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Světlo, které nezhasíná
V uplynulých měsících vzbuzovala pozornost a zvědavost pozorovatelů 
vesmíru kometa ISON. Vzbuzovala naději, že by mohla na obloze předvést 
hezkou podívanou. Bohužel se očekávání nenaplnila a podle posledních 
informací se v blízkosti Slunce rozpadla. 
Přibližně před dvěma tisíciletími se také zadívalo několik mužů na oblo-
hu a viděli tam zajímavý objekt. I když se úplně přesně neví, co doopravdy 
viděli, není to rozhodující. Důležité je, že tito muži viděli dále. Pro ně to 
bylo znamení nového krále, kterého se rozhodli najít. Cesta trvala zřejmě 
dost dlouho, možná týdny, možná i měsíce. Ale nevzdali se. I když se jim 
jejich hvězda na čas ztratila z dohledu, vyptávali se a hledali dál. Díky své 
touze byli dovedeni k cíli. Zakusili radost ze setkání s novým králem a pak 
se vrátili zpět do své země. 

(pokračování na str. 16)

Vánoční  
Jednou takhle po roce 
už jsou zase Vánoce.
Venku se třpytí sníh,   
všichni jezdí na saních.

Maminka peče hodně cukroví,
jsme doma v klidu a pohodlí.
Zapalujeme adventní věnec,
kdo zpívá, nemusí být ani pěvec.

Posloucháme koledy,
posíláme pohledy.
Vymýšlíme básničky
pro naše milé tetičky.

 
Štědrý večer už přichází,
pohoda všechny povznáší.
Díváme se na stromeček,
těšíme se na dáreček.   

Na kapra už se těšíme,
ve vánoční kouzlo věříme.
Rozbalujeme dárečky
s rodiči a pradědečky.

Nový rok už přichází,
každý novou naději nachází.
To je konec básně,
o svátcích se mějte krásně.

Petr Škrobák, 6.B

Oznámení:
Tříkrálové koledování spojené se sbírkou

na charitu proběhne tentokrát 
v sobotu 4. ledna 2014.

Pojďte s námi za tou září…

 Byla cesta,
byla ušlapaná…

Uslyšíte děti z Velkých Karlovic 
pod vedením Pavly Mikeškové,

Malou scholu ze Zubří pod vedením Marie Křenkové
a chrámový sbor ze Zubří.

29. prosince 2013 v 16.00 hodin 
v kostele sv. Kateřiny v Zubří.

Vstupné dobrovolné.

MěStO Zubří VáS ZVe na
nOVOrOční OhňOStrOj

1. ledna Od 17:30 u centra

Nikola Krupová, 14 let Kamila Trojáková, 13 let



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

Zdeněk Žák

Žofie Fryšarová 75 let
Pavel Czinege  75 let

Květoslav Halamíček 90 let
Františka Randusová 93 let

Úmrtí

Vědomí dobře prožitého života a vzpomínka na 
mnohé dobré činy je nejpříjemnější.
Marcus Tullius Cicero

Dne 11. listopadu 2013 jsme vzpomněli 14 let 
od úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka, 
dědečka, pradědečka, bratra a strýce, pana

Františka Kolečka.
Dnes jen kytičku a svíci mu můžem na hrob dát a s láskou na něj 
vzpomínat. Manželka Jarmila s rodinou.

Oči se zarosily, plakaly bolem,
když jsme Ti, maminko, dávali sbohem.
Pro Tebe hvězdy přestaly svítit a sluníčko hřát,
ale kdo Tebe znal, nepřestal vzpomínat.
Tak, jak Ti z očí zářila láska a dobrota,
tak nám budeš chybět do konce života.

Dne 5. prosince 2013 jsme vzpomněli 5. smutné výročí, kdy nás 
navždy opustila naše drahá maminka, babička a prababička paní

Marta holišová.
S láskou a úctou stále vzpomínají děti s rodinami.

S láskou vzpomínáme na naši maminku 
a babičku, paní

ludmilu cabákovou 
ze Šachty, která nás opustila 31. prosince před 
30 lety. Rodina.

Vítání občánků

Z usnesení 78. schůze rady města Zubří, 
konané dne 19. 11. 2013
rM schvaluje výjimku z uplatnění vnitřního předpisu č. 017/2013 „Zásady 
a ceník krátkodobých nájmů prostor malého sálu Klubu Zubří a služeb spoje-
ných s jejich užíváním“ vůči:
a) Klub žen při Českém svazu žen – místní výbor Zubří, IČ: 00442801, Zubří, 
Pod Čihadlem 893, PSČ 756 54, pro účely schůzové činnosti, 
b) Místní skupině ČČK Zubří 1, IČ: 48773883, Zubří, U Bečvy 575, PSČ 756 
54, pro účely schůzové činnosti, 
c) Valašský soubor písní a tanců Beskyd, IČ: 487393308, Zubří, Hamerská 10, 
PSČ 756 54, pro účely Benefičního pořadu – Vánoční tradice, za podmínek dle 
důvodové zprávy. 
rM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádného členského pří-
spěvku ve výši 18 102 Kč s Místní akční skupina Rožnovsko, IČ: 27034925, 
Zašová 36, PSČ 756 51, k úhradě vlastního podílu za účelem realizace projek-
tu „Aktivní pohyb – cesta ke spolupráci“ dle důvodové zprávy, ukládá vedou-
címu EO zahrnout do rozpočtu rozpočtovým opatřením RO RM č. 13/2013 
a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
rM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro hod-
nocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodnoticího 
kritéria – nejnižší nabídková cena – ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 
137/2006 Sb., v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady a postupy při 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce: „Příroda je náš kamarád, na zahradě ji chceme 
poznávat II“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka 
byla vybrána jako nejvhodnější, a to „BS Vsetín, s. r. o.“, IČ: 47973749, Vse-
tín, 4. května 870, PSČ 755 01, v souladu s nabídkou uchazeče, dle důvodové 
zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
rM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro 
hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodnoti-
cího kritéria – nejnižší nabídková cena – v zadávacím řízení dle § 38 zákona 
č. 137/2006Sb., v platném znění, ve zjednodušeném podlimitním řízení na 
veřejnou zakázku na dodávky „rekonstrukce veřejného osvětlení města 
Zubří IV“ a schvaluje uzavření smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla 
vybrána jako nejvhodnější, a to „energy Solutions and Savings, s. r. o.“, 
IČ 29398151, Olomouc, Nábřeží 754/9, PSČ 779 00, v souladu s nabídkou 
uchazeče, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
rM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2013 pro:
a) „Tělovýchovná jednota Gumárny Zubří“, IČ: 44740832, Zubří, Sídlištní 
744, PSČ 756 54, ve výši 5 000 Kč,
b) „TJ Lesana Staré Zubří“, IČ: 64124029, Zubří, Starozuberská 341, PSČ 
756 54, ve výši 45 000 Kč, dle důvodové zprávy, ukládá vedoucímu EO zahr-
nout do rozpočtu rozpočtovým opatřením RM RO č. 13/2013 a pověřuje sta-
rostu města podpisem příslušné smlouvy.

rM schvaluje rozpočtové opatření RM RO č. 13/2013, kterým se provádí 
změna rozpočtu po úpravě dle důvodové zprávy.
rM doporučuje ZM schválit Návrh rozpočtu města Zubří na rok 2014 dle 
předloženého návrhu ve výši:
a) Příjmová část ………98 034 000 Kč,
b) Výdajová část….…116  744 000 Kč,
c) Financování……. …18 710 000 Kč.
rM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4, Hlavní 824, 
Zubří, s paní Evženií Macečkovou, kterým se prodlužuje doba nájmu na dobu ur-
čitou od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2016, a pověřuje starostu města jeho podpisem.
rM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu spojeným s vý-
konem práce „Správce nebytového objektu Sokolovna Zubří, Hlavní č. p. 459“, 
s paní Ivanou Šubertovou, kterým se prodlužuje doba nájmu na dobu určitou od 
01. 01. 2014 do 31. 12. 2016, a pověřuje starostu města jeho podpisem.
rM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku, p. č. 2415, 
travní porost, o výměře 25415 m2, k. úz. Zubří, s panem Rostislavem Frňkou, 
kterým se upravuje doba nájmu a výpovědní doba, s účinnosti od 01. 01. 2014 
a pověřuje starostu města jeho podpisem.
rM schvaluje ukončení nájmu části nebytových prostor v objektu Domu slu-
žeb, Hlavní 79, Zubří, o výměře 38,74 m2, s paní Michaelou Mikulenkovou, 
dohodou ke dni 31. 12. 2013.
rM vyhlašuje záměr na pronájem části nebytových prostor v objektu Domu 
služeb, Hlavní 79, Zubří, o výměře 38,74 m2, k. úz. Zubří, s účinností od 
01. 01. 2014.
rM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor 
v objektu Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, s ADIS SCHOE, spol. s r. o., IČ: 
26845946, Rožnov p. R., Kulturní 1794, PSČ 756 61, kterým se upravuje výše 
nájmu o podíl na úhradě nákladů na rekonstrukci provozovny, s účinnosti od 
01. 01. 2014 a pověřuje starostu města jeho podpisem.
rM schvaluje uzavření „Dodatku k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou provozem vozidla – FLOTILA  č. 6980360235, Evidenč-
ní číslo vozidla č. 6294418388“, s Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insu-
rance Group, IČ: 47116617, Praha 8, Pobřežní 665/21, kterým se rozšiřuje 
rozsah pojištění o pracovní stroj, a pověřuje starostu města jeho podpisem. 
rM schvaluje uzavření „Pojistné smlouvy č. 8603046186 pro pojištění pod-
nikatelských rizik TREND 7“, s Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insu-
rance Group, IČ: 47116617, Praha 8, Pobřežní 665/21, kterým se pojišťuje 
pracovní stroj, za podmínek dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města 
jeho podpisem. 
rM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Zateplení Domu slu-
žeb v Zubří“ se společností Mézl a Janíček, s. r. o., IČ: 26851881, Zašová 170, 
PSČ 756 51, týkající se změny ceny díla, za podmínek dle důvodové zprávy a 
pověřuje starostu města jeho podpisem.
rM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro hod-
nocení nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodnoticího 
kritéria – nejnižší nabídková cena – ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 
137/2006Sb., v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady a postupy při 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce „Oprava MK Zubří - Porubky“ a schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, 
a to: ALPINE Bau CZ, s. r. o., IČ: 45192286, Jiráskova 613, Valašské Meziříčí, 
PSČ 757 43, v souladu s nabídkou uchazeče, dle důvodové zprávy a pověřuje 
starostu města jejím podpisem. 
rM pověřuje starostu města podáváním a podepisováním Žádostí o povolení 
ke kácení dřevin a Oznámení o kácení dřevin dle příslušných právních předpi-
sů za město Zubří.
rM uděluje souhlas Kompakt, spol. s r. o., IČ: 49551027, Poděbrady, Ople-
talova 683, PSČ 290 01, k užití znaku města Zubří na nástěnné mapě města.
rM uděluje souhlas panu Aleši Měrkovi, IČ: 87368404, Zubří, Nad Roz-
cestím 93, PSČ 756 54, k užití znaku města Zubří na informačním portálu 
„zubran.cz“.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1, ke Smlouvě o poskytnutí dotace z roz-
počtu města Zubří, s Římskokatolická farnost Zubří, IČ: 48739642, ThDr. 

narození

Vzpomínáme

Natálie Sváková
Sofie Nožičková

Matyáš Mendel

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

Dne 13. prosince 2013 jsme vzpomněli 
druhé výročí úmrtí naší milé maminky, 
paní

Miroslavy Svakové.
Dne 17. ledna 2014 vzpomeneme druhé výročí úmrtí našeho 
milého tatínka, pana

Michala Svaka.
Vzpomínají synové s rodinou.

Měla jsi nás ráda, chtěla jsi žít,
přišla zlá nemoc a Ty jsi musela odejít.
Prázdný je domov, smutno je v něm, 
cestička k hřbitovu zůstane jen…

Dne 25. prosince 2012 si připomeneme 
6. smutné výročí, kdy jsme se rozloučili s mou 
maminkou, paní 

anežkou cabákovou. 
S láskou vzpomíná dcera Jana s rodinou.

Jediná minuta mění lidský osud,
já vaši ztrátu pociťuji dosud.
Neúprosný čas jak voda v řece plyne
a vše je pro mě již od základu jiné.
V prázdnotě s kulisou jmelí a pozlátka
je pro mě hvězdou betlémskou vaše památka.

U příležitosti 12. výročí úmrtí dcery

jitky Zásmětové,
rozené Vlkové a v září 2012 náhle zemřelého 
mého manžela

jiljího Vlka
s láskou a v zármutku vzpomíná mamka 
a manželka.

Členové komise společenské při 
Městském úřadu Zubří přejí všem 
našim spoluobčanům vánoční čas plný 
radosti, lásky, klidu a rodinné pohody 
a po celý rok 2014 stálé zdraví, hodně 
štěstí a mnoho krásných chvil prožitých 
v kruhu svých blízkých.

Kdo s Tebou žil, ví, co ztratil.
Už neporadíš, nepohladíš,
pustý je domov, smutno je v něm,
vzpomínky zůstaly jen.
Odešel jsi tiše, jako když zhasne svíce
a my Ti toho chtěli ještě tolik říci.

Dne 8. prosince 2013 jsme vzpomněli nedožité 80. narozeniny 
našeho manžela, tatínka a dědečka, pana 

Vladislava němce.
S láskou vzpomínají manželka Marie, syn Vladislav a dcera Marie 
s rodinou.
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Metoděje Mičoly 59, PSČ 756 54, kterým se mění účel poskytnuté dotace, 
a pověřuje starostu města jeho podpisem.

Z usnesení 79. schůze rady města Zubří, 
konané dne 02. 12. 2013
rM schvaluje „Pravidla pro stanovení nájmu nebytových prostor v objektu 
Sportovní haly Zubří, Hlavní č. p. 492“, za podmínek dle důvodové zprávy, 
s účinností od 01. 01. 2014. 
rM schvaluje uzavření smluv o nájmu nebytových prostor dle „Pravidla pro 
stanovení nájmu nebytových prostor v objektu Sportovní haly Zubří, Hlavní 
č. p. 492“, za podmínek dle důvodové zprávy, s účinností od 01. 01. 2014, 
a pověřuje starostu města jejich podpisem.
rM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor 
a pozemku v objektu Sportovní haly Zubří, Hlavní 492, s BUKOS TEMP, 
s. r. o., IČ: 26980240, Otrokovice, tř. T. Bati 1644/55, PSČ 765 01, kterým 
se upravuje předmět nájmu a výše nájmu, za podmínek dle důvodové zprávy, 
s účinností od 01. 01. 2014, a pověřuje starostu města jeho podpisem.
rM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2323/2013/KH se Zlínský kraj, IČ: 70891320, 
Zlín, třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 90, ve výši 25 000 Kč pro JPO V Zubří 
a 25 000 Kč pro JPO V Staré Zubří (věcné vybavení jednotek SDH zřízených 
městem Zubří) a pověřuje starostu města jejím podpisem.
rM schvaluje dle ustanovení Čl. 7 Statutu sociálního fondu města Zubří po-
skytnutí jednorázové sociální výpomoci zaměstnanci města Zubří zařazeného 
do MěÚ Zubří dle důvodové zprávy. 
rM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne a právu provést stavbu na rozšíření distribuční soustavy přes pozemek par. 
č. 3336 v k. ú. Zubří, ve vlastnictví Města Zubří, v celkové délce cca 40 m, za 
úhradu ve výši 1 000 Kč, se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, 
Děčín, Děčín – IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za podmínek dle 
důvodové zprávy a pověřuje starostu města jejím podpisem
rM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne a souhlasu se zřízením stavby plynárenského zařízení STL plynovodu a 2 ks 
přípojek na pozemku par. č. 1734/1 v k. ú. Zubří, ve spoluvlastnictví Města 
Zubří (7/8), v délce plynovodu 77 m a přípojek 12 m, za úhradu 2 000 Kč, 
se společností  RWE GasNet, s. r. o., IČ: 27295567, Ústí nad Labem, Klíšská 
940, PSČ 401 17, za podmínek dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města 
jejím podpisem.
rM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro hod-
nocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodnoticího 
kriteria – nejnižší nabídková cena – ve výběrovém řízení mimo režim zákona 
č. 137/2006Sb., v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady a postupy 
při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, na veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu na dodávky a služby „Provádění služeb spojených s opravami 
a údržbou sítě veřejného osvětlení (VO) v městě Zubří pro rok 2014“ 
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána 
jako nejvhodnější, a to: Adam Karásek, IČ: 70310971, Krhová, U Kapličky 9, 
PSČ 756 63, v souladu s nabídkou uchazeče, dle důvodové zprávy a pověřuje 
starostu města jejím podpisem. 
rM schvaluje rozšíření seznamu odběrných míst ke smlouvě o dodávce vody 
z vodovodu a odvádění odpadních vod se společností Vodovody a kanalizace 
Vsetín, a. s., IČ: 47674652, Jasenická 1106, PSČ 755 11, dle důvodové zprávy 
a pověřuje starostu města jeho podpisem.
rM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Přístavba výtahu (ver-
tikální plošiny) domu služeb v Zubří III“, se společností PRODEZ, a. s., IČ: 
60792019, Masarykova 810, Valašské Meziříčí PSČ 757 01, týkající se změny 
termínu dokončení díla, za podmínek dle důvodové zprávy a pověřuje starostu 
města jeho podpisem.
rM schvaluje Přílohu č. 2 „Specifikace základní programové nabídky včet-
ně kalkulace koncové prodejní ceny“ ke Smlouvě o pronájmu technologie 
č. 01/TKR/2007 ze dne 12. 01. 2007 uzavřené s firmou TKR Jašek, s. r. o., 
IČ:25385780, Nádražní 628, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, a pověřu-
je starostu města jejím podpisem. 

rM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, Na Potoku 
369, Zubří, s panem Bronislavem Kavanem, kterým se prodlužuje doba nájmu 
na dobu určitou od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2016, a pověřuje starostu města 
jeho podpisem.
rM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, Na Potoku 
369, Zubří, s panem Radomírem Válkem, kterým se prodlužuje doba nájmu 
na dobu určitou od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2016, a pověřuje starostu města 
jeho podpisem.
rM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Rožnov-
ská 419, Zubří, s paní Lucií Pavlíčkovou, kterým se prodlužuje doba nájmu 
na dobu určitou od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2016, a pověřuje starostu města 
jeho podpisem.
rM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 7, Hlavní 824, 
Zubří, s panem Rudolfem Gybasem, zastoupeným opatrovníkem panem Pet-
rem Herlíkem, kterým se prodlužuje doba nájmu na dobu určitou od 01. 01. 
2014 do 31. 12. 2016, a pověřuje starostu města jeho podpisem.
rM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu obytných místností č. 
249 a č. 250, Hlavní 824, Zubří, s občanským sdružením Handball club Zub-
ří, IČ: 46531378, Zubří, Hlavní 492, PSČ 756 54, kterým se prodlužuje doba 
nájmu na dobu určitou od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014, a pověřuje starostu 
města jeho podpisem.
rM schvaluje Dohodu o změně smlouvy č. 9255910072-D se Státním fon-
dem rozvoje bydlení, IČ: 70856788, Praha 1, Dlouhá 741/13, PSČ 110 00, 
týkající se bytového domu Rožnovská 419, Zubří, a pověřuje starostu města 
jejím podpisem.
rM schvaluje uzavření „Dodatku k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou provozem vozidla – FLOTILA  č. 6980360235“, s Koo-
perativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, Praha 8, 
Pobřežní 665/21, kterým se upravuje výše pojistného pro období od 01. 01. 
2014 do 31. 12. 2014, a pověřuje starostu města jeho podpisem. 
rM bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti příspěvkové organizace Zá-
kladní škola Zubří, okres Vsetín, ve školním roce 2012/2013 bez připomínek.
RM bere na vědomí zprávy o činnosti komisí Rady města, JSDH a dalších za 
rok 2013.
rM schvaluje poskytnutí odměn členům komisí Rady města, JSDH a dalších 
za jejich činnost v roce 2013 za podmínek dle důvodové zprávy. 
rM stanovuje plat paní Bc. Vladimíře Janoškové, ředitelce příspěvkové orga-
nizace „Mateřská škola DUHA, Na Potoku 369, Zubří, okres Vsetín“, (úprava 
platového tarifu) dle důvodové zprávy, s účinností od 01. 11. 2013.
rM stanovuje plat paní Bc. Vladimíře Janoškové, ředitelce příspěvkové orga-
nizace „Mateřská škola DUHA, Na Potoku 369, Zubří, okres Vsetín“, a paní 
Haně Kučerkové, ředitelce příspěvkové organizace „Mateřská škola Zubří, 
Sídliště 6. května 1109, okres Vsetín“, (úprava osobního příplatku a příplatku 
za vedení) dle důvodové zprávy, s účinností od 01. 01. 2014.

Z usnesení 18. zasedání Zastupitelstva 
města Zubří, konaného dne 05. 12. 2013
ZM schvaluje Plán společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v kata-
strálním území Zubří.
ZM vyhlašuje záměr na prodej pozemku p. č. 2320, zahrada, o výměře 
358 m2, k. úz. Zubří.
ZM vyhlašuje záměr na prodej pozemku p. č. 2296, ostatní plocha, o výměře 
332 m2, k. úz. Zubří.
ZM vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p. č. 2306/1, ostatní plocha, 
o výměře cca 15 m2, k. úz. Zubří.
ZM vyhlašuje záměr na prodej pozemků p. č. 980/11, zastavěná plocha a ná-
dvoří, o výměře 16 m2 a  p. č. 980/13, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
2 m2, vše k. úz. Zubří.
ZM vyhlašuje záměr na prodej pozemku p. č. 1283, zahrada, o výměře 28 m2, 
k. úz. Zubří.
ZM schvaluje koupi pozemku p. č. 2774, ostatní plocha, o výměře 235 m2,
k. úz. Zubří, od manželů Františka a Zdenky Holišových, za podmínek dle dů-
vodové zprávy a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

ZM schvaluje koupi pozemků p. č. 4176/1, ostatní plocha, o výměře 266 m2 
a p. č. 4274, ostatní plocha, o výměře 674 m2, vše k. úz. Zubří, od pana Libora 
Zemana, za podmínek dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města podpi-
sem příslušné smlouvy.
ZM schvaluje koupi pozemku p.bč. 4250/2, trvalý travní porost, o výměře 
181 m2, k. úz. Zubří, od paní Pavly Heraltové, za podmínek dle důvodové zprá-
vy a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
ZM schvaluje koupi pozemků p. č. 4237/2, ostatní plocha, o výměře 453 m2, 
p. č. 4218, ostatní plocha, o výměře 505 m2 a p. č. 4217/2, ostatní plocha, 
o výměře 137 m2, vše k. úz. Zubří, od paní Miroslavy Děcké, za podmínek dle 
důvodové zprávy a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
ZM schvaluje koupi pozemku p. č. 4256, ostatní plocha, o výměře 535 m2,
k. úz. Zubří, ve spoluvlastnictví (1/2) paní Blanky Zemanové a spoluvlastnic-
tví (1/2) pana Oldřicha Zemana, za podmínek dle důvodové zprávy a pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.
ZM schvaluje směnu pozemků: část pozemku p. č.199, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 118 m2, k. úz. Zubří, ve vlastnictví pana Radomíra Do-
řičáka, za část pozemku p. č. 200, zahrada, o výměře 118 m2, k. úz. Zubří, ve 
vlastnictví města Zubří, za podmínek dle důvodové zprávy a pověřuje starostu 
města podpisem příslušné smlouvy.
ZM pověřuje starostu města jednáním se Správou železniční dopravní cesty, 
státní organizace, IČ: 70994234, Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, 
o převodu budovy bez čp./če. na pozemku p. č. 648 (včetně příslušenství), 
pozemku p. č. 648, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 188 m2, a části po-
zemku p.č. 5457/3, ostatní plocha, o výměře cca 450 m2, vše k. úz. Zubří, za 
podmínek dle důvodové zprávy.
ZM bere na vědomí cenu vodného a stočného pro rok 2014, kterou stanovila 
společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.. 
ZM vydává dle § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, a dle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů, s účinností od 1. 1. 2014.
ZM schvaluje rozpočet města Zubří na rok 2014 po úpravách takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši  98.034.000 Kč
Financování ve výši   18.740.000 Kč
Celkové zdroje ve výši   116.774.000 Kč
Běžné výdaje ve výši    60.479.000 Kč
Kapitálové výdaje ve výši   56.295.000 Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši  116.774.000 Kč
ZM schvaluje vymezení závazných ukazatelů schváleného rozpočtu města 
Zubří na rok 2014 dle důvodové zprávy následovně:
a) v příjmové i výdajové části rozpočtu paragrafy,
b) rozpis příspěvků pro rozpočtové organizace a skladbu výdajů pro organi-
zační složky města,
c) výše příspěvku do sociálního fondu,
d) objem dotací, poskytovaný z rozpočtu města v jednotlivých paragrafech. 
ZM bere na vědomí zprávy o činnosti Kontrolního a Finančního výboru ZM 
Zubří za rok 2013.
ZM schvaluje v souladu s § 84, odst. 2, písm. u) zákona č.128/2000 Sb., o ob-
cích, v platném znění, poskytnutí odměn členům Kontrolního a Finančního 
výboru ZM Zubří za jejich činnost v roce 2013, dle důvodové zprávy. 
ZM odvolává z funkce člena kontrolního výboru ZM Zubří pana Tomáše Trčku.
ZM zvolilo členem kontrolního výboru ZM Zubří pana Aleše Měrku.

rozpočet města Zubří pro rok 2014 
I.  Příjmy rozpočtu
1   Daňové příjmy  55.517.000 Kč
2   Nedaňové příjmy  13.908.000 Kč
3   Kapitálové příjmy            12.000 Kč
4   Přijaté transfery  28.597.000 Kč 

Třída Paragraf Položka tis. Kč
Daňové příjmy 55 517

1  1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 10 900
1  1112 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činnosti 450
1  1113 Daň z příjmu FO vybíraná zvláštní sazbou 1 150
1  1121 Daň z příjmu PO 12 000
1  1122 Daň z příjmu PO za obec 1 500
1  1211 Daň z přidané hodnoty 23 800
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 1 750
1  1341 Poplatek ze psů 115
1  1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 40
1  1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 5
1  1351 Odvod výtěžku z provozování VHP 250
1  1355 Výnos z loterií 1 450
1  1361 Správní poplatky - matrika, VHP, ostatní 100
1  1511 Daň z nemovitostí 2 000

  Přijaté transfery 28 597
4  4112 Dotace KÚ - školství, státní správa 1 508
4  4113 Neinv. přijaté transfery ze SF 1 200
4  4116 Ostatní neinv. - Přijaté transfery ze SF 1 000
4  4213 Investiční přijaté transfery ze SF 2 350
4  4216 Ostatní inv. - Přijaté transfery ze SF 22 539

 Zemědělství a lesní hospodářství 4 580
2 1032  Lesní hospodářství - prodej dřeva 4 580

 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 6 447
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 538
2 3412  Sportovní zařízení 2 420
2 3511  Zdravotní středisko 120
2 3612  Bytové hospodářství 1 180
2 3613  Nebytové hospodářství 650
2 3632  Pohřebnictví 366
2 3639  Územní rozvoj 170
2 3722  Svoz komunálních odpadů 620
2 3727  Prevence vzniku odpadů 200

 Všeobecná veřejná správa a služby 640
2 6171  Místní správa 11
2 6310  Příjmy z úroků 629

  Celkem 98 034

II. Výdaje rozpočtu

Paragraf tis. Kč z toho
investice

1032 Lesní hospodářství 2 316 0
1 Zemědělství a lesní hospodářství 2 316 0
2141 Vnitřní obchod 120 0
2143 Cestovní ruch 20 0
2212 Silnice 4 385 50
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 7 223 6 700
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 483 90
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2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 45 0
2310 Vodovody 3 013 3 000
2321 Kanalizace 15 570 15 370
2412 TKR 490 340
2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství 31 349 25 550
3111 Předškolní zařízení 4 727 1 775
3113 Základní škola 4 651 0
3313 Kino 148 0
3314 Knihovna 826 0
3315 Muzeum 255 0
3319 Ostatní záležitosti kultury 158 0
3326 Dotace Římskokatolická farnost - neinv. 100 0
3341 Místní rozhlas 87 0
3349 Vydavatelská činnost 193 0
3392 Klub Zubří 10 153 7 000
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví 589 0
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 9 763 3 700
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3 700 0
3421 Využití volného času dětí a mládeže 95 0
3511 Zdravotní středisko 319 0
3513 Lékařská služba první pomoci 82 0
3612 Bytové hospodářství 1 273 0
3613 Nebytové hospodářství 9 025 7 000
3631 Veřejné osvětlení 2 850 1 000
3632 Pohřebnictví 746 500
3633 Inženýrské sítě 7 195 7 160
3635 Územní plánování  450 100
3636 Územní rozvoj  53 0
3639 Komunální služby a územní rozvoj   407 370
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 250 0
3729 Rekultivace skládky 50 0
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 765 1 800
3 Služby pro obyvatelstvo 65 910 30 405
4329 Dotace sdružením na pomoc dětem 20 0
4334 Pečovatelská služba pro rodinu 4 0
4351 Pečovatelská služba 115 0
4358 Sociální hospitalizace - hospic 40 0
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 179 0
5212 Ochrana obyvatelstva 5 0
5299 Krizové stavy 10 0
5512 Požární ochrana 690 0
5 Bezpečnost státu a právní ochrana 705 0
6112 Zastupitelstva obcí 2 530 0
6171 Místní správa 10 571 80
6310 Bankovní služby 60 0
6320 Souhrnné pojistné majetku 135 0
6399 Daň z příjmů + DPH 2 800 0
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 0
6409 Ostatní činnosti 219 0
6 Všeobecná veřejná správa a služby 16 315 80

Celkem 116 774

III. Financování

Třída Položka tis. Kč
8 8115 Změna stavu na bankovních účtech 18 740

IV. Investice

Paragraf tis. Kč
2212 Silnice 50

Výkup pozemků 50

Klidové centrum Zubří – místo pro dovádění dětí, 
rozjímání pod stromy i kulturní akce
V polovině listopadu byla dokončena úprava veřejného prostranství na ploše 
bývalého házenkářského hřiště a přilehlých pozemcích v centru města, se 
kterou se začalo v červenci letošního roku a u níž náklady na její realizaci 
činily přibližně 1,36 mil. Kč.
V rámci tohoto dotačního projektu s názvem „Klidové centrum Zubří“ 
byly vybudovány chodníky a plocha pro mobilní pódium a provedeny s tím 
související terénní úpravy. Byly vysazeny stromy a keře. Umístěny byly her-
ní prvky pro děti, lavičky a odpadkové koše. Vybudováno bylo také jezírko 
s fontánou. Nakonec bylo provedeno založení nového trávníku.
Na výsadbu dřevin a ozelenění, které je součástí projektu „Klidové centrum 
Zubří“, byla Městu Zubří přislíbena dotace ve výši cca 240 tis. Kč.

Projekt „Klidové centrum Zubří“ je spolufinancován evropskou unií – 
evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního 
prostředí čr v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Realizací projektu vznikla nejen odpočinková zóna pro všechny generace od 
maminek s dětmi až po seniory, ale také upravený prostor pro pořádání kul-
turních akcí. Přejeme si, aby se občanům Zubří nové centrum města zalíbilo 
a aby jej také co nejvíce využívali pro svůj oddych a relaxaci.

Za Odbor výstavby MěÚ Pavel Paseka

Zateplení fasády proměnilo dům služeb
k nepoznání
Od července do listopadu letošního roku byly na budově Domu služeb pro-
váděny stavební práce, které nejenže zlepšily tepelně technické vlastnosti 
objektu, čímž dojde ke snížení nákladů na jeho provoz, ale také v neposlední 
řadě výrazně zlepšily jeho vzhled. Provedeno tedy bylo zateplení obvodových 
stěn, stropů a střech, výměna výplní vnějších otvorů a související stavební 
práce. Tato akce probíhala v rámci dotačního projektu „Zateplení Domu 
služeb v Zubří“, přičemž hodnota díla je cca 5,5 mil. Kč a z toho dotace bude 
přibližně 3,2 mil. Kč. 

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6 700
Parkoviště Klub, Městský úřad, MŠ Duha 6 600
Výkup pozemků 100

2310 Vodovody 3 000
Vodovod Čertoryje 3 000 

2321 Kanalizace 15 370
Čistá řeka Bečva splátka 1 370
Rekonstrukce kanalizace 14 000 

2412 TKR 340
Přípojky, ul. Pod Hůrkou 340

3111 MŠ 1 775
Přírodní zahrada MŠ Sídliště 1 775

3392 Klub Zubří 7000
Realizace zateplení 7 000

3412 Sportovní zařízení v majetku města 3 700
FC Zubří – rekonstrukce šaten 2 998
FC Zubří - soláry 702

3613 Nebytové hospodářství 7 000
Dinner  5 000
Výtah DS 2 000

3631 Veřejné osvětlení 1 000
Rekonstrukce VO 1 000

3632 Pohřebnictví 500
PD nový hřbitov, rozšíření, chodníky 500

3633 Inženýrské sítě 7 160
IS Bílkovi 160
IS Traktorka II 7 000

3635 Územní plánování 450
Nový územní plán 350
Projektová dokumentace Vlkoprdy 100  

3639 Komunální služby a územní rozvoj 370
Pozemky 70
Oplocení hřiště u č. p. 1053 300

3745 Veřejná zeleň 1 800
Obnova prostranství Klub 800
Komunální stroj - komponenty 1 000

6171 Místní správa 80
Kopírka 80

V. dotace z rozpočtu města

Paragraf tis. Kč
3319 Kulturní činnost 125 
3326 Pořízení hodnot místního významu 100 
3399 Neinvestiční transfery partnerská spolupráce 120
3419 Tělovýchovná činnost 2 000 
4329 Sociální pomoc dětem a mládeži 20 
4334 Pečovatelská služba pro rodinu a děti 4 
4351 Pečovatelská služba 100 
4358 Sociální hospitalizace 40 
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 194 

CELKEM 2 703 

VI. Příspěvek do sociálního fondu z rozpočtu města

dle čl. 2 odst. ( 1) písm.  a) Statutu sociálního fondu města Zubří, platného 
od 1. 12. 2011   
Par. 6171/pol. 5169………………..430 000 Kč v souladu s čl. 5, 7 a 8 Statutu
Par. 6171/pol. 5499………………………….15 000 Kč v souladu s čl. 6 Statutu

rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Zubří usnesením ZM 18/19 
dne 5. 12. 2013.

Projekt „Zateplení domu služeb v Zubří“ je spolufinancován evrop-
skou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí 
čr v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Doufáme, návštěvníci i uživatelé Domu služeb budou s jeho novou barevnou 
podobou spokojeni.

Za Odbor výstavby MěÚ Pavel Paseka

Informace o změně vyhlášky o odpadovém
hospodářství v Zubří
Dne 5. 12. ZM na své 18 schůzi odsouhlasilo změnu OZV o místním poplat-
ku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. Změna se především týká čl. 6 - Osvo-
bození a úlevy od poplatku, který Vám nyní v plném znění přinášíme.
1) Od poplatku je osvobozena osoba, která se na území města Zubří pro-
kazatelně nezdržuje déle jak 300 dní v roce, i když má ve městě Zubří trvalý 
pobyt, z důvodu pobytu:
  a) mimo území České republiky,
  b) ve zdravotnických zařízeních,
  c) v zařízení sociálních služeb, které jí poskytuje ubytování,
  d) ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
  e) ve výkonu trestu.
(2) Úlevu od poplatku ve výši 50% mají studenti denního studia, kteří stu-
dují a zároveň přechodně bydlí mimo město Zubří po dobu obou semestrů 
(pololetí) v daném roce.
(3) O osvobození i úlevu dle odst. 1 a 2 je nutno písemně požádat do 
28. 2. daného kalendářního roku na Městském úřadě v Zubří a do 
15. 11. daného kalendářního roku délku a důvod osvobození či úlevy 
prokazatelně doložit správci poplatku, jinak na osvobození ztrácí nárok. 
Správce poplatku může na žádost poplatníka, doručenou do 15. 11. daného 
kalendářního roku, stanovit delší lhůtu k doložení důvodu pro osvobození či 
úlevu s tím, že tato lhůta nesmí být delší než do posledního pracovního dne 
daného kalendářního roku
(4) Osoba, která splňuje znaky poplatníka podle článku 2., odst. 1) písm. a), 
také i podle odst. 1) písm. b), platí poplatek pouze jednou.
(5) Poplatníci, jejichž poplatková povinnost vznikne v roce jejich narození, 
jsou od poplatku osvobozeni do 31. 12. kalendářního roku, v němž se na-
rodili.
(6) Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
nejpodstatnější změna se týká toho, že již nebudou osvobozeni od po-
platku za odpad ti občané, kteří přechodně bydlí mimo město Zubří.
Je nutné ještě upozornit, že občané mají zákonnou povinnost se k poplatku 
nejen přihlásit, ale i odhlásit, a to hlavně při změně trvalého bydliště! 
Úplné znění OZV najdete na webu Města Zubří. 

Odbor výstavby

tašky na tříděný odpad
Město Zubří nabízí občanům spe-
ciální sady tašek pro domácnost na 
tříděný odpad. Jedna sada se skládá 
ze tří barevně odlišených tašek – na 
plasty, sklo a papír. Cena jedné sady 
činí 30 Kč.
Naším cílem je snižovat v našem 
městě produkci komunálního odpadu 
a právě třídění odpadu patří k jeho  

nejefektivnějším formám. Věříme, že tyto sady, které si již v jiných městech 
získaly svoji popularitu, najdou své místo i v našich domácnostech. Sady se 
budou prodávat systémem 1sada do jedné rodiny a jsou k dostání na odboru 
výstavby – p. Gazdíková.

Odbor výstavby
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termíny svozů plastů a nápojových kartonů
v roce 2014
termíny svozů plastů v roce 2014 - pytlový sběr

6. 1. 14. 2. 14. 3. 11. 4. 9. 5. 6. 6.

4. 7. 1. 8. 12. 9. 10. 10. 7. 11. 5. 12.

termíny svozů nápojových kartonů v roce 2014

6. 1. 14. 3. 9. 5. 4. 7. 12. 9. 7. 11.

Upozorňujeme občany, že svozy jsou směrovány vždy na pátek. jen v lednu 
6. 1. 2014 bude svoz kartonů a plastů výjimečně v pondělí! 
Svozová firma nás navíc ujistila, že i když zaměstnanci společnosti AVE CZ 
budou vhazovat pytle s kartony a plasty do jednoho vozidla či vozidla s ko-
munálním odpadem, při vykládce budou vždy tyto pytle znovu roztříděny.

Odbor výstavby

Mimořádná dotace jednotkám Sdh I Zubří
a Sdh II Staré Zubří
Do konce letošního roku budou fyzicky přiděleny jednotkám SDH I 
Zubří a SDH II Staré Zubří neinvestiční finanční prostředky pro jejich 
činnost. Tyto finanční prostředky jsou určeny:
- na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce na výzvu krajského 
operačního a informačního střediska HZS Zlínského kraje mimo územní 
obvod obce,
- na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH vybraných 
obcí ve formě příspěvku na věcné vybavení. 
Tato neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje byla schválena na 
návrh Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje v souladu s usne-
sením ZZK ze dne 20. 11. 2013. Výše neinvestiční dotace činí 50 tis. Kč, 
tj. 25 tis. Kč pro každou jednotku SDH Zubří.

MěÚ Zubří

Oznámení MěÚ Zubří
Oznamujeme občanům, že v době od 23. 12. – 31. 12. 2013 bude 

městský úřad uzavřen.

SVČ Rožnov p. Radhoštěm - Vánoční zvyky - výroba vánočních věnců, zpěv 
a poslech koled 

Za MŠ Sídliště Irena Dukátová a Mgr. Petra Holišová

návštěva dětí z MŠ v knihovně
Naše třída „Včeličky“ se pátek 15. listopadu vypravila do knihovny v Klubu. 
Přivítala nás příjemná paní knihovnice Lenka, děti seznámila s prostředím, 
promluvila s nimi, jak mají zacházet s knihou a jaké knihy znají. Děti se 
rozhovořily, kdo jim doma čte před spaním, jaké knihy mají rády a jaký je 
knížka kamarád. Vyhrály knihy O Krtečkovi, a protože naše třída pracuje 
v tomto školním roce s tématem „Krteček a jeho kamarádi“, bylo to dětem 
velmi blízké a některé krtečka i namalovaly. Na závěr si v knihovně půjčovaly 
časopisy pro děti a se zájmem v nich listovaly. Moc se nám tam líbilo a roz-
hodli jsme se, že se tam budeme vracet každý měsíc půjčit knížky, které v MŠ 
nemáme, a zase si pohovoříme např. o pejskovi a kočičce pana Josefa Čapka. 
Vždyť kniha je kamarád, co nikdy nezklame. 

Za MŠ Šmejkalová Irena 

Stonožková Praha 2013
6. 12. bylo pro 46 žáků II. stupně ZŠ a jejich dvoučlenný doprovod ráno vel-
mi krušné. Autobus do Prahy na ně čekal už ve 4:00 před MěÚ. Všichni ale 
vstali včas, a tak mohl výlet začít. D1 byla tentokrát milostivá a cesta probí-
hala příjemně, až na malou komplikaci – bylo těžké najít funkční toalety!
Praha všechny přivítala mrazem a větrem. V Chrámu sv. Víta, Václava a Voj-
těcha naštěstí nefoukalo, ale zimy si návštěvníci užili až až. Zubřané měli 
tentokrát vyhlídku ze všech dětí nejlepší, protože seděli na schodech před 
kněžištěm a veškeré dění se konalo v jejich bezprostřední blízkosti (a pol-
štářky uchránily jejich zadečky před chladem). Tak se nečekaně stali medi-
álními hvězdami, protože ČT2 během přímého přenosu vysílala jejich tváře 
opravdu velmi často.

akce u Sluníček v listopadu
SVČ Rožnov p. Radhoštěm - Keramika - výroba vánočních svícnů

První plavání - Rožnov p. Radhoštěm

Děkujeme panu Barošovi a panu Němcovi za hezké a poučné povídání o les-
ní zvěři a za ukázku lovení lesní zvěře. A těšíme se na další spolupráci.

Malování na sklo - výroba 
vánočních dárků pro rodiče. 
Děkujeme paní Pobořilové za 
příjemné strávení dopoledne 
v naší MŠ.

Stonožkové mše probíhají vždy v přátelském a veselém duchu. K tomu 
tentokrát přispěl i Pepa Vágner, který, i když nemocný a se rty plnými opa-
rů, zazpíval s 250členným dětským sborem hymnu Never Be Alone. Také 
pan prof. Piťha pobavil všechny přítomné svou promluvou, v níž například 
vzpomínal na to, že Ježíška přivítal vůl s oslíčkem a dýchali na něho, aby ho 
chránili, kdežto král ho chtěl zabít. Pan profesor prohlásil, že raději by byl 
celý život oslíkem, na kterého všichni s láskou vzpomínají, než králem nebo 
vojevůdcem, kterého všichni proklínají. Pak oznámil dětem, že se chystá 
další výtvarná soutěž na téma „Naše katedrála“. Nakonec dal všem dětem 
dva domácí úkoly: všechny doma pozdravovat („od kanára v kleci až po dě-
dečka na kanapi“) a o všem, co zde slyšely, doma vyprávět. Bylo zábavné 
vidět Otce kardinála, jak se snaží po celou dobu promluvy nesmát – a jak se 
mu to nedaří.

Děti na oslavu J. Em. Dominika kardinála Duky O. P. a u příležitosti vý-
stavby „kardinálské pergoly“ ve Zvíkovecké kytičce nacvičily sbor otroků Va 
penciere... z Verdiho Nabucca. Na závěr všem pan kardinál za píseň velmi 
poděkoval a přiznal, že k ní má velmi osobní vztah – slyšel ji v 70. letech ve 
Vatikánu a vzápětí se doslechl o uvěznění Václava Havla, Jiřího Dientsbie-
ra a dalších disidentů. A jak víte, pan kardinál „seděl“ společně s Václavem 
Havlem.
Po mši se promrzlí Zubřané vydali za dalšími zážitky do Muzea Karla Zema-
na. Tato návštěva byla spojena s překvapením, které se podařilo utajit až do 
poslední chvíle (i když mě vlastně trochu mrzelo, že nikoho z dětí nenapadlo 
otevřít internet a podívat se na stránky muzea, tam by určitě našly, že se jed-
ná o plavbu parníkem po Vltavě).
A pak už následovala klasika – vánoční Praha se všemi stánky, obchody a 
hlavně KFC a McDonaldy! Cesta domů opět proběhla bez problémů, takže 
teď už zbývá jen vzpomínat a snad se i léčit z nachlazení. Ale příští rok čeká 
Stonožková Praha zase na ty nejaktivnější zuberské Stonožky.
Děkuji všem dětem, které s opravdovým nasazením dokázaly namalovat více 
než 550 skutečně krásných vánočních přání, děkuji paní Juříčkové a paní 
Gábině Cábové, které s dětmi do Prahy jely, děkuji vedení ZŠ Zubří, Nadač-
nímu fondu ZŠ a v neposlední řadě také GuZu, že nám tento výlet umožnily. 
A nesmím zapomenout poděkovat za krásné keramické andílky, které paní 
Juříčková vytvořila jako vánoční dárek od ZŠ Zubří Otci kardinálovi a SM 
Dominice Bohušové, asistentce pana kardinála.

Helena Dufková

Vánoční pečení
Naši mateřskou 
školu provoněly 
na počátku ad-
ventu již tradičně 
perníčky pečené 
dětmi s paními 
učitelkami. I v le-
tošním předvá-
nočním období 
jsme navázali na 
tradici pečení vá-
nočního cukroví 

s dětmi a rodiči. Maminky si doma připravily těsta a v mateřské škole je spo-
lečně s dětmi upekly a nazdobily. Poté si maminky u voňavého občerstvení 
vyměňovaly recepty. Z plných krabic napečených dobrot budou děti ujídat 
až do příchodu Vánoc.

MŠ Duha
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Zprávy ze školy

Zprávy ze školky - MŠ Duha

Zprávy ze školky - MŠ Sídliště



Výlet do Prahy se Stonožkou
Tento rok se opět malovala přáníčka pro hnutí Na vlastních nohou - STONOŽ-
KA na pomoc potřebným. Děti, které překročily určitý počet namalovaných 
přáníček, se mohly zúčastnit 6. 12. 2013 výletu do Prahy!
Vyjíždělo se velmi, ale velmi brzy, ve čtyři hodiny ráno! Po nástupu do auto-
busu jsem si říkala, že si na chvíli odpočinu, že budou všichni ospalí a budou v 
klidu. Opak byl pravdou! Vypadalo to, jako by všichni měli nadespáno, ale asi 
po hodině nebo dvou se všichni uklidnili.
Po dlouhé a klidné cestě jsme dorazili na místo. Nejprve jsme se prošli okolo 
Chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde se později konala mše svatá. 
V chrámu jsme měli skvělá místa, přímo pod kněžištěm neboli oltářem. Seděli 
jsme na schodech, ale byli jsme vybaveni polštářky! Mohli jste nás také spatřit 
živě v televizi na ČT2. Mše byla krásná a dle mého názoru byla za ty tři roky, co 
tam jezdím, nejhezčí, protože jsme ji nejen slyšeli, ale i viděli, a hned to bylo 
lepší.
Po skončení jsme měli domluveno Muzeum Karla Zemana, jež bylo také hezké 
a zábavné. Týkalo se natáčení filmů a jejich technik.  

Poté bylo pro nás nachystáno velké překvapení, a to byla cesta parníkem po 
řece Vltavě. Boží, všem se to velice líbilo, včetně mě!  Nejenže jsme se ohřáli, 
ale taky jsme si prohlédli spoustu památek. Tohle překvápko se vážně povedlo!

A nakonec rozchod na Václavském náměstí. Jako každý rok jsme se na to straš-
ně těšili. Ihned jsme se rozběhli do McDonaldu, KFC, New Yorkeru, C&A a 
dalších obchodů! Zhruba po dvou třech hodinách jsme se sešli znovu na Vác-
lavském náměstí a většina z nás si nesla alespoň malou tašku. Když jsme byli 
všichni, odebrali jsme se k autobusu a loučili se s Prahou. Ani teď jsme se nedo-
čkali klidu. Teprve po skončení filmu, který nám pustili, klid nastal.
Prožili jsme krásný výlet a získali zároveň nový zážitek a všem se nám líbil. 
(Částečně i z toho důvodu, že se nemuselo do školy!)

Michaela Majerová, 8.B

V lese pobíhá zlaté prasátko,
uvidí ho třeba i malé děťátko,
nesmíme však nic do pusy dát,
než první hvězdička začne plát.

Na stromeček pověsím hvězdičku
a k večeři si dám rybičku.
24. prosince
dám dárek mamince.

Teď vyrobím adventní věnec 
a naší básničky je konec.

Adam Majtan a Tomáš Randus, 6. B

Vánoce jsou za oknem
Kapr, dárky, stromeček,
ještě chybí zvoneček. 
Letos opět po roce  
navštívily nás Vánoce.

Zapálíme adventní svíčky zas,
v dálce je slyšet andělský hlas.
Venku už padají sněhové vločky, 
 maminka peče voňavé vánočky.

Krásná vůně cukroví 
vánoční náladu dozdobí.
Upéct a sníst kapra je vteřinka
a vánoční zvyky držíme zlehýnka.

Už je to tu, zazvonil zvoneček, 
čeká nás pod stromkem vánoční dáreček.  
Najednou každému zatají se dech,
přání se splní i v nejtajnějších snech.

Natálie Ondřejová a Sabina Sváková, 6. B

Mikulášská
Dneska přišel Mikuláš,
měl na sobě bílý plášť.
A na hlavě čepici,
byli s ním tři čertíci.

A taky dva andělé,
těch šest k nám šlo vesele.
Rozdávali dárečky,
když zpívaly dětičky.

Zazpíval jsem koledu,
Mikuláš mi dal radu:
„Jestli příště zlobit budeš,
do pekla pak s čerty půjdeš.“

Nezbývá než nezlobit
a za rok se zas těšit.

Ondřej Staňo, 6.A

Štědrý večer
Opět po roce jsou tu Vánoce
a k tomu pohádky stojí už za vrátky.
Všude je bílý sníh a bez růží zahrádky,
na stromě sedí černý kos
a zmrzlé má pařátky.

Z tvorby žáků ZŠ Zubří
Mikuláš
Dneska přišel Mikuláš,
měl na sobě bílý plášť.
Čerti se mu smáli,
děti se moc bály.

Mikuláš pak řekl: „Děti,
ten čas nám ale letí.
Zazpívejte koledy,
dostanete dobroty.“

Dobroty už dostaly
a pak všechny jásaly.
Děti už se nebály,
s andílky si zpívaly.

Čerti moc plakali
a pak zmizli do dáli.
Mikuláš se radoval,
že děti obdaroval.

Moc se jim to povedlo,
je to pro ně lákadlo.
Nosí dětem sladkosti,
k  tomu hodně radosti.

Veronika Klimková 
a Barbora Hrušková, 6.A

Mikulášská nadílka
Dneska chodil Mikuláš,
měl na sobě bílý plášť.
Andělé měli křídla
bílá jako křída.

Čerti byli černí,
peklu i Luciferovi věrní.
Hodným dětem dají dáreček,
zlobivým zas na zadeček.

Zazpívejte jim písničku
a oni vám dají horu perníčků.
Čerti dělají bu bu bu,
ale já se jich bát nebudu.

Hodný jsem byl celý rok,
Mikuláš mi řekl:
„Ty jsi ale milý hoch,
přijdu k tobě příští rok!“

Jan Fafejta a Michal Opálka, 6.A

Vánoce
Brzy tu budou Vánoce,
 krocany zavřeme do kotce.
Všude padá bílý sníh,
děti jezdí na saních.

Ježíšek zazvoní na zvoneček
a každý dostane svůj dáreček.
Já možná nedostanu nic,
ale chtěl bych fotbalový míč.

Ten kos je bos
a mně též mrzne nos.
A tak si pospíším,
domů hned zamířím.

Najednou maminka volá: „Pojď už domů!“
Když přijdu, usedneme k štědrovečernímu stolu.
Máme kapra se salátem, venku padá sníh,
na nebi hvězdičky jsou samý smích.

David Martinek, 6.B

Vánoce
Máme krásný stromeček,
pod stromečkem dáreček.
Na stromečku hvězda,
snad se mi to nezdá.

Venku padají vločky,
před dveřmi mňoukají kočky.
Na zemi už sníh je,
hodně dětí sáňkuje.

Velkého kapra máme,
řízky z něj uděláme.
Chutnat bude velice,
na stromu září svíce.

Dárky už brzy rozbalím,
mamince cukroví pochválím.
Vánoce tu budou zas,
ten slavnostní krásný čas!

Martin Divín a Adam Mikulenka, 6.B

Hnutí Na vlastních nohou – Stonožka 
přeje všem žákům ZŠ Zubří, jejich rodičům, 
učitelům i všem příznivcům hnutí 
spokojené prožití svátků vánočních 
a do nového roku klid, radost a pohodu.

Běla Gran Jensen a Helena Dufková

Andrea Ovčáčková, 14 let

Andrea Ovčáčková, 14 let

Barbora Cábová, 13 let

Barbora Urbanová, 13 let

Dominika Sváková, 14 let

Lenka Fryšová, 12 let

Michaela Polášková, 13 let

Tereza Kamencová, 13 let

Matyáš Juříček, 14 let

VánOce Ve SKle
Muzeum Zubří v závěru roku hostí výstavu autorky Šárky Dořičákové, která 
představuje různé způsoby uměleckého zpracování skla. Návštěvníkům tato 
vánoční expozice nabízí nejen krásnou pestrobarevnou podívanou a inspira-
ci pro možné zútulnění vlastního interiéru, ale také příležitost koupit přímo 
na výstavě dárek pro své blízké.

Slavnostní vernisáž se nesla v po-
klidné atmosféře zabarvené do 
jazzových tónů 30. let, které zněly 
Muzeem Zubří z kytary, houslí a 
kornetu Milana Cyruse a Ladislava 
Kokeše. Tito dva talentovaní mu-
zikanti melodiemi Jaroslava Ježka, 
Summertime George Gershwina a 
dalšími vytvořili nádhernou kulisu 

celé vernisáže a určitě v mnohých vyvolali nostalgické vzpomínky, u jiných 
obdiv k jejich nespornému muzikantskému umu. Šárku Dořičákovou a její 
tvorbu krátce představila předsedkyně muzejní rady Marie Krupová, speci-
fickou a v mnohých ohledech unikátní technologii zpracování skla pak před-
stavila návštěvníkům vernisáže sama autorka.
Ta se výrobou a zpracováním skla zabývá již od roku 1999. Svá díla dodává 
do mnoha galerií v České republice i zahraničí. Pomocí vitrážové techniky 
Tiffany vyrábí spoustu produktů, jako jsou lampy, šperky či výplně do oken 
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a dveří. Moderní fusingovou tech-
nikou vytváří zejména interiérové 
a exteriérové doplňky v podobě ob-
razů, paravánů, kuchyňského či 
dekorativního nádobí a šperků. Re-
alizaci zakázkové výroby často opírá 
o originální návrhy Judity Chytkové, 
v dnešní době často poptávané ná-
boženské motivy malované na sklo 
pak vycházejí ze spolupráce s Marií 
Chlebovskou. Samostatnou kapito-
lu její tvorby pak představují šperky. 
Na jejich vzniku se svými návrhy po-
dílí designér pro světelné zpracová-
ní skla, pan Stanislav Branny, který 

si jako host vernisáže tuto spolupráci velmi pochvaloval. Ocenil především 
Šárčinu schopnost vyhovět jeho představám, v nichž se materiálově snoubí 
kov a sklo. 
V letošním roce se Muzeum Zubří s kalendářním rokem rozloučilo tak tro-
chu netradiční vánoční výstavou. „Vánoce ve skle“ však nabídly pohled na 
sklo jako na materiál, s kterým se dá doslova čarovat a vytvářet předměty od 
šperků přes lampičky až po designové doplňky moderního interiéru.  

Lenka Přečková, foto Pavel Czinege

barOnKY
(eva holubová, Zuzana bydžovská) 
– smích i slzy v hledišti zuberského Klubu
baronky divadla Kalich byly posledním představením zařazeným do 
divadelního předplatného letošního roku. a bylo to důstojné zakonče-
ní, které svými excelentními hereckými výkony ozdobily eva holubová 
v roli baronky a Zuzana bydžovská coby zanedbaná, hloupá, ale oddaná 
služka. Situace, které obě dámy rozehrávaly, nutily diváky k smíchu, za-
myšlení a slabší povahy to stálo i několik slz …

Dějová linka celého příběhu, jež obě aktérky v Klubu rozehrály, je jednodu-
chá. Hraběnka v podání Evy Holubové řeší své osobní problémy, prázdnotu, 
nenaplněnost a neustálé ponižování ze strany záletného barona, snahou 
o kultivaci a výchovu prosté a jednoduché služebné. Zuzana Bydžovská, 
jako „Mauglí“ v sukni, ukazuje svou zanedbanost, hloupost a velmi prostý 
původ v neskutečně uvěřitelných grimasách, zvucích a prvních slovech, jež 
ji její „opatrovnice“ postupně učí.  V této hře Michaela Mackenzieho však 
o děj zas až tolik nejde. Nestačíme se divit hereckému umu obou protagonis-
tek, přemýšlíme nad tím, kam až sahá dobro nebo naopak krutost. Chvílemi 
se smějeme gagům, gestům a mimice skvělé Zuzany Bydžovské, chvílemi 
se zamýšlíme, občas dojímáme. Z toho, či onoho pohledu jsme svědky hry, 
která v nás jistě nějakou stopu zanechá. 

Lenka Přečková, foto Pavel Czinege

Ani se nenadáme a vzduchem se line jedna z nejkrásnějších melodií, která 
vdechla život Skácelovým veršům:  Modlitba za vodu. Vánoční koncert Hradiš-
ťanu je u konce a s ním přichází i překvapení, které si Město Zubří pro Jiřího 
Pavlicu připravilo. Diváci vstávají a podporováni muzikou sborově zpívají: „Jir-
ka má narozeniny, my máme přání jediný, …“ Čerstvý šedesátník si ze Zubří 
odváží vzpomínku, kterou zhmotnila učitelka zuberského bílého vyšívání, Ma-
rie Pyrchalová – zuberskou výšivku, na které nechybí motiv houslového klíče. 
Děkujeme cimbálové muzice HRADIŠŤAN za to, že nás poctila svou návště-
vou a přeměnila obyčejný páteční večer na nezapomenutelný hudební zážitek. 

Lenka Přečková

Klub Zubří hlásí: VYPrOdánO!!!
Oblíbenost zuberského divadelního předplatného stále roste. je nám ob-
rovským potěšením oznámit, že v současné době již není možné zakoupení 
permanentek pro nastávající divadelní sezónu. Ke stávajícím předplatite-
lům přibyla řada nových zájemců, a ač je to k neuvěření, již nyní máme 
obsazena všechna místa včetně přístavků.

Vstupujeme do 10. divadelní sezóny v Zubří.  Mnozí z Vás už mají mezi sou-
bory a herci své oblíbené jistoty, jakými jsou bezpochyby ochotníci z Valašské 
Bystřice, ale také herci a herečky regionálních divadel z Uherského Hradiště, 
Českého Těšína nebo Opavy. Každý rok Vám do Zubří zveme také oblíbené 
hvězdy z českého divadelního výsluní. Vidíme, že jste si díky jejich schopnosti 
rozdávat radost a potěchu ducha vyšlapali ke Klubu cestičku, která, jak doufá-
me, už nikdy nezaroste.
Tímto Vám chceme z celého srdce poděkovat za Vaši přízeň a těm z Vás, na 
které se nedostalo, bychom rády popřály více štěstí v příštích letech. Současně 
prosíme, sledujte kulturní program a věřte, že si v něm kromě divadla i v příš-
tím roce najdete laskominky, které bude stát za to ochutnat.

Lenka Přečková

Zubří sborově popřálo jiřímu Pavlicovi 
k narozeninám …
je pátek 29. listopadu 2013 a zima buší na vrata, za kterými se však děje 
něco mimořádného. jiří Pavlica, obklopen cimbálovou muzikou hradiš-
ťan, provází návštěvníky Klubu Zubří staletími. ta časová osa, po které za 
zvuku cimbálové muziky, bezkonkurenčních mužských vokálů i medové-
ho hlasu alice holubové oscilujeme, začíná už u cyrila a Metoděje a končí 
jen 3 týdny nazpět, kdy se zrodila píseň zcela nová ….

Zaplněné hlediště Klubu Zubří tiše obdivuje nádherný čistý zvuk, moudrost, 
charisma a muzikantské umění dlouholetého uměleckého vedoucího cimbá-
lové muziky HRADIŠŤAN Jiřího Pavlici. Přes „velikost“ svého vůdce však 
muzikanti nezůstávají nikterak upozadění a strhávají na sebe pozornost nejen 
precizní hrou na různorodé hudební nástroje od cimbálu až po netradiční klá-
vesy či perkuse, ale také libozvučnými vokály i mimikou. S každým vstupem 
Alice Holubové na jeviště si připadáme, jako by všechno kolem bylo ze sametu. 
Ta čistota, síla a přitom lehkost, s jakou čaruje se svým hlasem, se nedá tak 
snadno přenést na papír, ta se musí slyšet.  

divadlo chaOS (Val. bystřice)
nejen PrO PředPlatItele
Komedii ochotníků z Valašské bystřice s názvem POd PraPOreM něŽ-
nÝch daM jsme zařadili do divadelního předplatného 2014 (31. 1. 2014), 
na které už v současné době není možné sehnat permanentku.  ale protože 
víme, že máte rádi Pepu Šturmu a jeho herecké kolegy „z bystřic“, zahájí-
me únor stejným způsobem, jakým v Klubu zakončíme lednový kulturní 
program. hru pro Vás uvedeme ještě jednou, a to v sobotu 1. února 2014. 

ARCHIV KLUBU, CHAOS 2013

Vítání ježíška

Ať jste velcí nebo malí,
co kdybyste přivítali
dítko v chlévě zrozené, 
v jesličky položené.
Chcete vědět, kdy to bude,
jestli na vás místo zbude, 
přijďte o Štědrém dnu
v třetí odpolední hodinu
do kostela sv. Kateřiny,
s koledou na rtech odejdeš ty i jiný. 

24. prosince 2013 v 15 hodin 
v chrámu sv. Kateřiny v Zubří

akademie 3. věku v novém kabátu aneb 
KřeSlO PrO hOSta
Milí návštěvníci našeho přednáškového cyklu KŘESLO PRO HOSTA, v době, 
kdy čtete tyto řádky, máte už jistě za sebou další vydařenou přednášku Jiřího 
Máry a jeho rodiny o Austrálii a jste nedočkaví, co jsme si na Vás připravili pro 
začátek příštího roku. 
Na čtvrtek 9. ledna jsme se po delším čase tematicky vrátili ke gastronomii a 
stravování. Do našeho křesla usedne vzácná návštěva, paní Milena Habustová, 
která strávila dlouhých 40 let prací pro Valašské muzeum v přírodě. Před dvě-
ma lety napsala a v edici Rožnovské malé tisky vydala publikaci PROSTŘENÝ 
STŮL ROŽNOVANŮ. Naše beseda ponese stejný název, ale přinese ještě širší 
obsah než publikace sama. Řeč bude především o tom, jak se naši předci na 
Rožnovsku dříve stravovali. Budou Vám představeny některé recepty, typické 
městské pokrmy, ale také stravování venkovské, jež bylo ovlivněno intenzivní-
mi kontakty se  slovenskými obcemi.  Ve skrytu duše doufáme, že se nám pro 
Vás podaří připravit také malou ochutnávku, ať ten Nový rok přivítáme řádně 
nasycení, a tím pádem i spokojení!
V následujících měsících je pro Vás připraven další atraktivní program. Ná-
vštěvu nám slíbil Jaroslav Jindra, který s fotoaparátem, kamerou a tužkou v 
ruce navštívil přes 100 zemí světa a dokáže fantasticky prezentovat vše, co ve 
světě za ty roky zažil, viděl a pocítil. V současné době ještě máte šanci ovlivnit 
téma přednášky – inspiraci naleznete na http://www.jaroslav-jindra.cz/.  
Březen bude patřit ženě, kterou většina z Vás velmi dobře zná. O cvičení senio-
rů (nejen na Kanárských ostrovech) Vám přijde povyprávět Jana Mikulenková 
z místní organizace ASPV. 

Lenka Přečková

KřeSlO PrO hOSta – programy na začátek roku 2014
9. 1. 2014 – Milena habustová, Prostřený stůl Rožnovanů
6. 2. 2014 –  jaroslav jindra, cestovatel, režisér, kameraman, fotograf, 

publicista
13. 3. 2014 –  jana Mikulenková, Nejen o cvičení seniorů na Kanárských 

ostrovech
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Komedie i u nás velice známého amerického autora se odehrává začátkem še-
desátých let 20. století, kdy se dva neúspěšní shakespearovští herci Jack a Leo, 
aby získali dědictví po milionářce Florence, rozhodnou vydávat za její dávno 
zmizelé synovce Maxe a Steva. Jenomže se ukáže, že ve skutečnosti to byly ne-
teře jménem Maxine a Stephanie. Naše hrdiny to však neodradí a převléknou 
se do ženských šatů. Jaké je ale jejich překvapení, když zjistí, že Florence stále 
žije a oni musejí svou hru hrát dál... 
hrají:
Leo – Honza Závorka
Jack – Pepa Šturma
Meg – Ing. Jana Majerová
Audrey – Jana Bařinková, Milča Bláhová
Duncan – MUDr. Jaromír Veith
Florence – Martina Mondříková
Doktor – Pepa Rydl
Ben – Radek Štefela

Rezervace vstupenek bude možná až v lednu roku 2014.
Lenka Přečková

Vánoce, Vánoce přicházejí, 
zpívejme přátelé...
Svátky klidu a míru nám pomalu klepou 
na dveře, a tak jsem vás chtěla infor-
movat o nových službách, které naše 
knihovna má možnost nabídnout všem 
spoluobčanům.

Ministerstvo kultury pravidelně vyhlašuje projekty na podporu knihoven. Zá-
kladním cílem programu Veřejné informační služby knihoven (dále jen VISK) 
je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bázi informačních 
technologií (ICT). Program VISK je členěn na devět vzájemně provázaných 
podprogramů. Z hlediska potřeb městských a obecních knihoven je významný 
zejména podprogram
VISK 3 - Informační centra knihoven 
V souladu se státní informační politikou a kulturní politikou vlády ČR je hlav-
ním cílem podprogramu VISK 3 systematická podpora šíření a poskytování 
informací občanům prostřednictvím knihoven s využitím informačních tech-
nologií, zejména prostřednictvím veřejně přístupné informační sítě. Naše 
knihovna získala dotaci v rámci programu VISK 3 v tomto roce. Díky projektu 
jsme tedy mohly zpřístupnit katalog knihovny na internetu a tím jej zpřístup-
nit většímu okruhu uživatelů. Došlo tak ke zkvalitnění a rozšíření služeb čte-
nářům, kteří teď mají možnost nahlížet do svých karet, prolongovat výpůjčky 
a rezervovat dokumenty nebo zjistit aktuální dostupnost dokumentu. Vlastní 
webový katalog nám umožňuje zapojit se plnohodnotně do katalogu knihoven 
Vsetínska.  
Nákupem nového PC jsme mohly zajistit bezproblémový chod katalogu a jeho 
zpřístupnění přes web knihovny. Náš nový On-line katalog naleznete na webo-
vých stránkách knihovny – www.mesto-zubri.knihovna.info.
Čtenáři už nové webové stránky a nový katalog zaregistrovali a někteří již plně 
využívají možností, které katalog v pohodlí domova umožňuje. Knihovna se 
podílí na vytváření souborného katalogu knihoven okresu Vsetín. Katalog 
spravuje Masarykova veřejná knihovna Vsetín.
Věříme, že tato služba bude vámi hojně využívaná a že ji kladně oceníte. Samo-
zřejmě, že v knihovně, na mailu a také na FB stránkách vám rády zodpovíme 
všechny vaše dotazy a naučíme vás využívat všechny výhody on-line katalogu 
knihovny.

Ptáci v zimě, ptáci na krmítku
Je vhodné ptáky přikrmovat? Jedno-
značně ano. Především v zimě, při 
silných mrazech a vysoké sněhové po-
krývce. V tomto náročném období je 
přirozené potravy nedostatek. 
Dalším důvodem, proč lidé ptáky při-
krmují, je možnost pozorovat ptáky 
zblízka. 

Čím nalákat ptáky do naší zahrady nebo do blízkosti našich oken? 
Vedou slunečnicová semena, oříšky, lněné a konopné semínko. Pro ptáky si 
ale můžete připravit i sušené křížaly jablek, ovesné vločky, mák, proso, řepku, 
nesolené tuky (vnitřní sádlo nebo lůj) nebo nasbírat semena trav a bodláků, 
jeřabiny, šípky, bezinky, plody hlohu, rakytníku, svídy, břečťanu. 
Potrava, kterou ptákům nabízíme, by neměla být zkažená. Umístíme ji na kr-
mítko, které by mělo mít dostatečnou stříšku, aby potrava byla chráněna před 
vlhkem a sněhem. 
Krmítko je nutné zabezpečit před predátory. Na krmítku zavěšeném na stromě 
pomocí drátu nebo provázku za větev budou ptáci méně ohroženi před napa-
dením kočkou nebo kunou. Na větev takto můžeme zavěsit i tukové krmítko 
zhotovené např. z převráceného květináče. Na loji a tukové směsi si rádi po-
chutnávají sýkory, brhlíci nebo šoupálci.
Pěnkavy, zvonci, strnadi, vrabci a kosi rádi sbírají semena přímo ze země. Se-
mena jim proto můžete sypat na zem pod stříškový zásyp – tj. stříšku přibližně 
1x1 metr velkou, připevněnou na kůlech 60-80 cm vysokých. 
Pokud jste ještě nestihli krmítko připravit, stačí na stromech ponechat neskli-
zená jablka. Stejně jako zbytky jeřabin, hložinek, šípků a bobulí jmelí na stro-
mech nebo keřích jsou velkým lákadlem pro kosy a kvíčaly. 
Takto můžete ptáky pozorovat na vlastní zahradě nebo na procházce městskou 
zelení, parkem či lesem. 

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť
Zdroj fotografie: autor článku

labutí jezero nebo hamerský rybník?
Již v minulém vydaní ZN jsem 
chtěla upozornit, jak skvostný 
pohled je na Hamerské rybníky. 
Vodní plocha sama o sobě zkráš-
luje zuberské okolí, ale když se 
na hladině objeví jeden z našich 
největších vodních ptáků labuť 

velká,  je to opravdový zážitek. Na Hamerské rybníky však nezamířil jeden či 
dva páry, jak tomu bývá pravidelně v jarním období, tentokrát se jednalo o hej-
no čítající více než dvacet ptáků.  Při jedné z četných procházek směřujících k 
rybníkům právě kvůli labutím jsme napočítali 17 labutí plujících na hladině 
a dvě menší hejna vznášející se v blízkém okolí v počtu 9 a 7 ptáků. Labutě, 
které létaly nad hladinou, si evidentně chtěly odpočinout na vodní ploše, ale 

Jen jednou za rok přijdou Vánoce,
jen jednou za rok se malý, sněhem zachumelený stromeček promění 

v zářící světélko lidského štěstí.
Jen jednou za rok jsou lidská srdce tak blízko vedle sebe, 

že jedno druhé slyší.
S hlasem vánočních zvonů ať zavítá do Vašeho domu zdraví, láska a radost 

a ať s Vámi zůstanou po celý příští rok.
To vše Vám od srdce přejí

Lenka Cabáková
a Eliška Bartošíková

Pro všechny čtenáře chystáme i do dalšího roku plno knižních novinek a best-
sellerů. Těšíme se tedy na vaši přízeň i v roce 2014.

četné plašící výstřely jim v tom bránily.  V moudrých knihách se píše, internet 
uvádí: Jako většina vrubozobých ptáků se i labutě živí rostlinnou potravou. 
Napůl ochočení ptáci ve městech nepohrdnou ani pečivem. Nevím, zda se v jí-
delníčku těchto ptáků objevují i drobné rybky. Snad proto místní rybáři chrá-
nili vysazený potěr ohlušujícími výstřely a se snažili se dalším labutím přistání 
znemožnit? Musela jsem vše pracně vysvětlovat svým dětem, které měly z dě-
sivých ran hrůzu. Celá vycházka za krásnými a majestátnými labutěmi zcela 
ztratila své kouzlo.

Eliška Divínová

Když jsem přemýšlela, o čem by mělo být předvánoční povídání, řekl mi manžel: 
„No co, o žlučníku a slinivce, o přejídání, taky trochu o depresích, o stresu…“ 
Taková je představa, jakou většina z nás má před Vánoci. A to je přece moc špat-
né. Člověku se nabízí otázka PROČ? Proč by to tak mělo být? Honíme se celý 
rok, pořád má člověk pocit, že něco musí, že nestíhá, že je pod tlakem. Zase zno-
vu podléháme předvánočnímu shonu… Zastavme se!
Já takhle nechci psát. Nechci psát o tom, jak si poléčit slinivku a žlučník, aby 
zvládly nápor cukroví a jídla vůbec. Všichni to víme, víme, že to nemáme dělat. 
Že se nemáme přejídat, že se máme víc věnovat pohybu, procházkám v přírodě, 
odpočívat… Bylo by to jen mlácení prázdné slámy.
Chci, abychom si všichni uvědomili, že Vánoce jsou opravdu především o lidské 
blízkosti, o vzájemné pomoci, o setkávání a radosti, kterou můžeme předávat 
druhým.   A nemusíme být bohatí, není to jen o penězích. Mnohokrát stačí 
úsměv, dobré slovo. Během letošního roku jsem si mnohokrát uvědomila, jak 
moc nám všem chybí spřízněná duše, které se můžeme svěřit se svým trápením. 
Kolikrát se všechny nemoci a bolesti zmenší a změní, když se vypovídáme, třeba 
i vypláčeme. Opravdu jsem to na svých zákaznících poznala, jak odcházeli do-
slova jako jiní lidé. Jako by z nich spadla obrovská tíže, ten příslovečný balvan.  
Dokonce se jim vrátila i barva do tváří, přestala bolet záda, jako by se narovnali, 
když se zbavili té hrozné tíže. Možná tomu nevěříte, řeknete si, že přeháním. Tak 
to zkuste! Vypněte televizi, nalijte si skleničku dobrého vína nebo uvařte čaj, za-
palte svíčku a jen si povídejte. Jaký byl den, kdo vás naštval a co se vám naopak 
povedlo. Povídejte si o svých snech a přáních. A taky o tom, co vás trápí, co byste 
chtěli změnit, co vám vadí. Když o tom budete mluvit, uvolní se napětí a uleví 
se vám. A když se vám chce plakat, nebraňte se tomu. Se slzami odejde hodně 
negativního z vašeho těla, nestihne se to přeměnit na nemoc a bolest.  
Ale už dost rad! Ještě vám chci vyprávět o jednom pánovi. Můžeme mu říkat tře-
ba Karel. Jeho příběh je vcelku podobný spoustě dalších. Své práci věnuje vše-
chen čas, skoro neví, co je odpočinek. Nemoci přechází, na sebe nemá čas. Už si 
začíná uvědomovat, že něco je špatně, ale stále ještě ne dost. Jeho tělo to vyřeší 
za něj. Začne to blokádou páteře, doslova se zasekne. Jde k lékaři, dostane infu-
ze. Ale nejde na nemocenskou, pořád chodí do zaměstnání, přemáhá bolest.  A 
tak mu tělo „domluví“ důrazněji. K páteři se přidá obrna lícního nervu. Ochrne 
mu půlka obličeje. A to je zlé. Konečně poslechne kamaráda a jde na nemocen-
skou, aby se mohl opravdu dát do pořádku. U obrny nervu je nesmírně důležitá 
rychlost, nesmí se to zanedbat, jinak léčba trvá roky.
Pan Karel naštěstí přišel včas k lékaři, který mu akupunkturou pomohl postup-
ně obnovit hybnost obličeje. A pak přišla na řadu páteř. Pan Karel pochopil, 
proč se mu tohle všechno stalo a vzal do svých rukou své uzdravení. Začal chodit 
dlouhé procházky, cvičit, sám si hledal možnosti, co se ještě dá dělat. Já jsem s 
velikou radostí sledovala jeho pokroky a hlavně změnu v jeho myšlení a životě.  
Není ještě úplně v pořádku, ale jeho potíže se taky sbíraly roky. Ještě má před 
sebou kousek cesty, ale jde dobrým směrem.
Tento příběh jsem vám vyprávěla jako důkaz toho, že to jde. Jen se nebát, chtít a 
věřit. Vypadá to jako zázrak. Ale ten máme ve svých rukou my sami. A teď, v době 
adventu, se zázraky dějí snadno. Jen se nebát.       
Přeju vám všem hodně odvahy, síly a zdraví. 
Když padá sníh, padají splněná přání, jen po nich sáhnout. 
Přeju vám hodně splněných přání a hodně zázraků.

Radka Dvořáková

Zprávy z knihovny

Přehled činnosti ččK Zubří II – horní 
Zase nám končí jeden rok, tak bychom vás rádi seznámili s našimi letošními 
akcemi.
Letošní rok jsme zahájili karnevalem. V sobotu 23. února se prostory bývalé 
Horní školy zaplnily maskami. Odpoledne dětskými a večer dospělými. Ráz 
letošního karnevalu se nesl v duchu 60. let. Mezi dětmi, jako obvykle, převlá-
daly princezny, vodníci a batmani. A večer, ten byl většinou „krimplenový“. O 
hudbu a průvodní slovo se postaral p. Radek Nohavica. 
10. dubna jsme se sešli opět ve škole. Umývala se okna a uklízelo se. 
24. května proběhla členská schůze spojená s oslavou Svátku matek. Po vy-
stoupení dětí vedených Maruškou Křenkovou následovalo sólové kytarové 
vystoupení Klárky Kolečkové. Na závěr této akce bylo pohoštění a bohatá 
tombola. 
Na 8. června byl naplánován Dětský den. Tato akce probíhá vždy venku, ale 
tentokrát se kvůli počasí nemohla uskutečnit. 
Ve středu 19. června jsme zorganizovali zájezd do termálních lázní Podhajská. 
Zájezd se vydařil, ale to vedro!!! 
V pátek 22. listopadu proběhla další členská schůze spojená s mikulášskou be-
sídkou. Odpoledne nám zase zpříjemnily děti vedené Maruškou Křenkovou. 
Přestože se tentokrát bohužel Mikuláš nedostavil, každý účastník dostal ma-
linkatý dáreček. A po pohoštění následovala opět oblíbená tombola. 
V úterý 26. listopadu jsme uspořádali besedu s hasiči. Za profesionální hasi-
če se besedy zúčastnili pan Dušan Konečný a pan Josef Číp z místního sboru. 
Přednáška byla velice zajímavá. 
Na sobotu 7. prosince je zajištěn zájezd do termálních lázní Györ v Maďarsku. 
Tak, to jsou naše akce za letošní rok. 
Přejeme Vám do následujícího roku především pevné zdraví! 

Výbor ČČK Zubří II – Horní

Pokojné Vánoce
naplněné láskou a nadějí 
a splnění  všech tajných přání
v novém roce všem našim spoluobčanům
přeje výbor ČČK Zubří II - Horní   
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Spolková činnost

Příroda Okénko zdraví



Světlo, které nezhasíná 
(pokračování z titulní strany)
I mnozí z nás se jistě těší na to, že prožijí radostné chvíle o Vánocích. Do kaž-
dodenního života, který je plný různých starostí a práce, přináší prožití Vánoc 
zklidnění a může člověka povzbudit do začátku nového roku.
Záleží na nás, jestli budou pro nás Vánoce jako světlo komety, které se ztratí 
dříve, než si je stihneme pořádně prohlédnout. Nebo jestli nás Vánoce přive-
dou ke Králi, kdy o sváteční bohoslužbě necháme na sebe působit atmosféru 
té chvíle a aspoň na čas se pozvedneme nad naše starosti a trápení. Také však 
můžeme s tímto naším Králem kráčet životem. Pomocí Bible uvažovat o tom, 
co mluvil a konal, a prosit ho, aby nám pomohl uvést do života to, k čemu své 
posluchače vyzýval. Tak může jeho světlo svítit pro nás každý den a my nemusí-
me v našem životě bloudit. Protože jeho světlo nemůže žádná temnota pohltit. 
Stačí lépe protřít svůj duchovní zrak upřímnou modlitbou a v touze mít stále 
oči upřeny na Ježíše. 

KrIStuS, SVětlO SVěta, aŤ PrOZáří VáŠ ŽIVOt,
abYSte Se I VY StalI SVětleM PrO druhÉ, 

ZaKOuŠelI jehO láSKu 
a ZŮStáValI V nerOZlučnÉM PřátelStVí S níM.

P. Karel Janečka, farář

VánOční bOhOSluŽbY
den hodina

24. 12. Štědrý den 15:00 vítání Ježíška; 24:00

25. 12. Narození Páně 7:45, 11:00

26. 12. Sv. Štěpána 7:45, 11:00 kaple St. Zubří

27. 12. Sv. Jana Evang. 17:30

28. 12. Sv. Mláďátek 7:45

29. 12. Sv. Rodiny 7:45, 11:00

30. 12. 7:45

31. 12. na poděkování 16:00

1. 1. Matky Boží 7:45, 11:00

tříKrálOVÉ ZPráVY 
Rok s rokem se sešel a opět se přiblížila doba Vánoc a příchod nového roku. 
S těmito dny je tradičně spojena Tříkrálová sbírka. V roce 2013 vybrali kolední-
ci na Rožnovsku částku přesahující 1 milion korun. Část těchto peněz putovala 
na domácí a zahraniční projekty Arcidiecézní charity Olomouc. Více než polo-
vinu jsme využili na dofinancování budovy Charity v Rožnově pod Radhoštěm. 
Zde je zázemí pro pracovníky pečovatelské a ošetřovatelská služby a pro tyto 
služby: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postiže-
ním, Sociálně aktivizační služby pro rodiny zdravotním postižením.
jaK VYuŽIjeMe darY Z tKS V rOce 2014? 
Z Vašich darů pořídíme kompenzační pomůcky: invalidní vozíky, polohovací 
křesla, WC židle a sedačku do sprchy. Pomůcky budou sloužit jak našim klien-
tům, tak i potřebným občanům regionu. Plánujeme zakoupení automobilu pro 
pečovatelskou službu. Dary využijeme také na přímou pomoc lidem v nouzi.   

ukončení přijímání nominací na nejúspěšnějšího 
Sportovce města Zubří roku 2013
Již jen pár dní schází do ukončení přijímání nominací na nejúspěšnějšího 
Sportovce města Zubří roku 2013. Tyto nominace mohou sportovní oddíly, 
kluby či jednotlivci podávat do 8. ledna 2014. Do ankety mohou být nominová-
ni všichni sportovci, kteří během roku 2013 dosáhli významných sportovních 
výsledků. Svého sportovce si následně zvolí veřejnost prostřednictvím hlaso-
vání na internetu a také v Zuberských novinách. Rozhodovat bude i odborná 
porota. Nominováni mohou být pouze sportovci, kteří jsou registrovaní v od-
dílech ve městě Zubří, nebo sportovci, kteří dosáhli významných sportovních 
úspěchů v jiných oddílech a mají v Zubří trvalý pobyt. 
Nominace sportovců a sportovních družstev bude odbor kultury a sportu přijí-
mat do 8. 1. 2014 osobně prostřednictvím podatelny městského úřadu, v kan-
celářích  Klubu Zubří a Sportovní haly nebo emailem na adrese Josef.randus@
mesto-zubri.cz. Sportovní galavečer s vyhlášením nejlepších sportovců města 
Zubří proběhne v březnu 2014 (změna termínu vyhrazena).

Randus Josef

V Zuberské amatérské kuželkářské lize
jsou odehrána již tři kola
Ve středu 20. 11. byl dvěma zápasy odstartován 1. ročník Zuberské amatérské 
ligy v kuželkách. Již v prvním zápase jsme byli svědky souboje pohlaví - na-
stoupili proti sobě ženský Octopus a mužský tým TIP cafe. A hned v úvodu 
ženy z Octopusu naznačily, že se s nimi musí vážně počítat v bojích o medaile. 
V zápase totiž porazily chlapy z TIP cafe poměrem 6:2, počtem kolků 600:473. 
Všechny tři ženy podaly vyrovnaný výkon, přičemž nejlepší z nich byla Naďa 
Lešková, která shodila celkem 207 kuželek. V týmu TIP cafe podal dobrý výkon 
pouze Robert Jurajda, který shodil 217 kolků a ke všemu končil duel s bolesti-
vou grimasou kvůli zraněné noze.
Ve druhém zápase se utkaly týmy Veteránů a KO-SA. Jednalo se o duel vyrov-
nanější, z kterého jako vítěz vyšel tým KO-SA. Zvítězil poměrem 6:2, počtem 
kolků 612:546. Nejlepší byl v tomto duelu Pavel Mizera výkonem 230 kolků 
(nejlepší výkon večera). O kuželku utekla hranice 200 kolků Tondovi Mizerovi. 
V týmu Veteránů byl nejlepší Petr Balhárek výkonem 197 kolků. 
O týden později se v kuželně uskutečnilo druhé kolo Zuberské amatérské ligy 
v kuželkách. V prvním zápase proti sobě nastoupily tým Oktopusu, který v mi-
nulém zápase suverénně vyhrál, a tým Paneláků, pro které to byla premiéra. 
Ač povzbuzován početným fanklubem, musel se tým Paneláků sklonit před 
umem žen z Oktopusu a prohrál 0:8. Nejlepším z týmu Paneláků byl Ivan Da-
něk se 185 kolky a v týmu soupeře Naďa Lešková, které jen jediný kolek chyběl 
k tomu, aby zdolala hranici 250 kolků! Nutno dodat, že i zbývající dvě hráčky 
týmu shodily více jak 200 kuželek. 
Ve druhém utkání se utkaly celky TIP cafe a Veteránů, které v prvním kole 
shodně prohrály. Po prvním zápase tým Veteránů díky Svaťovi Pernicovi vedl, 
ale v následujících dvou si tým TIP cafe nenechal vítězství vzít. Díky nejlepším 
výkonům večera, Robert Jurajda 257 kolků a Pepa Randus 253 kolků, zvítězil 
tým TIP cafe 6:2 a připsal si první dva body do tabulky. Z výsledků je zřejmé, že 
kvalita hry stoupá. Proti minulému kolu naházely týmy hned o 171 kolků více.

MY třI KrálOVÉ jdeMe K VáM…
Charita rozesílá skupinky koledníků složené z vedoucího, kterému je alespoň 
18 let, a dalších tří koledníků. Každé skupince je přiděleno území, ve kterém po-
stupně navštíví každé obydlí. Zpívají koledu, prosí o příspěvek, na dveře píší po-
žehnání K+M+B a dárcům dávají symbolické dary v podobě cukru a kalendáře.
Každý, kdo chce aktivně podpořit toto dobré dílo charity a zapojit se do 
koledování, je srdečně zván! Přivítáme jak děti, tak i dospělé. Není potřeba 
žádných zvláštních podmínek, pouze jediná: Ochota pomoci!  
terMín KOnání tříKrálOVÉ SbírKY V Zubří: 4. ledna 2014
Koordinátor sbírky: Jaroslav Křenek – 732 462 396
Děkujeme všem, kdo naše koledníky přijmete a přispějete finančním darem ve 
prospěch potřebných.
Kontakt na charitu Valašské Meziříčí, středisko rožnov pod radhoštěm: 
571 654 954, www.valmez.charita.cz

není důležité vyhrát ...
naše zuberské Prameniště pod Obecníkem - voda pro lidi i pro přírodu 
bylo letos nominováno na cenu nadace OKd za nejlepší projekt neziskové 
sféry v programu Pro budoucnost.  Ceny Nadace OKD se letos udělovaly již 
popáté.
Touto nominací byla oceněna práce mnoha dobrovolníků, kteří se na akci po-
díleli, a také smysluplnost projektu, který přináší užitek mnoha našim obča-
nům a také návštěvníkům tohoto malebného koutu Zubří. A symbolika je i v 
tom, že náš projekt je skutečně pro budoucnost a nabízí kvalitní vodu v době, 
kdy mít dobrou vodu je stále větší celosvětový problém. 
Z desítek projektů nejvyšší ocenění získal projekt Římskokatolické farnosti 
Karviná – Doly, s názvem: Zvony naděje do šikmého kostela sv. Petra z Alkan-
tary, obnova věžních hodin.
Pro nás je hlavní výhra to, že z Prameniště pod Obecníkem můžeme stále ode-
bírat křišťálově čistou vodu. I když se zde objevují různé cedulky s údaji o tom, 
že voda je pitná až po převaření. Zkuste si někdy udělat rozbor balených vod, 
které si odnášíme domů z obchodů, a to za ně ještě platíme!!

Eliška Divínová

V první prosincovou středu, již třetí týden po sobě, kuželkářští nadšenci svými 
výkony dokazovali, že se lepší zápas od zápasu a posouvají se svými výkony výš 
a výš. Opět totiž přidali další kolky navíc a vylepšili celkový počet kuželek na 
číslo 2 428. V prvním zápase se utkaly týmy KO-SA a Tip cafe. Na obou stra-
nách jsme mohli vidět nové tváře v sestavách. Zápas zvládli lépe borci z týmu 
TIP cafe, kteří se počtem 677 shozených kuželek postarali o zatím nejlepší 
týmový výkon. V zápase nakonec zvítězili poměrem 8:0 a dostali se již na dru-
hé místo v tabulce. Nutno podotknout, že i členové týmu KO-SA se nenechali 
zahanbit a dva z nich překonali hranici 200 kolků. 
Ve druhém zápase proti sobě nastoupily týmy Veteránů a Paneláků. Oba celky 
byly dosud bez výhry a očekával se vyrovnaný boj. Tak tomu i bylo a o bodech 
se rozhodovalo až v posledním zápase, který zvládl lépe Ivan Frňka a výkonem 
214 kolků potvrdil vítězství Paneláků v poměru 6:2.
 Partnery Zuberské ligy jsou Město Zubří, Sportovní poháry - PS, Unipar - vý-
roba svíček, Martin Pšenica - servis výpočetní techniky, Aleš Měrka - nezávislé 
finanční poradenství, LB Silver, Dana Krůpová - masérské služby, Robert Ju-
rajda - marketing a manažérská činnost, kavárna TIP cafe.

tabulka soutěže po 3. kole:
Zuberská 
amatérská liga

Zápasy Vítězství Remízy Prohry Skóre Průměr Body

1. Oktopus 2 2 0 0 14:2 636,5 4
2. TIP cafe 3 2 0 1 16:8 605,7 4
3. KO-SA 2 1 0 1 6:10 593,0 2
4. Paneláci 2 1 0 1 6:10 563,5 2
5. Veteráni 3 0 0 3 6:18 552,7 0

Pořadí jednotlivců:
CELKEM

Poř. Příjmení a jméno 
hráče

Tým Průměr 
plné

Průměr 
dorážka

Průměr 
celkem

1 Randus Josef TIP cafe 176,0 69,0 245,0
2 Jurajda Robert TIP cafe 161,7 73,3 235,0
3 Cibulec Dušan KO-SA 170,0 59,0 229,0
4 Lešková Naďa Oktopus 153,5 74,5 228,0
5 Frňka Viktor Paneláci 166,0 54,0 220,0
6 Mizera Pavel KO-SA 153,5 62,0 215,5
7 Frňka Ivan Paneláci 162,0 52,0 214,0
8 Slováková Naďa Oktopus 157,0 56,5 213,5
9 Randus Petr TIP cafe 143,0 66,0 209,0
10 Balhárek Petr Veteráni 145,7 54,3 200,0
11 Mizera Antonín KO-SA 157,0 42,0 199,0
12 Proroková Leona Oktopus 136,5 58,5 195,0
13 Pernica Svatopluk Veteráni 138,7 48,3 187,0
14 Daněk Ivan Paneláci 135,0 50,0 185,0
15 Zeman Václav KO-SA 141,0 42,0 183,0
16 Blabla Rudolf Paneláci 111,0 60,0 171,0
17 Frňka Jan Paneláci 126,0 44,0 170,0
18 Pernicová Zdenka Veteráni 128,0 42,0 170,0
19 Logner Miloslav Paneláci 126,0 41,0 167,0
20 Balhárek Radim Veteráni 115,0 42,0 157,0
21 Vašek Radek TIP cafe 114,0 39,0 153,0
22 Zeman Jiří KO-SA 113,0 31,0 144,0
23 Holiš Josef TIP cafe 79,0 28,0 107,0
24 Mizera Zbyněk KO-SA 0,0 0,0 0,0
25 Leška Milan Oktopus 0,0 0,0 0,0
26 Večeřová Anna Oktopus 0,0 0,0 0,0
27 Dobešová Aneta Veteráni 0,0 0,0 0,0

Josef Randus

(p
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ce
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ze
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e)

Nabízím hrobové místo na místním hřbitově v Zubří. Jedná se o dvojhrob s hro-
bovým zařízením – podmínkou je odkup hrobového zařízení. Bližší informace 
na MěÚ Zubří, u paní Pernicové.
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Mikulášský dětský turnaj ve stolním tenise
První prosincovou sobotu se v zuberské Sokolovně uskutečnil 1. ročník Miku-
lášského dětského turnaje ve stolním tenise. Na turnaj se sjeli mladí sportovci 
ze širokého okolí - z Rožnova, Poličné, Horní Bečvy, dokonce i z Opavy a Brna 
(nutno podotknout, že otcové těchto kluků jsou původem ze Zubří). Na celko-
vý počet sedmnáct je doplnily zuberské naděje. 
Všichni borci včetně dvou dívek si to zpočátku rozdali mezi sebou v základních 
skupinách. V kategorii mladšího žactva se utkalo šest chlapců a jedna dívka. 
Ze základních skupin postoupili z prvních dvou míst do skupiny o 1. až 4. mís-
to Pavel Mužátko, Honza a Kryštof Šípkovi a Honza Hronek. Po vzájemných 
duelech vyšel ze soubojů jako neporažený Pavel Mužátko z Horní Bečvy, který 
tak navázal na úspěšné účinkování z dubnového turnaje neregistrovaných, kdy 
obsadil místo druhé. Stříbrnou medaili získal Honza Šípek, bronz Kryštof Ší-
pek. Vítězkou v kategorii dívek se stala Martina Matyščáková z Rožnova pod 
Radhoštěm. 
V kategorii nejmladších se utkala jedna dívka a devět kluků. Zde se po zápa-
sech v základních skupinách utkaly mladé naděje tzv. švýcarským systémem 
o celkové pořadí. Jako vítěz z něj nakonec vyšel Daniel Němec, který ve finále 
porazil Martina Holzera, a obě nejvyšší ocenění tak putují na Horní Bečvu. Na 
společném třetím místě se umístili Lukáš Šťastný a Matěj Polehňák. V kate-
gorii dívek zvítězila druhá ze sester Matyščákových Petra, která v soubojích s 
kluky dosáhla na dvě vítězství.

Celé sobotní dopoledne se neslo v přátelském duchu a ze závěrečného slav-
nostního dekorování si odnesli medaile, diplomy a věcné ceny všichni účastní-
ci turnaje. Již nyní se těšíme na další ročník a věříme v minimálně stejný počet 
účastníků a kvalitní výkony jako letos. 
Závěrem je třeba poděkovat partnerům turnaje, kteří věnovali ceny pro všech-
ny účastníky a kterými byly Město Zubří, Sportovní poháry - PS a kavárna 
tIP cafe, která se zároveň postarala o občerstvení účastníků turnaje a jejich 
doprovodu.
Podrobné výsledky turnaje naleznete na webových stránkách
sport.mesto-zubri.cz.

Josef Randus

Podzimní závodní sezóna moderních gymnastek 
tj Gumárny Zubří 2013
čeSKOMOraVSKÝ POhár 2013
(závody ve společných skladbách moderní gymnastiky s náči-
ním a bez náčiní)

Na soutěže v podzimní závodní sezóně se připravovala 3 družstva. Nejmladší 
dvě družstva nacvičila společné skladby bez náčiní a děvčata z 5. třídy se letos 
poprvé naučila sestavu s obručemi. Juniorské družstvo v podzimní sezóně ne-
závodí, připravuje se na jarní sezónu – na společné skladby v estetické skupi-
nové gymnastice.   

Mladší žačky na prvním místě
Mladší žačky Lesany Zubří mají za sebou podzimní  část sezóny a vedly si 
velmi  dobře. Ve Zlínské lize mladších žaček a žáků jsou zařazeny do druhé 
výkonnostní skupiny a usadily se na čele tabulky soutěže. V této soutěži letos 
měří své síly společně děvčata i chlapci, a to dle nového modelu, který se, jak 
se zdá, osvědčil. 
Družstvo se opírá o spolehlivé výkony Bětky Krůpové a Kamči Novákové, kte-
ré patří k nejzkušenějším a jsou tahouny družstva. Velkou pochvalu zaslouží 
i brankářka Anitka Poláčková, která ač věkem minižačka, předvádí v brance 
skvělé výkony. Důležitými brankami se na vítězství podílí také Jasča Remešo-
vá, Terka Kamencová a bojovná Terka Palátová.
Stále se zlepšují také Denisa Dukátová a Eliška Benová. Své první zkušenosti 
zde získávají Barča Hrušková a Leonka Jurajdová, která je také ještě minižač-
ka, ale obě děvčata už dokázala vsítit své první branky. 

Branky: Bětka Krůpová 81, Kamča Nováková 38, Jasmína Remešová 33, Ter-
ka Kamencová 20, Terka Palátová 18, Denisa Dukátová 18, Lea Jurajdová 7, 
Eliška Benová 5, Bára Hrušková 1.

tabulka
Z V R P skóre B

1 L. Zubří d 8 8 0 0 221:133 16
2 Zlín „C“ d 8 6 0 2 153:105 12
3 Zubří „B“ ch 7 6 0 1 143:105 12
4 Kunovice d 7 5 0 2 137:106 10
5 Luhačovice ch 8 4 0 4 153:159 8
6 Zlín „B“ ch 8 3 0 5 146:142 6
7 Rožnov p. R. „B“ ch 8 1 1 6 99:145 3
8 Bystřice p. H.  ch 8 1 1 6 96:147 3
9 Holešov ch 8 0 0 8 60:166 0

SP

Úspěšnou sezónu završily starší žačky
postupem do Žákovské ligy
Starší žačky v této sezóně nastupovaly ve Zlínské lize, kde měřily své síly neje-
nom s celky Zlínského, ale také Olomouckého kraje. Podzimní část sezóny se 
nám vydařila. Až do posledního kola jsme se vezly na vítězné vlně a neokusily 
hořkost porážky. V posledním kole jsme změřily své síly s rovněž neporaženým 
celkem Zlína „A“. Bohužel toto utkání se nám vůbec nevydařilo a děvčata vy-
soko prohrála.
Celkově se zdálo, že v závěru sezóny nám trošku docházely síly, a jestliže první 
zápasy sezóny zdobila lehkost, aktivita a bojovnost – vyzvednout musíme vý-
kony děvčat zejména v zápasech se Zlínem „B“, Zorou Olomouc, Otrokovice-
mi a Velkou Bystřicí, kde dokázala svou bojovností otočit ve druhé půli nepří-
znivé skóre a zvítězit - v závěru sezóny jsme některá vítězství doslova vydřely. 
Nic to však nemění na tom, že jsme obsadily výbornou druhou příčku.
Družstvo zdobila především dobrá práce v obraně, kde spolehlivé výkony po-
dávala Míša Polášková a později i Terka Bergová, která se vrátila po zranění. 

Na první závod, oblastní přebor do Břeclavi, se vydalo bojovat jen starší druž-
stvo s obručemi a hned přivezlo medaile – bronzové.
Další závod pořádal náš oddíl. V sobotu 16. listopadu se v zuberské hale konal 
III. závod Českomoravského poháru 2013 a zároveň 5. ročník Valašského pod-
zimního závodu ve společných skladbách linie B. Celý závod finančně podpo-
řilo MěStO Zubří zajištěním krásných pohárů pro vítězná družstva a sada-
mi medailí a ZlínSKÝ Kraj finanční podporou. Závodu se zúčastnilo 239 
závodnic z oddílů celé ČR (Brno, Praha, Mariánské Lázně, Ústí nad Labem, 
Zlín, Přerov, Bruntál, Břeclav a Zubří), celkem se na závodním koberci před-
stavilo 44 skladeb z 19 oddílů. Závodilo se v 6 kategoriích (0. – 1. kategorie ve 
společných skladbách bez náčiní, 2. – 5. kategorie ve společných skladbách s 
náčiním – obruče, švihadla, míče, kužely). 
Celý sobotní závod byl pro domácí oddíl velkou výzvou nejen velkým počtem 
přihlášených družstev, ale také zorganizováním tak velkého závodu v daném 
časovém prostoru. Velký počet skladeb musely „odrozhodovat“ 2 skupiny roz-
hodčích (celkem 18 rozhodčích, kde hlavní rozhodčí byla Mgr. Hana Šírová). 
Proto bych jménem domácího oddílu moderní gymnastiky chtěla moc a moc 
poděkovat organizačnímu týmu celého závodu a také rodičům závodnic a 
všem, kteří se podíleli na přípravě závodu v Zubří. Toho se zúčastnila již tři 
naše družstva. Nejmladší děvčátka 0. kategorie skončila na 4. místě.  Družstvo 
1. kategorie soutěžilo v silně obsazené kategorii – 12 družstev, postoupilo do 
finále, kde nakonec obsadilo 7. místo. Děvčata 2. kategorie pak získala zaslou-
ženě 5.místo. 
Další závod proběhl v Brně, kde se nejmladší umístily na 6. místě, děvčata 1. 
kategorie na 9. místě a skladba s obručemi si odvezla opět 5. místo.
Posledním závodem, kterého jsme se zúčastnili, bylo finále Českomoravského 
poháru v Břeclavi v sobotu 7. prosince. Tady nejmladší bojovaly ochuzené o 
dvě nemocné závodnice, ale děvčátka i tak jela závodit a vybojovala 5. příčku. 
Družstvo 1. kategorie předvedlo svůj nejlepší výkon sezóny a postoupilo v hod-
nocení na 6. místo z 16 zúčastněných družstev. Nedařilo se ale dosud úspěšné 
skladbě s obručemi, která po větších nezdarech skončila na 8. místě.
0. kategorie - společná skladba bez náčiní  
trenérka: adéla Zedníčková
Adéla Fiedlerová, Tereza Mizerová, Markéta Křivová, Eva Holubová, Pavlína 
Žemlová, Karolína Sváčková  
I. kategorie – společná skladba bez náčiní 
trenérka: hana Šírová
Bára Kachtíková, Anna Pernicová, Terezie Románková, Klára Mikulenková, 
Taťána Nečyporuková, Michaela Šimurdová  
II. kategorie – společná skladba s obručemi 
trenér: Kryštof havel 
Denisa Mikulenková, Hana Fryšová, Eliška Jurajdová, Denisa Vaculínová, Eva 
Stružková
Na závěr roku 2013 bych chtěla poděkovat všem trenérkám a lidem z našeho 
oddílu za jejich náročnou práci s děvčaty, kterou odvádějí. Bez těchto oběta-
vých lidí, kteří se ve volném čase věnují mládeži, by nejen nebylo sportovních 
úspěchů, kterými se může Zubří pyšnit, ale všichni víme, že sport u dětí posi-
luje sebevědomí, učí je překonávat překážky, posilovat vůli a zdravé kamarád-
ství. Možná je to klišé, ale poděkování není nikdy dost. Poděkovat bych také 
chtěla všem obětavým rodičům, kteří ze všech sil a možného volného času pod-
porují své děti, sponzorům, kteří finančně podpořili celý náš oddíl v roce 2013, 
a zvláště pak účast juniorského družstva na Mistrovství světa v Bulharsku a na 
Světovém poháru v Barceloně. Nesmím samozřejmě zapomenout na to nej-
důležitější – na gymnastky. Vám všem děvčatům (malým i velkým slečnám) 
bych chtěla poděkovat za reprezentaci našeho oddílu a popřát vám do dalšího 
trénování a závodění mnoho úspěchů.
Všem krásné vánoční svátky a v roce 2014 jen samé úspěšné, krásné a poho-
dové dny. 

Mgr. Gabriela Cábová (předsedkyně oddílu MG Zubří)

Nejlepší střelkyní nejen našeho týmu, ale i celé soutěže se stala rychlonohá 
Eliška Konvičná, která zakončovala nejen z rychlých brejků, ale i z postupné-
ho útoku. Údernou silou v útoku byly spojky Katka Pšenicová a Bětka Krůpo-
vá, řadící se rovněž mezi nejlepší střelkyně soutěže. Výbornou práci v obraně 
předváděly Verča Zytková a Iva Ulrychová, která je i v útoku naším důležitým 
článkem v soukolí družstva. Důležité branky přidávaly také Míša Juříčková, 
Kamča Nováková a Verča Kohoutová. 
Tento tým je družstvem bez hvězd, ale o to více si ceníme jejich týmového du-
cha a soudržnosti.  

Jako druhý celek zlínské ligy jsme společně s celky Zlína „B“ a Otrokovic od-
jely bojovat do Hodonína o tři postupová místa do Žákovské ligy, a to s celky 
kraje Jihomoravského – Velké nad Veličkou, Veselí nad Moravou a Hodonína.  
děvčata předvedla slušný výkon, a tak se nakonec mohla radovat z postu-
pu do Žákovské ligy mezi 24 celků čr. děvčatům gratulujeme.

tabulka
  Z V R P skóre B
1 Zlín „A“ 8 8 0 0 276:79 16
2 L. Zubří 8 7 0 1 176:141 14
3 Zlín „B“ 8 5 0 3 186:129 10
4 Zora Olomouc 8 5 0 3 169:170 10
5 Velká Bystřice 8 5 0 3 131:139 10
6 Žeravice 8 3 0 5 136:169 6
7 Otrokovice 8 1 1 6 100:175 3
8 DHK Litovel 8 1 1 6 122:203 3
9 Kunovice 8 0 0 8 128:219 0

branky: Eliška Konvičná 63, Katka Pšenicová  47, Bětka Krůpová  31, Míša 
Juříčková  18, Veronika Kohoutová 6, Veronika Zytková 6, Iva Ulrychová 4, 
Kamča Nováková 2
Také bych chtěla poděkovat rodičům, kteří nám zajišťovali dopravu na zápasy, 
Markétě a Pavlu Ulrychovi za pomoc a  psaní  zápisů  ze všech  domácích utká-
ní a vedoucímu družstva Radimu Krupovi za výbornou organizaci celé sezóny.  

SP

Stolní tenis Zubří
7. 12. 2013 se konal další bodovací turnaj mládeže ve Vsetíně.
Celkem se tady sešlo 40 sportovců z celého vsetínského regionu, kteří soutěžili 
v jednotlivých věkových kategoriích.
Ze Zubří se zúčastnili 3 kluci.

Výsledkový servis:
Mladší žáci – 20 soutěžících  Starší žáci – 28 soutěžících
KRUPA Tobiáš ( 9.)  KOLEČEK Lukáš  ( 14.)
PUPÍK Milan ( 16.)  KRUPA Tobiáš ( 17.)
    PUPÍK Milan ( 24.)

Za výbor ST – Milan Pupík.
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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.

Středa 1. ledna 2014 od 17:30 hodin
nOVOrOční OhňOStrOj
Tradiční přivítání nového roku u centra Zubří.
Klub

čtvrtek 9. 1. 2014 od 17:30 hodin
KřeSlO PrO hOSta – Milena habustová
PrOStřenÝ StŮl rOŽnOVanŮ
Beseda s dlouholetou pracovnicí Valašského muzea v přírodě o stravování oby-
vatel městečka Rožnov. 
Sobota 18. 1. 2014 od 19:30 hodin
ValaŠSKÝ bál 2014
K tanci, zpěvu a poslechu bude hrát cimbálová muzika Beskyd. 
Hosté: Slovácký soubor KYJOV a Cimbálová muzika Pavla Růžičky.
Vstupné: 60 Kč, krojovaní: 30 Kč, místenka: 20 Kč.

31. 1. a 1. 2. 2014 od 18:00 hodin
divadelní soubor chaos z Valašské bystřice
POd PraPOreM něŽnÝch daM
Komedie i u nás velice známého amerického autora v podání ochotníků z Val. 
Bystřice i ze Zubří. Hrají: Honza Závorka, Pepa Šturma, Ing. Jana Majerová, 
Jana Bařinková / Milča Bláhová, MUDr. Jaromír Veith, Martina Mondříková, 
Pepa Rydl, Radek Štefela.
Kino

Středa 15. 1. 2014 od 18.30 hodin
PřIjde letOS jeŽíŠeK?

Příběh dvou rodin, které se rozhodly, 
že Vánoce jsou od toho, aby se ko-
naly dobré skutky a přání se plnila 
za každou cenu. Šarmantní šedesát-
ník José (Josef Abrhám) se vrací po 
třiceti letech emigrace v Mexiku do 
rodné Prahy. Potkává svého dávného 
kamaráda Rudyho (Václav Postrá-
necký) a bývalou lásku Květu (Libuše 
Šafránková). Rodné místo Josému 
připraví řadu svízelných situací.

Žánr: Komedie, romantický.Hrají: Josef Abrhám, Libuše Šafránková, Václav 
Postránecký, Igor Chmela, Radúz Mácha, Marian Roden a další.
Režie: Lenka Kny. Délka filmu: 100 minut. Vstupné: 70 Kč.

Úterý 28. 1. 2014 od 9.30 hodin
Za KaMarádY Z teleVIZe VIII
Pásmo pohádek pro děti z MŠ, ale i děti předškolního věku v doprovodu ro-
dičů.
Délka filmu: 65 minut. Vstupné: 12 Kč.
Sport

Sportovní hala
Sobota 4. 1.
  7.30  Futsal – zápasy 9. a 10. kola okresní soutěže I. třídy
16.45  Futsal – zápasy 19. a 20. kola okresní soutěže II. třídy
neděle 5. 1.
  7.30  Futsal – zápasy 9. a 10. kola okresního přeboru
Sobota 11. 1.
  7.30  Futsal – zápasy 11. a 12. kola okresní soutěže I. třídy
neděle 12. 1.
  7.30  Futsal – zápasy 11. a 12. kola okresního přeboru
neděle 26. 1.
  7.30  Futsal – zápasy 13. a 14. kola okresního přeboru
Kuželna
Úterý 7. 1.
 17.00  5. kolo Zuberské amatérské ligy v kuželkách 
Pátek 10. 1.
 17.00  TJ Gumárny Zubří B – Frenštát B
 (11. kolo meziokresního přeboru  mužů)
Sobota 11. 1.
  9.00  TJ Gumárny Zubří A – TJ Kelč (14. kolo krajského přeboru mužů)
Středa 15. 1.
 17.00  6. kolo Zuberské amatérské ligy v kuželkách 
Středa 22. 1.
 17.00  7. kolo Zuberské amatérské ligy v kuželkách 

Výbor  odboru  turistiky  v  Zubří  přeje  všem  členům,  
příznivcům  a  rodinným  příslušníkům hezké  Vánoce,   
šťastný  nový  rok   a  pevný  krok na  našich  společných  

procházkách  v  roce  2014.

Pozvání od turistů z Valašské bystřice:
úterý 31. 12. 2013 Zubří  -  rožnov  p/r -  Valašská bystřice, 
  ,,POD HUMENCEM“
          4 km              vlak: Zubří nádr.  7.29  -  Rožnov p/R
                                bus: Rožnov           8.15  -  Val Bystřice
Zároveň  Vás  všechny  zveme  na
„novoroční  zimní výstup  na  radhošť“  v  sobotu  4. ledna  2014.
so  4. 1. 2014 Zubří  -  rožnov p/r  -  Pustevny
           8 km          vlak:  Zubří  nádr.    7.29  -  Rožnov p/R
                             bus:  Rožnov p/R     8.15   -  Pustevny 

PrOGraM na leden

Krásné a pokojné Vánoce, 
pevné zdraví, hodně štěstí a pohody 
a do všech dnů v roce 2014 přejí

členové zastupitelstva, 
pracovníci MěÚ Zubří 
a členové redakční rady 
Zuberských novin
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