kč 166 918 Kč
Vidče 61 549 Kč 61 252 Kč
Střítež 17 727 Kč 20 129 Kč
Zašová 104 058 Kč 107 186 Kč
Valašské Meziříčí 409 340 Kč 437 372 Kč
Branky 17 427 Kč 18 186 Kč
Police 13 610 Kč 13 550 Kč
Loučka 16 774 Kč 17 167 Kč
Podolí 5 311 Kč 5 437 Kč
Kunovice 16 969 Kč 16 445 Kč
Kelč 67 045 Kč 65 760 Kč
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Sport

Inzerce

Kladeruby 18 244 Kč 14 390 Kč
Choryně 16 224 Kč 15 210 Kč
Lešná 42 122 Kč 52 659 Kč
 Celkem 1 688 517 Kč 1 716 345 Kč

Jan Lušovský
Koordinátor TKS

LESNICKO-DŘEVAŘSKÁ FIRMA, s. r. o.,
nabízí

PALIVOVÉ DŘÍVÍ
jehličnaté, listnaté

na DŘEVOSKLADĚ HAMRY
objednávky v 1. patře správní budovy

nebo na tel. 571 658 107, 603 898 580

Mgr. Petra Valčíková Boráková
advokátka a mediátorka

Poskytování právních služeb v oblasti  občanského, 
rodinného, obchodního i správního práva.

Sepis smluv o převodu nemovitostí  a bytů a o jiných 
právních úkonech, posouzení smluvních vztahů, 
zastupování v soudních a exekučních řízeních, 

vymáhání pohledávek.
Mediace (oproti  soudnímu řízení značná fi nanční 

úspora a výrazné urychlení).
Sídlo: Nový Jičín, K Nemocnici 1

Pobočka: Hostašovice 269, Tel: 607 924 659
Email: info@advokat-borakova.cz

www.advokat-borakova.cz
Nutno objednat předem.

Vážení zahrádkáři, pěstitelé ovoce,
Pálenice Zubří Vám i letos nabízí své služby.

V letošním roce 2012 Vám nabídneme kromě kvalitního 
vydestilování Vašeho kvasu také naředění na požadovanou 
lihovitost. Dále Vám nabízíme možnost stočení Vaši pálenky 
do lahví a uzavření  alkorkovým , nebo korkovým uzávěrem. 

Každou lahev opatříme etiketou.

Široký výběr lahví je pro Vás připraven v provozovně pálenice.
Poradíme jak ošetřovat a zacházet s kvasem tak, aby kvalita 

Vašeho produktu byla co nejvyšší.
Pokud se Vám v letošním roce neurodily švestky, 

a jak je známo bez slivovice by byl život těžký, 
zavolejte, máme pro Vás řešení.

 

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv pálenice Zubří.

Kde nás najdete: 
Pálenice Zubří, Pod Lipůvkou 1068, Zubří, 756 54 

tel:. 605 425 575                e-mail.: palenicezubri@seznam.cz

PODNIKATELÉ,
CHTĚLI BYSTE USPOŘIT AŽ 30% NÁKLADŮ NA PROVOZ 

VAŠEHO VOZOVÉHO PARKU? VYBÍRÁTE NOVÝ NEBO 
OJETÝ VŮZ PRO SVÉ PODNIKÁNÍ?

POKUD ANO, JSME TADY PRO VÁS!
7 LET ZKUŠENOSTÍ V OBORU.

Jsme schopni zajisti t nejlepší podmínky na trhu.
Šetříme Vám peníze a Váš čas. Máme lidský přístup, 

jsme profesionální a platba za naše služby je minimální.

Ing. Bc. Dalibor Valčík, Hostašovice 269, 
741 01 Nový Jičín, tel.: 702 201 553, 

www.fl eet-expert.cz, info@fl eet-expert.cz

ZVYŠTE SI NÁVŠTĚVNOST SVÝCH FIREMNÍCH 
I OSOBNÍCH WEBOVÝCH STRÁNEK.

PROFESIONÁLNÍ WWW STRÁNKY 
VČETNĚ DESIGNU JIŽ ZA 

4 900 Kč (možnost rozložení do splátek) 

CHTĚLI BYSTE PRODÁVAT PROSTŘEDNICTVÍM 
E-SHOPU A NECHCETE DO NĚJ VKLÁDAT 

VELKOU INVESTICI?
E-SHOP JIŽ ZA 19 900 KČ (NEBO MĚSÍČNĚ 

ZA 1 658 KČ) VČETNĚ DESIGNU, ZAŠKOLENÍ 
A PODPORY NA 1 ROK.

NÁVRH ZPRACUJEME DLE VAŠICH POŽADAVKŮ
ZDARMA.

Ing. Bc. Dalibor Valčík, Hostašovice 269, 
741 01 Nový Jičín, tel.: 702 201 553

Novoroční turnaj žáků 2013 - TATABANYA

Ve dnech 4. - 5. 1. 2013 se uskutečnil v maďarské Tatabanyi velmi kva-
litní žákovský Novoroční turnaj. V kategorii mladších žáků obsadi-
lo naše družstvo krásné 3. místo, když jako jediný tým dokázalo pora-
zit i domácího vítěze. Naši hráči podávali po celý turnaj bojovný výkon, 
který podpořil v brance vynikající Šimon Mizera. Ten byl vyhodnocen 
i jako nejlepší gólman turnaje.
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Střelkyně: Katka Pšenicová 53, Iveta Mikulenková 41, Eliška Konvič-
ná 22, Michaela Juříčková 11, Iva Ulrychová 4, Bětka Krůpová 3, Míša 
Mičková a Verča Kohoutová 2, Klára Halamíčková 1. Iveta Mikulen-
ková byla vybrána a zúčastní se kempu HÁZENKÁŘSKÝCH NADĚ-
JÍ 1998, který se koná v Nymburce. Tohoto kempu se zúčastní také dal-
ší odchovankyně našeho oddílu Jolča Mizerová, která nyní hájí barvy 
družstva HC Zlín. Gratulujeme.
Mladší žačky skončily také na čtvrté pozici, a to za celky Zlína „A“ a „B“ 
a Otrokovic, ale to je pro nás trošku zklamáním, protože jsme před sou-
těží pomýšleli na medailové umístění. I zde družstvo žaček drží bran-
kářka Míša Polášková, která se v této kategorii také zapsala do listiny 
střelců. Na gólech do sítí soupeřek se nejvíce podílí dvojice Bětka Krů-
pová a Míša Juříčková. Univerzální hráčkou, která nastupuje jak na 
postu pivota, tak i na postu brankářky, je Terka Bergová. Bojovnost ne-
chybí Terce Kamencové, Verči Kohoutové i Kamči Novákové.
Střelkyně: Bětka Krůpová 54, Michaela Juříčková 46, Verča Kohouto-
vá 17, Kamča Nováková 12, Míša Polášková 8, Terka Bergová 5, Terka 
Kamencová a Denča Dukátová 2.
Obě družstva se v listopadu zúčastnila turnaje v Ostravě, kde poměři-
la své síly s celky dívčích družstev Severomoravského kraje. Zde se jim 

velmi dařilo. Mladší žačky se umís-
tily na prvním a starší na druhém 
místě. Míša Polášková se stala nej-
lepší brankářkou turnaje a Iveta 
Mikulenková a Michaela Juříčko-
vá nejlepšími střelkyněmi, každá ve 
své kategorii.

Simona Palátová

Cvičení Bumbrlíků

Bumbrlíci! Takto vesele si říkají 
děti, které cvičí každý čtvrtek v so-
kolovně pod SPV - Oddíl sportu 
pro všechny. Předškolní děti cvičí s 
hudbou, s náčiním, na nářadí, hra-
jí pohybové hry pro všestranný po-
hybový rozvoj. V prosinci Bumbrlíci 
svým vystoupením obohatili vánoční přehlídku gymnastek v hale a vá-
noční koncert Ireny Benové v klubu Zubří. Dětem, rodičům i veřejnos-
ti se vystoupení líbilo. Odměnou pro Bumbrlíky byl velký potlesk, který 
nám udělal opravdu radost.

Trenérky Pobořilová V., Dukátová I., Krupová I.

Sestava a branky: Mizera Šimon, Pliska Dominik - Mizera Bohdan 19, 
Cáb Jakub 17, Palát Dušan 13, Koleček Josef 13, Krupa Jakub 11, Moř-
kovský Lukáš 5, Mikulenka David 5, Sedláček Václav 5, Křiva Lukáš 3, 
Poláček Tony 2.
Výsledky: HC Zubří - ŠKP Bratislava 18:13; HC Zubří - KMSE Buda-
pešť 27:10; HC Zubří - MŠK Povážská Bystrica 15:16; HC Zubří - ISK 
Tatabanya 14:12; HC Zubří - HK Nové Zámky 15:15.
V kategorii starších žáků se umístilo zuberské družstvo na 4. místě.  
V utkáních střídali naši hráči velmi dobré okamžiky se slabšími. Turnaj 
byl však výbornou přípravou na 1. kolo Žákovské ligy, které se uskuteč-
ní 19. ledna 2013 v Zubří. Výborné výkony v našem družstvu podával  
v průběhu celého turnaje hlavně Tomáš Cáb, střelec 37 branek.
Sestava a branky: Juříček Matyáš, Drápala Vojtěch - Cáb Tomáš 37, 
Vala Pavel 16, Bláha Tomáš 9, Polášek Jiří 9, Janíček Martin 8, Bon-
dyuk Ivan 7, Zuzaňák Vojtěch 5, Blinka Marek 3, Vlk Tomáš 2, Dubaj 
Kryštof 2.
Výsledky: HC Zubří - ŠKP Bratislava 22:12; HC Zubří - KMSE Buda-
pešť 23:25; HC Zubří - MŠK Povážská Bystrica 11:16; HC Zubří - ISK 
Tatabanya 18:27; HC Zubří - HK Nové Zámky 24:17. Vítězi obou kate-
gorií se staly družstva domácí Tatabanye.  

Všem hráčům děkujeme za předvedené bojovné výkony!
Jakub Šimurda

Oznámení

Od února 2013 zahajuje svou činnost Klub přátel stolního tenisu Zubří.
Kdo si chce oživit své dovednosti s pingpongovým míčkem ještě z mi-
nulosti, nebo to chce vyzkoušet úplně poprvé, může přijít do velkého 
sálu zuberské sokolovny každý čtvrtek v době 14:30 – 16:30 hod.
Začínáme 7. 2. 2013. Pálku + vhodnou sálovou obuv s sebou.
Poplatek za jeden trénink činí:
  30 Kč – dospělá osoba,
  20 Kč – mládež do 18 let.
Těšíme se na vaši účast.
Kontaktní osoby: Jiří Krupa, tel: 604 912 332
  Milan Pupík, tel: 607 982 310
 

Z házené Old Boys Lesana Zubří

Old Boys LZ se zúčastnili 12. 1. 2013 turnaje st. gard v Hranicích (me-
moriál M. Franka) s těmito výsledky:
Ve skupině remizovali s Martinem 7:7, s Hlohovcem 8:8 a porazili Ko-
lárovo 8:7. V boji o 3. místo podlehli družstvu Hané (Kostelec s Prostě-
jovem) 10:12 a obsadili tak pěkné 4. místo ze 7 účastníků. Ve finále po-
razily Hranice Hlohovec 6:5.

Z. Klímek

MLADŠÍ A STARŠÍ ŽAČKY PO POLOVINĚ 
SEZÓNY BRAMBOROVÉ

Družstva mladších a starších žaček nastoupila po celkové reorganizaci 
házenkářských soutěží v soutěžním ročníku 2012/2013  ve ZLÍNSKÉ 
LIZE. Starší žačky měly ve své soutěži nejen družstva kraje Zlínského, 
ale i Olomouckého. Po polovině soutěže je družstvo starších žaček na 
čtvrtém místě za silnými celky Zlína a Zory Olomouc. Toto umístění od-
povídá možnostem našich děvčat. Družstvo se opírá o spolehlivé výko-

ny Míši Poláškové v brance. V poli patří k hlavním oporám Iveta Mi-
kulenková, které zdárně sekundují Katka Pšenicová, Eliška Konvičná  
a zejména v obraně Iva Ulrychová. Katka s Ivetou patří také mezi nej-
lepší střelkyně této soutěže.

Tabulka

Z V R P skóre B

1 Zlín „A“ 7 7 0 0 252:95 14
2 Zlín „B“ 7 6 0 1 190:131 12
3 Zora Olomouc 7 5 0 2 205:123 10
4 Lesana Zubří 7 3 0 4 139:188 6
5 Kunovice 7 3 0 4 139:163 6
6 Holečkova 7 2 0 5 134:172 4
7 Velká Bystřice 7 2 0 5 93:139 4
8 Otrokovice 7 0 0 7 74:215 0
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ty. Novorozená upírka Bella a její manžel 
Edward mohou být konečně navždy spolu 
a šťastní, ale příchod jejich pozoruhodné 
dcery Renesmee uvede do pohybu nebez-
pečný řetězec událostí, které pro ně mo-
hou skončit katastrofou. Rodina Culleno-
vých se ale rozhodne bojovat a kontaktu-
je přátele z celého světa, aby spojili své síly 
a postavili se vládnoucímu rodu Volturio-
vých. Velkolepá bitva, kde vítězství může 
vše změnit, právě začíná. Napínavé a ro-

mantické pokračování filmu Rozbřesk vám připomene, proč se Twi-
light sága stala fenoménem a ukradla srdce dívkám a ženám po celém 
světě. Režie: Bill Condon. Délka filmu je 115 min. Vstupné 60 Kč.

Mapa Masopustního průvodu

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

PROGRAM NA ÚNOR
Pátek 1. února a sobota 2. února 2013 od 18.00 hodin 
ve velkém sále Klubu Zubří
RUKOJMÍ,
komedie Divadla Chaos z Valašské Bystřice.
Vstupné v doprodeji: 100 Kč.

Čtvrtek 7. února od 17.30 hodin
A3V – Bolest hlavy? Migréna?
Proč nás trápí a jak na ně?
Přednáší Radka Dvořáková.
Vstupné pro nečleny A3V: 30 Kč.

Pátek 8. února 2013 od 18.00 hodin 
ve velkém sále Klubu Zubří
SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ,
celovečerní balet v podání ZUŠ B-ART
Předprodej vstupenek v sídle ZUŠ B-ART ve Valašském Meziříčí, na 
ulici Komenského 1275 (budova bývalého TELECOMU). 
Informace: www.b-artskola.cz. 

Sobota 9. února 2013 od 8.30 hod. u Klubu Zubří
MASOPUSTNÍ PRŮVOD
Pořádá VSPT Beskyd.

Sobota 9. února 2013 od 19.00 hodin v restauraci Pod Lipůvkou
21. ŠKOLNÍ PLES
Vstupné: 80 Kč. Místenka: 20 Kč. Předprodej lístků od 28. 1. 2013  
v budově Nové školy u pí uč. Jaroslavy Juříčkové.

Sobota 9. února 2013 od 19.00 hodin 
v sále Kulturního domu na Starém Zubří
KONČINOVÁ ZÁBAVA
Pořádá ČČK – Staré Zubří

 Sobota 16. února 2013 od 19.30 hodin 
ve velkém sále Klubu Zubří
VÍC NEŽ OSUD
DIVADELNÍ SPONA ZUBŘÍ
Místenky v Klubu Zubří od 4. 2. 2013

Pátek 22. února 2013 od 18.00 hodin 
v malém sále Klubu Zubří
PAVLÍNA JÍŠOVÁ
Vstupné: 150 Kč. 
Předprodej vstupenek od 4. února 2013.

Středa 27. února 2013 od 18.30 hodin v Kině Zubří
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 2. ČÁST 
Závěrečná část světoznámé upírské ságy nás naposledy zavede do svě-
ta, kde upíři a vlkodlaci bojují nejen o svou lásku, ale i o vlastní živo-
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