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Vážení spoluobčané,
je za námi rok 2013, rok, ve kterém 
se udály mnohé kulturní, společen-
ské, sportovní akce a byly provede-
ny různé investice, které jsou pro 
naše město určitě přínosem.
Jednou z největších společenských 
událostí byly oslavy 20. výročí 
založení partnerské spolupráce 
mezi Rosdorfem a Zubřím, kte-
ré proběhly v Rosdorfu v květnu 
a ze Zubří se jich zúčastnilo téměř 
180 osob.

V roce 2013 jsme mohli díky dotacím provést mnoho investičních 
akcí – zateplení základní školy, městského úřadu, Domu služeb, 
proběhla realizace varovného systému, bylo vybudováno nové Kli-
dové centrum, došlo k rozšíření kapacit mateřské školy na sídlišti 
a mateřské školy Duha. Byl zakoupen nový komunální stroj, probíhá 
rekonstrukce fotbalových šaten apod. Realizace těchto akcí by neby-
la možná bez velkého úsilí pracovníků městského úřadu, za což jim 
patří velké poděkování.
Stejně tak i rok 2014 bude rokem dalších investičních akcí – např. 
vybudování dalších kanalizačních větví, zateplení Kulturního domu, 
vybudování nového depozitáře či rekonstrukce zahrady u mateřské 
školy na sídlišti.
Rok 2014 je posledním rokem stávajícího volebního období. A já 
bych Vám, vážení spoluobčané, při volbách do zastupitelstva města, 
které se budou konat v říjnu 2014, popřál šťastnou ruku při výběru 
zastupitelů.
Závěrem bych chtěl rovněž poděkovat všem zuberským spolkům, 
které přispěly k bohatému společenskému, kulturnímu a sportovní-
mu životu v Zubří.
Poděkování patří také členům komisí rady města a výborům zastupi-
telstva města za vykonanou práci v roce 2013.
Milí spoluobčané, do nového roku 2014 Vám přeji jménem zastupi-
telstva města, pracovníků městského úřadu i jménem svým – hodně 
zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody.

Jiří Randus
starosta města

Tříkrálová sbírka
Je sobota 4. ledna a vůbec nic ne-
nasvědčuje tomu, že nastala zima. 
I přesto se  Zubřím rozezněla píseň 
„My tři králové jdeme k vám”, jelikož 
u nás probíhala tříkrálová sbírka. Do 
ulic bylo rozesláno 22 skupin. Na 
očích dětí bylo vidět, že se na tuto 
každoroční akci velmi těší, a velice 

mě potěšila ochota všech vedoucích skupin, s níž se svého úkolu zhos-
tili. Letos se vybralo 165 798 Kč. Za to Vám všem moc děkuji.

Jaroslav Křenek

Na vánočním benefičním koncertu 
CHRISTMAS STAR se vybralo
rekordních 37 791 Kč
Již od září byly v osmi zuberských obchodech umístěny kasičky, které 
vyzývaly občany k podpoře léčby Damiánka Fabiána a současně zvaly na 
benefiční vánoční koncert. Ten každoročně spolu se svými žáky připravu-
je učitelka hry na klavír, paní Irena Benová. Z obyčejných klavírních pře-
dehrávek se za několik posledních let stala nádherná akce, která má duši 
a rozdává spoustu radosti. Letos se díky ní podařilo od lidí ze Zubří a okolí 
vybrat úctyhodných 37 791 Kč, které byly dojatým rodičům malého Dami-
ána předány ještě v průběhu koncertu.

(pokračování na str. 7)



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

Vladimír Urban
František Jasný

Josef Mičkal

František Ondřej  80 let
Vincenc Dobeš 91 let
Vlasta Opálková 80 let

František Pšenica 85 let
Františka Opálková  75 let
Marie Bartošíková 90 let

Úmrtí

Dne 31. prosince 2013 jsme vzpomněli 
1. smutné výročí, kdy nás navždy opustila naše 
drahá maminka, babička a prababička, paní

Milada Petřeková.
S láskou a úctou stále vzpomínají manžel a děti 
s rodinami.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a spolupráci při realizaci projektu 
„Aktivní pohyb – cesta ke spolupráci“ s Místní akční skupina Rožnovsko, IČ: 
27034925, Zašová 36, PSČ 756 51, dle důvodové zprávy a pověřuje starostu měs-
ta jejím podpisem.
RM schvaluje „Ceník za službu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Zubří pro rok 
2014 pro podnikatele využívající systém města“ dle důvodové zprávy, s účinností 
od 01. 01. 2014.
RM revokuje usnesení RM 79/1197 ze dne 02. 12. 2013 týkající se Dodatku po-
jistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
- úpravy pojistného. 
RM bere na vědomí Obchodní podmínky pojištění odpovědnosti za škodu způ-
sobenou provozem vozidla – FLOTILA (smlouva č. 6980360235) pro období od 
01. 01. 2014 do 31. 12. 2014, které stanovila Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna 
Insurance Group, IČ: 47116617, Praha 8, Pobřežní 665/21.
RM schvaluje uzavření Pojistné smlouvy č. 2269760511 s Kooperativa pojišťov-
na, a. s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, Praha 8, Pobřežní 665/21, týka-
jící se havarijního pojištění vozidel, za podmínek dle důvodové zprávy a pověřuje 
starostu města jejím podpisem. 
RM schvaluje ukončení nájmu části nebytových prostor v objektu Domu služeb, 
Hlavní 79, Zubří, o výměře 37,83 m2, s panem Milanem Pšenicou dohodou ke dni 
31. 12. 2013.
RM vyhlašuje záměr na pronájem části nebytových prostor v objektu Domu služeb, 
Hlavní 79, Zubří, o výměře 37,83 m2, k. úz. Zubří, s účinností od 01. 01. 2014.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v ob-
jektu 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 předmět podnikání 
a výše nájemného za rok 2013, a pověřuje starostu města jeho podpisem.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 5 přílohy č. 3 Kupní smlouvy č.1/Z/2003 na 
dodávky tepla s VAE THERM, spol. s r. o., IČ: 61973815, Rožnov pod Radhoš-
těm, Kulturní 1785, PSČ 756 61, který se týká stanovení měsíčních záloh na rok 
2014 (objekty: MěÚ, Dům služeb, bytový dům Hlavní 824 a Rožnovská 419, Klub 
Zubří, Zdravotní středisko), za podmínek dle důvodové zprávy a pověřuje starostu 
města jeho podpisem.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 přílohy č. 3 Kupní smlouvy č. KS 6/2013 na 
dodávky tepla s VAE THERM, spol. s r. o., IČ: 61973815, Rožnov pod Radhoštěm, 
Kulturní 1785, PSČ 756 61, který se týká stanovení měsíčních záloh na rok 2014 
(objekt: Sokolovna, Hlavní 459), za podmínek dle důvodové zprávy a pověřuje sta-
rostu města jeho podpisem.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 přílohy č. 3 Kupní smlouvy č. KS 7/2013 na 
dodávky tepla s VAE THERM, spol. s r. o., IČ: 61973815, Rožnov pod Radhoštěm, 
Kulturní 1785, PSČ 756 61, který se týká stanovení měsíčních záloh na rok 2014 
(objekt: Ubytovna s kuželnou, Sídlištní 744), za podmínek dle důvodové zprávy a 
pověřuje starostu města jeho podpisem.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 5 přílohy č. 3 Kupní smlouvy č. KS 8/2005 na 
dodávky tepla s VAE THERM, spol. s r. o., IČ: 61973815, Rožnov pod Radhoštěm, 
Kulturní 1785, PSČ 756 61, který se týká stanovení měsíčních záloh na rok 2014 
(objekt: Sportovní hala, Hlavní 492), za podmínek dle důvodové zprávy a pověřuje 
starostu města jeho podpisem.
RM schvaluje odměnu Bc. Vladimíře Janoškové, ředitelce příspěvkové organiza-
ce města Zubří „Mateřská škola DUHA, Na Potoku 369, Zubří, okres Vsetín“ dle 
důvodové zprávy. 
RM schvaluje odměnu Mgr. Stanislavu Petruželovi, řediteli příspěvkové organi-
zace města Zubří „Základní škola Zubří, okres Vsetín“, a paní Haně Kučerkové, 
ředitelce příspěvkové organizace města „Mateřská škola Zubří, Sídliště 6. května 
1109, okres Vsetín“, dle důvodové zprávy po úpravě a ukládá vedoucímu EO za-
hrnout příslušnou částku do rozpočtu města Zubří rozpočtovým opatřením RM 
RO č.14/2013.
RM schvaluje vnitřní předpis č. 024/2013 „Zásady a postupy při zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu“ dle důvodové zprávy, s účinnosti od 01. 01. 2014.
RM schvaluje poskytnutí odměn členům inventarizačních komisí (IK) za jejich 
činnost při inventurách za rok 2013 dle důvodové zprávy po úpravě.
RM schvaluje rozpočtové opatření RM RO č. 14/2013, kterým se provádí změna 
rozpočtu dle důvodové zprávy po úpravě.
RM schvaluje výjimku z uplatnění vnitřního předpisu č. 015/2013 „Zásady a ce-
ník krátkodobých nájmů sportovišť města Zubří a vybavení“ vůči „Handball club 
Zubří“, IČ: 46531378, Zubří, Hlavní 492, PSČ 756 54, v souvislosti s uspořádá-
ním mezinárodního turnaje mladších žáků ve sportovní hale v Zubří.

Základní škola po zateplení fasády hraje barvami
Od července do listopadu loňského roku probíhalo zateplení vnějšího pláště bu-
dovy 2. stupně Základní školy Zubří, a to v rámci dotačního projektu „Úspora 
energií pro ZŠ Zubří“. Bylo realizováno zateplení obvodových stěn, výměna oken 
v tělocvičně, výměna vstupní sestavy hlavního vchodu do budovy a další souvisejí-
cí práce. Provedené stavební práce sníží v následujících letech spotřebu plynu na 
vytápění v zimních měsících. Celková hodnota díla je cca 4,7 mil. Kč a dotace je 
přislíbena ve výši přibližně 2,8 mil. Kč.

Projekt „Úspora energií pro ZŠ Zubří“ je spolufinancován Evropskou unií – 
Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Ope-
račního programu Životní prostředí.
Věříme, že se žákům, učitelům i všem ostatním bude pestrý vzhled „nové“ školy líbit.

Za odbor výstavby MěÚ Pavel Paseka

Varovný systém a digitální povodňový plán po-
mohou v případě povodní
Během čtyř měsíců loňského roku (červen až září) byl na území města Zubří naista-
lován bezdrátový rozhlas pro varování před rizikem vzniku povodní s tím, že včasná 
výstraha v případě povodní sníží následné škody způsobené rozvodněnými toky.
Tento varovný a vyrozumívací systém, který zahrnuje 166 venkovních přijímačů se 
415 reproduktory, 2 hladinoměry a 1 srážkoměr, umožňuje sledování aktuálních 
stavů hladiny na tocích v horních částech města a sledování aktuálních úhrnů srá-
žek. V případě dosažení určitého stupně povodňové aktivity pak dojde k včasnému 
varování obyvatel Zubří. Celkové náklady na jeho instalaci byly přibližně 6 mil. Kč.
V souvislosti s varovným systémem byl v průběhu minulého roku zpracováván i di-
gitální povodňový plán města Zubří, který je od loňského prosince volně přístupný 
také veřejnosti přes webové stránky města Zubří anebo přímo na adrese: http://
www.edpp.cz/dpp/zubri/.
Jak instalace varovného systému, tak i tvorba digitálního povodňového plánu byly 
součástí dotačního projektu „Protipovodňová opatření pro město Zubří“, přičemž 
celková výše dotace na tento projekt činí cca 5,6 mil. Kč.

Projekt „Protipovodňová opatření pro město Zubří“ je spolufinancován Ev-
ropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Přáli bychom si, aby nový bezdrátový rozhlas, který je součástí uvedeného varov-
ného systému, byl co nejvíce využíván pro informování občanů při běžném hlášení 
a byl co nejméně potřebný pro řízení krizových situací.

Narození

Vzpomínáme

Silvie Ulrychová
Jonáš Novosad
Michael Cmol

Klára Mužíková
Filip Tomaj
Vanesa Frňková

Blahopřání
Magdičko Ty naše milá,
přejeme Ti krátce
zdraví, štěstí, spokojenost
k Tvojí padesátce.
Kdo zná Tvoje srdce zlaté,
musí Tě mít rád. 
Ať máš stále důvod k smíchu
a roků nejmíň dalších padesát.

Dne 26. ledna 2014 oslaví krásných 50 let života paní 

Magda Jurková. 
Všechno nejlepší do dalších let přejí rodiče a sourozenci s rodinami.

Tuhle krátkou básničku
posílám Ti v přáníčku,
aby štěstí Tvoje bylo
a nic zlého Tě netrápilo.
Ať Tě radost bez nesnází
v dalších letech doprovází.
Dobré zdraví, štěstí dost,
málo smutku, žádnou zlost.

Dne 6. února 2014 oslaví své 80. narozeniny paní 

Marie Němcová. 
Do dalších let přeje hodně zdraví a pohody syn Vladislav, dcera Ma-
rie s manželem, vnučka Katka a s Michalem, vnuci Vašík s Katkou a 
Kuba s Luckou a pravnoučata Paťa, Anetka a Marička.

Odešla jsi cestou, 
kterou jde každý sám,
jen dveře vzpomínek
nechala jsi dokořán.

Dne 1. ledna 2014 uplynulo 10 let od úmrtí naší 
maminky, babičky a prababičky, paní 

Marie Pavlíčkové. 
S láskou vzpomínají synové a dcery s rodinami. 

Život se nezastaví, jde stále dál,
osud již navrátí, co jednou vzal.
Roky ubíhají, ale vzpomínky zůstávají.

Dne 18. ledna 2014 jsme vzpomněli 10. smutné 
výročí, kdy nás navždy opustil můj manžel, 
tatínek a dědeček, pan 

Josef Zeman. 
Vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Dne 2. ledna 2014 uplynulo 5 let, kdy zemřel pan 

Vincenc Krupa.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. 
Synové Libor a Radislav s rodinami.

Z usnesení 80. schůze Rady města Zubří, 
konané dne 16.12.2013
RM schvaluje vnitřní předpis č. 023/2013 „Provozní řád Ubytovny Zubří“ dle 
důvodové zprávy, s účinností od 17. 12. 2013.
RM schvaluje dramaturgický plán kulturních, sportovních a společenských akcí 
na 1. čtvrtletí roku 2014 dle důvodové zprávy po úpravě a pověřuje starostu města 
podpisem příslušných smluv.
RM schvaluje uzavření smlouvy o vytvoření a veřejném provozování uměleckého 
výkonu s GLOBART, s. r. o., IČ: 26911221, Brno, Spáčilova 18, PSČ 618 00, pro-
gram: Jiří Kolbaba – Modrobílé ticho – tajuplná Antarktida I dle důvodové zprávy 
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava MK Zubří - Po-
rubky“ s ALPINE Bau Cz, s .r. o., IČ: 45192286, Valašské Meziříčí, Jiráskova 613, 
PSČ 757 43, týkající se změny termínu dokončení díla, za podmínek dle důvodové 
zprávy a pověřuje starostu města jeho podpisem.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na provádění prací 
spojených se zajišťováním zimní údržby místních komunikací v městě Zubří  
s MITÁŠ-CZECH, s. r. o., IČ: 01510924, Zubří, Starozuberská 1442, PSČ 756 54, 
týkající se změny právní formy zhotovitele, za podmínek dle důvodové zprávy a po-
věřuje starostu města jeho podpisem.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zajištění autorského 
dozoru při provádění stavby „Úspora energií pro ZŠ Zubří“ s IWW engeneering, 
s. r. o., IČ: 24701157, Kroměříž, Kostelany 161, PSČ 767 01, týkající se změny 
rozsahu a ceny díla, za podmínek dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města 
jeho podpisem.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 4 k licenční smlouvě 998/2007 na převod práv 
k užívání počítačového programového vybavení a dat (MISYS) s GEPRO, spol. s 
r. o., IČ: 44851529, Praha 5, Štefánikova 52, PSČ 150 00, týkající se aktualizace 
a změny ceny v souvislosti se sazbou DPH, za podmínek dle důvodové zprávy a 
pověřuje starostu města jeho podpisem.
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MěÚ Zubří informuje



Prosíme občany, aby při zjištění, že některý z hlásičů bezdrátového rozhlasu nefun-
guje správně anebo je zcela nefunkční, o tomto informovali pracovníky odboru vý-
stavby MěÚ. Přitom by bylo vhodné, aby občané při oznamování poruchy sdělili také 
číslo vadného hlásiče, kterým je každý venkovní přijímač s reproduktory označen.
Starý, již nefunkční místní rozhlas bude postupně demontován.

Za Odbor výstavby MěÚ Pavel Paseka

Odpadové hospodářství 2014
V minulých ZN jsme informovali o změně OZV o místním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů. Změna se týkala především čl. 6 - Osvobození a úlevy od poplatku, 
kterou jsme Vám v plném znění přinesli.
Cena poplatku za komunální odpad i pro rok 2014 zůstala stejná – 400 Kč/
osobu. V rámci zaplaceného poplatku mohou občané své odpady ukládat do 
sběrného dvora, který je provozován v dolní části města v ulici Nádražní. Žádáme 
občany, aby tento sběrný dvůr využívali k odkládání všech odpadů, které se svým 
objemem nevejdou do sběrných nádob, a dále k odkládání všech nebezpečných od-
padů. I nadále platí, že azbestový odpad (eternit ze střech) je možno zdarma uklá-
dat do kontejnerů v prostoru bývalé skládky v Březovci, a to po předchozí dohodě s 
pracovníkem odboru výstavby městského úřadu. 
Žádáme občany, aby svůj odpad v maximální možné míře třídili do pytlů 
(plasty, nápojové kartony) a do speciálních kontejnerů rozmístěných ve městě 
(papír, sklo, plasty, elektro, oděvy), jelikož je naše město zapojeno do systému 
společností EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN, které nám podle množ-
ství těchto vytříděných odpadů poskytují finanční odměny, a tím může popla-
tek za komunální odpad v době, kdy ceny za zpracování komunálního odpadu 
vzrůstají, zůstat i nadále ve stejné výši. 
Teď ještě několik řádků k samotnému výběru poplatků od občanů. Systém plat-
by zůstává stejný jako v minulosti. Znamená to, že do každé domácnosti bude 
během měsíce února až března zaslána složenka se stanoveným poplatkem 
pro každou domácnost, a to podle počtu jejích členů dle nám známé skuteč-
nosti. Poplatek lze uhradit bezhotovostním převodem na účet města, zaplacením 
složenky na poště, případně hotovostní platbou na pokladně MěÚ. S dokladem o 
zaplacení je nutno dostavit se na městský úřad, odbor výstavby, kde bude po jeho 
předložení vydána nálepka pro označení popelnice.
Upozorňujeme občany, že uvedený postup je nutno stihnout do 30. 4. 2014. Po 
tuto dobu bude firma, která provádí svoz odpadů, vyvážet popelnice jak s novou, 
tak i se starou nálepkou. Od 1. 5. 2014 budou vyváženy pouze popelnice označené 
novou nálepkou. Pro obyvatele okrajových částí města, kteří svůj odpad ukládají 
do kontejnerů 1100 l, povinnost dostavit se na MěÚ pro nálepku odpadá. U bytů 
ve vlastnictví BD Zubří a u některých bytů ve správě realitních kanceláří bude po-
platek hrazen prostřednictvím těchto organizací. Nadále zůstává, že není zpoplat-
něna popelnice navíc.
Je nutné, aby na popelnici byla nalepená jen aktuální známka. Stará známka 
se musí buď odstranit, nebo stačí přelepit známkou novou. 
Znovu podotýkáme, že stanovený systém svozu odpadů, kdy je město rozděleno na 
dvě části se čtrnáctidenním cyklem, zůstává zachován. Znamená to tedy, že každý 
lichý týden bude proveden svoz odpadů v horní části města a na Starém Zubří a 
každý sudý týden v dolní části města. Popelnice a kontejnery na Sídlišti 6. května a 
u bytových domů jsou vyváženy každý týden. 
Apelujeme na všechny občany, aby uhradili stanovený poplatek včas a v předepsané 
výši, protože město bude neuhrazené poplatky od domácností, které ho nezaplatí a 
svůj odpad likvidují v rozporu se stávajícími zákony a vyhláškami, vymáhat provede-
ním daňové exekuce, a to i u občanů s adresou trvalého pobytu U Domoviny 234!
Podnikatelům, kteří mají s městem Zubří uzavřenu dohodu o likvidaci odpadů, 
bude zaslán ceník pro rok 2014, na základě kterého budou hradit stanovenou cenu 
bankovním převodem. Cena i pro ně zůstává stejná jako v roce 2013.

Odbor výstavby

Zpráva o projednaných přestupcích za období 
od 1. ledna do 31. prosince 2013
Právní odbor Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm při výkonu přenesené 
působnosti projednává přestupky dle organizačního řádu městského úřadu v 
souladu se zákonem č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V souladu 
s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 S., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

projednává přestupky okolních osmi obcí: Horní Bečva, Prostřední Bečva, Dolní 
Bečva, Vidče, Vigantice, Valašská Bystřice, Zubří, Hutisko-Solanec.
Za období od 1. ledna do 31. prosince 2013 projednal právní odbor celkem 
196 přestupků pro výše uvedené obce. Z uvedeného počtu bylo 72 přestupků ze 
Zubří, což město Zubří přišlo na 54 tis. Kč (750 Kč za 1 přestupek).

Přehled:
Přestupky proti veřejnému pořádku dle § 46/1  1
Přestupky proti občanskému soužití dle § 49/1a)  8
Přestupky proti občanskému soužití dle § 49/1c)  47
Přestupky proti majetku dle § 50/1a)   16
CELKEM     72

I takováto statistika možná vede k zamyšlení...
MěÚ Zubří

Vánoční pohádku a pak se o ní všichni společně bavili. Děti se mohly poroz-
hlédnout po celé knihovně, mohly se podívat na kteroukoliv knihu a vybrat 
právě tu, kterou si později budeme předčítat v mateřské škole.
Dozvěděly se spoustu dalších nových věcí o knihovně, knihách, ale také se 
s paní Cabákovou bavily o nejrůznějších zvycích a tradicích, a tak jsme si na-
vodili krásnou atmosféru Vánoc. Na závěr jsme se společně vyfotografovali 
a odcházeli plni zážitků a dojmů. Už teď se všichni těšíme na příští návštěvu 
zuberské knihovny.

Za MŠ Duha Kateřina Pernicová

„VÁNOCE NA VALAŠSKU“
Výchovně vzdělávací program ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm.

VÁNOČNÍ NADÍLKA U SLUNÍČEK

Další pokroky našich děti ve výuce plavání na krytém bazénu v Rožnově pod 
Radhoštěm.

Za Mš Sídliště Zubří Irena Dukátová a Mgr. Petra Holišová

Vánoční besídka ve třídě V. – Včeličky
Dne 11. prosince 2013 jsme se s dětmi začali připravovat na besídku pro rodiče. 
Maminka Sladká připravila podle návodu těsto na perníčky, děti si přinesly ma-
minčina vykrajovátka a ihned ráno se pustily do práce. Kluky nejvíc bavilo válení 
těsta válečkem, děvčatům se dařilo s vykrajovátky. Ihned jsme viděli, že doma 
pomáhají svým maminkám. 

Děkujeme naší milé a 
obětavé paní kuchařce Ja-
rušce za pomoc při pečení 
perníčků. Vůně perníčků 
provoněla celou školku. Již 
předem si děti připravily 
dárečky – malované skle-
něné zvonečky, vánoční 
stromeček ozdobený sně-

Mikuláš přišel k nám
V mateřské škole Duha se celičký první prosincový týden nesl v duchu mi-
kulášském.  Když pak nastal očekávaný den příchodu sv. Mikuláše, zavládlo 
ve školce napětí. Děti se těšily i obávaly, zdali s Mikulášem přijde také čert 
a bude účtovat prohřešky běžných dnů.  Zazvonil zvoneček a postupně do 
každé třídy vstoupil Mikuláš.

Strach byl najednou ten tam. Děti napjatě poslouchaly, co vše má  o nich Mi-
kuláš poznačeno v moudré nebeské knize. Mikuláš promlouval i domlouval, 
ale hlavně naše děti chválil. Všichni jsme si oddechli, že pro nikoho nemusel 
být z pekla povolán čert. Žádné velké hříšníky ve školce nemáme, a tak se 
všichni dočkali pořádného balíčku dobrot i s překvapením v podobě malého 
dárečku. Se vzácnou návštěvou se děti rozloučily poděkováním i písničkou.  

Za MŠ DUHA M. Trojáková

Návštěva knihovny

Třída „Motýlků“ v mateřské škole Duha navštívila v prosinci knihovnu Zub-
ří. Již po několikáté děti uvítala paní Cabáková, která pro ně měla přichysta-
ný skvělý program, na nějž se každý rok těšíme. Při příchodu dětem přečetla 

Akce ve sluníčkách - prosinec 2013
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA U SLUNÍČEK
„Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší...“

VYSTOUPENÍ PAVLA NOVÁKA V KLUBU ZUBŘÍ
Děkujeme Klubu Zubří za zorganizování akce a těšíme se na další spoluprá-
ci v novém roce 2014.

VÁNOČNÍ KONCERT SKUPINY NAVALENTÝN V MŠ
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Zprávy ze školky - MŠ Duha

Zprávy ze školky - MŠ Sídliště



hovými vločkami a perličkami s přáníč-
kem. Odpoledne jsme s pomocí maminek 
a babiček ozdobili perníčky, tatínci raději 
jen přihlíželi a pomáhali s přípravou.
Děti se potom oblékly do kostýmů čertíků 
a andělů a besídka mohla začít.
Neobešlo se to bez slziček těch nejmen-
ších, které se zalekly tolika čertů a lidí a ra-
ději zůstaly u svých maminek a tatínků. 
Ostatní děti tancovaly, zpívaly a přednáše-
ly s odvahou a byly za to odměněny potles-

kem a úsměvy dospělých. Na závěr jsme si společně s rodiči zazpívali „Rolničky, 
rolničky“ a pochutnali si na perníčcích. Trochu nám bylo líto dětí, které se také 
připravovaly a pár dní před besídkou dostaly neštovice. 
Všem rodičům děkujeme za pomoc s přípravou kostýmů a přejeme mnoho štěstí 
v novém roce 2014.

„Co to cinká, co to voní,
kouzlo Vánoc jako loni.
Tichá chvíle k zastavení,
záře štěstí, nad ně není.“

A dětem, příznivcům a přátelům MŠ přejeme v novém roce mnoho spokojených 
chvil se svými nejbližšími.

za MŠ Irena Šmejkalová

Předvánoční sportování na základní škole 
– 10. ročník Vánoční školní laťky
Ve čtvrtek  19. prosince se všichni žáci II. stupně ZŠ sešli na již tradičním 
sportovním dopoledni v zuberské hale, kde se vybraní žáci zúčastnili závo-
du ve skoku vysokém a třídní družstva mezi sebou závodila ve sportovních 
soutěžích. 
Soutěžilo se ve 4 kategoriích, závodu se účastnilo 16 starších chlapců a 16 
starších dívek (žáci a žákyně 8. a 9. tříd), 19 mladších hochů a 14 mladších 
děvčat (žáci a žákyně 6. a 7. tříd). Stejně jako v loňském roce to byl nervy 
drásající závod, a i když došlo k malým zraněním, diváci se dočkali skvělých 
výkonů našich sportovců.
V závěru dopoledne nás ještě celá 9.A překvapila vánoční písničkou. 

Výsledky vánoční laťky 2013:
Mladší žákyně:   Mladší žáci:
1. Bambuchová Sára 130 cm 1. Mizera Šimon 140 cm
2. Benová Eliška  120 cm 2. Poláček Tony 135 cm
3. Jurajdová Sabina 115 cm 3. Hrbata Martin 130 cm

Starší žákyně:   Starší žáci:
1. Havlová Valentina  153 cm 1. Pipa Robert 160 cm
2. Cábová Barbora 135 cm 2. Juříček Matyáš 155 cm
3. Chudáčková Dominika 130 cm 3. Janíček Martin 155 cm

Fotografie ze závodu najdete na stránkách školy www.zszubri.cz. 
(GC)

Stonožková sbírka pro děti v jordánském 
uprchlickém táboře v Zaatarí
Tak bleskovou akci snad Stonožka ještě nezažila. Ve třetím adventním týd-
nu se na nás obrátilo Ministerstvo vnitra ČR s prosbou, jestli by Stonožka 
nezorganizovala sbírku oblečení pro dětské obyvatele jednoho z největších 
uprchlických táborů na světě, tábora v Zaatarí, kam denně utíkají Syřané. 
Protože tuto oblast nečekaně sevřely mrazy a pro mnohé neznámý sníh, děti 
i dospělí nutně potřebují teplé oblečení. V současné době se zde nachází 
asi 80 tisíc uprchlíků, z toho je skoro polovina dětí. Jejich počet se neustále 
zvětšuje. Každou noc překročí jordánskou hranici okolo 500 - 700 Syřanů. 
Mají hlad, jediné, v čem ze své země odešli, je lehké oblečení, které je před 
mrazivou vlnou neochrání. 

Zástupci MVČR přímo na místě zma-
povali situaci a Stonožka rozjela akci. I 
když velkou překážkou byly nastávající 
vánoční prázdniny, školy se velmi rych-
le plnily hromadami ošacení. Někde se 
ke sbírce přidaly farnosti, charitativní 
spolky... 
Za pět dní, kdy u nás v Zubří sbírka 
trvala, se sešla spousta nejrůznějšího 
oblečení, přikrývek a dalších věcí. Jen 
velmi málo jsme museli vyřadit, protože 
věci byly nevyprané, špinavé. Na odvoz 
čekalo 34 napěchovaných pytlů, což je 

vzhledem ke krátké době sběru a k tomu, že jsme neoslovili žádné charity, 
opravdu neskutečně mnoho. 
Ve čtvrtek 9. 1. si pro pytle přijeli zaměstnanci MVČR, kteří sváželi z morav-
ských škol, a potvrdili má předchozí slova. I oni uznale konstatovali, že jim 
předáváme velmi mnoho pytlů.

Děkuji všem, kteří nám tak ochotně a rychle přispěli. Zubřané opět ukázali, 
že mají srdce na pravém místě. Celý svět změnit nemůžeme, ale každá kapka 
pomoci je dobrá. Dovolte mi podělit se s vámi o krátkou pohádku, na niž 
jsme s Bělou Jensen v souvislosti s organizováním sbírky narazily. Plně vy-
stihuje to, co se my, vy a spousta dalších stejně smýšlejících lidí snaží doká-
zat. Ještě jednou díky.

Pohádka o hvězdicích
Jeden starý muž se kdysi vydal na večerní procházku po mořském břehu. 
Slunce už zapadalo a teplý vzduch voněl odcházejícím létem. Byl odliv. 
Moře ustoupilo z pobřežních mělčin a odhalilo místa, která ještě před pár 
okamžiky byla jeho dnem. Až kamsi za obzor se podél břehu táhl široký pruh 
mokrého písku, zbrázděný odplývajícími stružkami slané vody. Čilé ryby od-
plavaly, ale na suchu uvázl bezpočet velikých hvězdic, pláž jimi byla poseta, 
kam až jen oko dohlédlo.
Vtom si stařec všiml chlapce, který kráčel po břehu, a sbíraje hvězdice z pís-
ku, vracel je zpátky do moře.
„Proč to děláš?“ zeptal se ho.  

„Příliv bude až ráno,“ odpověděl chlapec. „Hvězdice by uschly.“
„Jen se podívej, kolik jich tu je,“ mávl starý muž směrem k obzoru. „Ani 
kdybys sbíral celou noc, nezachráníš je. Myslíš, že to, co děláš, má nějakou 
cenu?“
Chlapec zamyšleně pohlédl na hvězdici, kterou právě držel v ruce. „Myslím, 
že zrovna pro tuhle ano,“ řekl potom.
(Volně podle vyprávění J. D. Bauma, http://blisty.cz/art/31917.html) 

HD

Pozvánka k zápisu
Zápis dětí do prvních tříd

(narozených od 1. září 2007 do 31. srpna 2008) se koná

ve středu  12. 2. 2014           od 13 00 – 17 00
ve čtvrtek  13. 2. 2014           od 13 00 -  16 00

v budově 1. stupně ZŠ Zubří, Školní 540. 
U zápisu předložte občanský průkaz a rodný list dítěte.

Těšíme se na nové žáčky.    

Marie Pyrchalová 
(ZŘ pro 1. stupeň)

Na vánočním benefičním koncertu CHRISTMAS 
STAR se vybralo rekordních 37 791 Kč
(pokračování z titulní strany)
Na jevišti zuberského Klubu se postupně střídali malí i velcí muzikanti, kteří 
postupně předváděli, co se v hodinách klavíru naučili. Pro mnohé to bylo 
vůbec první představení před tak velkým publikem, a tak o chvilky napětí, 
trémy a závěrečného oddechnutí a uvolnění nebyla nouze. Celý koncert prů-
vodním slovem provázely dvě sympatické mladé dámy: Kamila Bartoňová a 
Adéla Ulrychová. A aby se nejednalo o jednolitý monotónní program posta-
vený pouze na klavírních tónech, tu a tam zazněl i zpěv nebo jiný hudební 
nástroj (flétny – L. a D. Novákovi). O milé zpestření koncertu se postarali i 
Bumbrlíci, předškolní děti pod vedením cvičitelek I. Dukátové, V. Pobořilo-
vé a I. Krupové. Děti ve svém novém pestrobarevném vystoupení tančily na 
motivy písně Chňapík, maličký krokodýl.

O další předěl se postaraly mažoretky ze ZŠ Záhumení z Rožnova p. R., kte-
ré rozpohybovaly svá těla a kužely v rytmu Madonina hitu „Girl gone Wild“.
Jak postupně rostla úroveň klavírní hry, rostlo v sále i napětí spojené s oče-
káváním předání výtěžku z dobrovolného vstupného. Když Irena Benová vy-
zvala rodiče malého Damiana na jeviště a oznámila jim to krásné pětimístné 
číslo, jen málokdo v sále se ubránil slzám dojetí. Maminka chtěla moc po-
děkovat, ale dlouho připravovaná slova díků zůstala pod návalem emocí jen 
v její hlavě. V tu chvíli však všichni věděli, co svým „DĚKUJI“ chce říci a jak 
moc si nabídnuté pomoci ze strany Zubřanů váží. Irena Benová si po kon-
certu jen povzdychla: „Kdyby nebyla ukradena ta jedna kasička, mohlo být 
i 40 000“. V tuto chvíli se však můžeme radovat z toho, že v naší společnos-
ti žije ještě dost dobrých lidí, kteří neberou, ale naopak dávají! A těm patří 
obrovský dík, podobně jako Ireně Benové, která se postarala o další velké 
okamžiky letošní kulturní sezóny v Zubří. 

Lenka Přečková

Poděkování
18. prosince se uskutečnil Vánoční benefiční koncert, který byl hezkou akcí 
tohoto předvánočního času. Všechny děti se moc snažily a předvedly to nej-
lepší ze svého muzikantského umění. Vystoupení Bumbrlíků a Mažoretek 
bylo zábavné. Naše děti jsou opravdu šikuly.  
Škoda, že Damiánek onemocněl a nemohl na koncert přijít společně s námi, 
ale určitě by se mu tam taky moc líbilo. Má rád kolektiv, spoustu dětí kolem 
sebe, zpívání, hru na klavír, potlesk, …   
Moc děkujeme paní učitelce Ireně Benové, že si pro benefiční koncert vybra-
la právě našeho Damiánka, opravdu si toho moc ceníme. Děkuji za veškerou 
práci s kasičkami, za přípravu koncertu, celou organizaci této akce a také za 
to, jak hezky učí naše děti hře na klavír a vede je k hudebnímu cítění. 

6

leden ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

2014 ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

leden2014

7

Zprávy ze školy

Kultura



Děkujeme všem sponzorům. Všem, kteří měli kasičky na pár měsíců pod 
svými ochrannými křídly a snažili se o jejich naplnění. Děkujeme mateřské 
škole DUHA za napečení voňavých perníčků. 
A moc děkujeme hlavně Vám všem, co jste přispěli, ať už do skleněných ka-
siček, či do kasičky dobrovolného vstupného. Vybrala se neuvěřitelná částka 
37 791,- Kč. 
Děkujeme i za další finanční dary od lidí, kteří se nemohli účastnit koncertu.
Zároveň chci poděkovat všem, kteří sbírají hliník. Sbírka se rozběhla neuvě-
řitelným způsobem. Lidí mi volají, ptají se, co vše sbírat, kam mohou hliník 
odvézt, …  Sbírka hliníku bude trvat do února 2014. 
Moc děkujeme Sboru dobrovolných hasičů ze Starého Zubří za věnování 
částky 5 730,- Kč. Tato částka se vybrala na dobrovolném vstupném z hasič-
ského plesu, který se konal 4. ledna. Velice nás to překvapilo. 
Díky Vaší pomoc pojedeme v dubnu na lázeňský pobyt v Sanatoriích Klimkovi-
ce, kde Damiánek podstoupí specializovaný léčebný program pohybové terapie 
KLIM-THERAPY. Tato speciální rehabilitace není placená zdravotní pojišťov-
nou, rodiče si sami hradí částku 49 240,- Kč. Po tomto intenzivním každoden-
ním tříhodinovém cvičení se Damiánek snad posune zase o kousek dál. 
Dále máme domluvený termín nástupu do rehabilitačního centra Adeli 
v Piešťanech. Zde se za čtrnáctidenní pobyt platí částka okolo 120 000,- Kč. 
Opravdu MOC MOC DĚKUJEME za Vaši podporu a pomoc. Vůbec bych 
neřekla, že v dnešní době se najde tolik ochotných, hodných lidí, kterým 
záleží i na druhých. Hodně si toho ceníme a věříme, že tyto léčebné pobyty  
Damiánkovi pomůžou. 

rodiče Fabiánovi

TICHÁ VZPOMÍNKA NA VLADIMÍRA URBANA
4. prosince loňského roku zemřel pan Vladimír Urban, bývalý zaměstnanec 
výpočetního střediska Tesly Rožnov, který dlouhá léta žil v Zubří – na Videč-
ském kopci.
Vedle svého zaměstnání měl velmi pěkného, ale náročného „koníčka“. Byla 
to láska k výtvarnému umění. Jeho vztah k obrazům byl - dá se říci - cílený. 
Zajímal se o malíře- umělce ve svém okolí, malíře Valašska a Lašska.
Měl jsem možnost několikrát navštívit jeho byt. To byla umělecká galerie. 
V jeho sbírce byl každý malíř zastoupen jedním i více obrazy. Navíc každý 
malíř měl založen svůj stručný životopis – přehled vzdělání, obor působnosti 
a zájmů. Byla to jedinečná encyklopedie regionálních malířů.
V zuberském muzeu jsme uskutečnili dvě velké výstavy obrazů valašských 
malířů z jeho sbírky. Ke třetí výstavě, malířů Lašska, již nedošlo.

Láďa Urban vystavoval svou „malířskou encyklopedii“ ve Vsetíně, Valaš-
ském Meziříčí, Velkých Karlovicích, na Soláni, ve Frýdlantě a v mnoha 
dalších galeriích. Při instalaci výstav jeho sbírky jsem obdivoval jeho preciz-
nost při zpracování a doplňování „popisek“ k vystavovaným obrazům, jeho 
skromnost a snahu co nejvíce přiblížit návštěvníkům výstav krásu a působe-
ní výtvarného umění. 
Má tichá vzpomínka je spojena i s tichým poděkováním za jeho práci, kterou 
nám umožnil nahlédnout do tajů a krás malířství.
Láďo, děkujeme.

Jan Koláček

v loňském roce natočil za řídítky soutěžního 
speciálu Yamaha s kamerou a stativem na zá-
dech přímo na trati závodu Rallye Dakar v Jižní 
Americe. V současné době se nachází tamtéž a 
můžeme proto doufat, že následnou besedu 
doplní o čerstvě nabyté zážitky z letošního roč-
níku této legendární motoristické soutěže. 
Jaroslav Jindra svou publikační činnost za-
měřuje na extrémní sporty, válečné konflikty, 
cestopisy a divokou přírodu. Je autorem řady 
knih, například příručky pro nezávislé cestova-
tele Backpacker (Kartografie Praha), speciali-
zovaného průvodce pro paragliding a závěsné 

létání Letová místa (Svět křídel), knihy o zákulisí Rallye Dakar Písek, prach 
a kamení (Kartografie Praha) či jediné zevrubné historie nejnáročnější moto-
ristické soutěže světa 30 let Rallye Dakar – Dobrodružství s cejchem smrti 
(Deus). Spolupodílel se též na tvorbě knižní podoby Cestománie (Kartografie 
Praha) nebo knižní podoby pořadu Na cestě (Jota).  Jeho fotografie najdete i v 
učebnicích pro základní a střední školy a ve výpravných publikacích o památ-
kách UNESCO.
Jako režisér, scénárista a kameraman se podílí na tvorbě populárního cestopis-
ného seriálu Na cestě (Česká televize) a podepsaný je i pod několika dokumen-
tárními filmy se sportovní tématikou. Film Rváči obdržel v roce 2012 zvláštní 
cenu poroty Mezinárodního festivalu outdoorových filmů.
Jaroslav Jindra je ryzím samoukem a prototypem dobrodruha, který nehledá 
rychlé a povrchní zážitky. Za čtvrt století cestování navštívil více než sto zemí 
světa. Miluje outdoorové a motoristické sporty, zejména jízdu nekonečnou 
pouští. Výraznou stopu zanechal i v historii československého paraglidingu, 
kdy se stal držitelem pilotního průkazu LAA s pořadovým číslem 1. V současné 
době je jeho nejoblíbenějším koníčkem cestování v sedle motocyklu. 
Je pro nás nesmírnou radostí, že tento světoběžník neodmítl naše pozvání 
a je ochoten se o své zkušenosti podělit se skromností sobě vlastní.  

Lenka Přečková
Zdroj: www.jaroslav-jindra.cz

V první čtvrtině roku do Zubří zavítá houslová virtu-
oska, idol ženských srdcí i folk-rocková legenda
Kulturní sezóna roku 2014 začíná pomalu nabírat na obrátkách a my Vás 
chceme upozornit na její největší taháky. Už v první čtvrtině roku se můžete 
těšit na divadelní směs namíchanou ze skvělých ochotníků z Valašské Bys-
třice (Chaos – 31. 1. a 1. 2.) i ze Zubří (SPONA – 1. 3.) a profesionálů v čele 
s Ondrou Brzobohatým (Vyhazovači Divadla Radka Brzobohatého – 12. 
2.). Vaše uši by mohla uspokojit houslová královna Gabriela Demeterová 
(16. 2.) a taky folk-rock-bigbeatová nakládačka v podání muzikantů z ka-
pel Vlasty Redla a Luboše Pospíšila (30. 3.). Čeká nás také tradiční stonož-
ková benefiční akce žáků ZŠ Zubří tentokrát pro Damiánka Fabiána (28. 
3.), zajímavé přednášky a besedy zařazené do cyklu „Křeslo pro hosta“, 
Sportovní galavečer s vyhlášením nejlepších zuberských sportovců a v ne-
poslední řadě tradiční masopustní průvod….

Divadlo CHAOS  (Val. Bystřice) 
POD PRAPOREM NĚŽNÝCH DAM, mimo předplatné
Sobota 1. 2. 2014 od 18:00 hodin v Klubu Zubří
Pro velký zájem veřejnosti uvádíme v sobotu  reprízu divadelní novinky 
ochotníků z Valašské Bystřice i ze Zubří s názvem Pod praporem něžných 
dam. Komedie i u nás velice známého amerického autora se odehrává začát-
kem šedesátých 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 skuteč-
nosti to byly neteře jménem Maxine a Stephanie. Naše hrdiny to však ne-
odradí 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 Maje-
rová, Audrey –Milča Bláhová, Duncan – MUDr. Jaromír Veith, Florence – 
Martina Mondříková, Doktor – Miroslav Chumchal, Ben – Radek Štefela

Lenka Přečková

KŘESLO PRO HOSTA s Jaroslavem Jindrou
Diagnóza DAKAR
Čtvrtek 6. 2. 2013 od 17:30 hodin v Klubu Zubří
Únorové setkání zařazené do přednáškového cyklu KŘESLO PRO HOSTA 
nabídne mimořádně atraktivní podívanou i velkou osobnost člověka, který 
procestoval snad celý svět. Jarda Jindra je rodákem z Valašské Meziříčí, ale vý-
znamnou část svého života prožil v zahraničí, především ve Španělsku a Nor-
sku. Sám o sobě říká, že je cestovatelem, režisérem, kameramanem, fotogra-
fem i publicistou.
Do Zubří přijede představit svůj autorský film DIAGNÓZA DAKAR, který 

KŘESLO PRO HOSTA – programy na začátek roku 2014
6. 2. 2014 – Jaroslav Jindra, cestovatel, režisér, kameraman, fotograf, 
publicista
13. 3. 2014 – Jana Mikulenková, Nejen o cvičení seniorů na Kanár-
ských ostrovech

Beethovenova hudba a duše aneb houslový recitál 
Gabriely Demeterové
16. 2. 2014  od 18:00 hodin v Klubu Zubří

Gabriela Demeterová – housle
Luděk Šabaka – klavír
Miroslav Táborský/Marian Roden/Svatopluk Sko-
pal/Jan Kratina (bude upřesněno) – mluvené slovo
Každému, kdo má rád klasickou hudbu, ale také 
všem těm, kteří neopovrhnou krásným uměním 
obecně, musí srdce zaplesat radostí nad zprá-
vou, že do našeho malého Zubří zavítá celosvě-
tově uznávaná houslistka, paní Gabriela Deme-
terová. Představí se Vám v úchvatném projektu, 

který představuje celovečerní propojení hudby a mluveného slova.
V netradičním pojetí Vám bude představen jeden z největších gigantů svě-
tové klasické hudby, Ludwig van Beethoven, jeho slavné sonáty pro housle 
a klavír, ale také jeho duše a lidský rozměr, a to prostřednictvím dochované 
soukromé korespondence v neopakovatelné herecké interpretaci.
Gabriela Demeterová
„Hvězda 3. tisíciletí“ - Houslistka, violistka, sólistka světových orchestrů, 
první česká finalistka a absolutní vítězka Mezinárodní houslové soutěže Ye-
hudi Menuhina v Anglii, členka umělecké rady Akademie múzických umění 
v Praze, držitelka ocenění „Žena roku 2005“ v soutěži prestižního časopisu 
Prague Leaders Magazine…

Lenka Přečková

foto: Richard Sobotka
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Kulturní pozvánky



Sny jsou jako vesmír…. Tak nekoneč-
né, tak tajemné… Děsivé, ale zároveň 
i krásné… Plné očekávání a iluzí, do-
had a záhad… A NIKDY NEKONČÍ…

Ze Zubří přímo k protinožcům
V předvánočním čase pro Vás pořádala knihovna a odbor kultury velice zajíma-
vou cestovatelskou besedu. Již podruhé nás v tom roce navštívil velký cestova-
tel, autor několika cestopisných knih a tvůrce dokumentárních filmů, pan Jirka 
Mára, který se přišel podělit se svými zážitky z cest – tentokráte po Austrálii.

Na pomoc si opět přivezl svou velice milou a příjemnou paní, která se k vyprá-
vění aktivně připojovala. Bohužel Jirku mladšího jsme vyhlíželi marně. Jeho 
zdravotní stav se natolik zkomplikoval, že Jirka proležel celý měsíc v nemocnici.
Mladý Jirka je již několik let připoután na invalidní vozík. Márovi svým příkla-
dem chtějí dokázat, že zdravotním handicapem život nekončí, a také motivovat 
vozíčkáře v boji za naplnění vlastních snů. Mladý Jirka je nejen nadšený cesto-
vatel, ale on sám si ke všem cestám plánuje itinerář. 
Jirka se stal prvním českým vozíčkářem, který navštívil všechny obydlené svě-
tadíly. Dokonce byl zapsán do České knihy rekordů. Necestuje však kvůli slávě. 

Zuberský spolek mladých ochotníků Divadelní SPONA
připravuje ve spolupráci s cimbálovou muzikou bESKYD 

premiéru své třetí hry

LÁSKA NA HORÁCH
(podle pův. scénáře zuberské hry J. Zárubského z roku 1935)

na sobotu 1. března 2014
v 18:00 h. v Klubu Zubří.

Vstupné dobrovolné, místenky budou v Klubu od 17. 2. 2014.
www.divadelnispona.cz

foto: Pavla Pernicová

Zprávy z knihovny

Všichni posluchači besedy ocenili zejména nevšední zážitky a zajímavosti z 
rozmanitosti a krás celé Austrálie. Ta byla Jirkovým životním snem.  Rodina 
objela Austrálii celou kolem dokola. Australská projekce rodiny Márových nás 
často donutila vydechnout: „To snad není možný.“ Procestovali celý kontinent 
a vydali se i do horoucího středu k posvátnému rudému monolitu Uluru. Ces-
tou nakrmili skákající krokodýly, šnorchlovali ve Velkém bariérovém útesu, 
házeli bumerangem nebo naslouchali hraní Aboridžinců na didžeridu. Žasli 
v poušti mezi tisícovkou skalních jehel Pinnacles, nadšeně krmili klokany 
z ruky a šplhali po žebříku kolem stromu do výšky 70 metrů. 

Prožili jsme tedy společně s nimi 
příběh plný dobrodružství, napětí 
a radosti. 
Jiří Mára je autorem sedmi cestopis-
ných knih a dokumentárních filmů 
z různých koutů světa. Na konci 
přednášky jsme si mohli zakoupit 
nejen jeho knihy, ale i DVD a kalen-
dář, který mají nově v nabídce. Je sa-

mozřejmé, že v naší knihovně najdete všechny dosud vydané knížky Márových.
Jsem přesvědčena, že všichni „účastníci zájezdu“ se mohli alespoň na chvíli 
oprostit od starostí všedních dní, zapomenout na svá trápení a prožít s Má-
rovými úžasnou cestu po krajích nám ne až tak známých. Vyprávění bylo po 
všech stránkách naučné, ale chvílemi i poučné. 
Tak jako v loňském roce, tak i letos byli manželé Márovi potěšeni hojnou účastí 
posluchačů.
S rodinou Márových jsme se ale ani letos neviděli naposled. Příště nás totiž čeká 
ta velká moderní duhová tlustá okouzlující a velice vzrušující - AMERIKA.
Všem příznivcům mladého Jirky oznamujeme potěšující zprávu – Vánoce 
Jirka strávil již v kruhu rodinném, má přenosný dýchací přístroj a přes 
všechny překážky, které mu život klade do cesty, již plánuje další cestová-
ní. Držme mu tedy všichni palce!!!

Lenka Cabáková, knihovna

Nový přírůstek do knihovny 
Časopis d–Test  
Objektivně, nezávisle, bez reklam   
Novým přírůstkem do knihovny se stal časopis d-Test, časopis pro 
spotřebitele. Tedy vlastně pro nás všechny, protože kdo z nás není 
spotřebitel a nenakupuje, že?

Stručná charakteristika časopisu: Od roku 1992 jsou zde měsíc co měsíc pu-
blikovány  testy výrobků. A nejenom ty... Pomocnou ruku najdete i v dalších 
oblastech, ve kterých může spotřebitel narazit na různá úskalí a pasti. Srozu-
mitelně přibližují práva kupujících (spotřebitelů) a naopak povinnosti prodá-
vajících, v časopise Vám poradí, jak je aplikovat v běžném životě, na co si dávat 
pozor při reklamacích. Naleznete tu i upozornění na nové zákony, varování 
před nekalými praktikami prodávajících i před klamavou reklamou. V časopise 
jsou také pro ponaučení publikovány konkrétní příběhy ze života.

Lenka Cabáková, knihovnice

Domov důchodců 
v Rožnově p.Radh.
Ve čtvrtek 19. 12. 2013 jsme navští-
vili Domov důchodců v Rožnově pod 
Radhoštěm, abychom potěšili zdejší 
obyvatele vánočními zvyky a koledami. 
Zúčastnily se všechny dětské i dospělé 
taneční složky. Cérky ukázaly zvyky 

spojené se svatým Ondřejem a Lucií, ogaři se předvedli v pásmu Pastuši 
a všichni společně jsme i s obecenstvem zpívali vánoční koledy. Doprovázela 
nás cimbálová muzika Malý Beskyd a zvládla to jako vždy výborně. 

Beskyďáci

Vánoční koncert
Dne 20. prosince jsme uspořádali koncert „Vánoční tradice“, ve kterém 
účinkovaly všechny složky souboru Beskyd. 

Nejprve vystoupili Beskyďáčci a Malý Beskyd a přiblížili obecenstvu zvy-
ky spojené s časem adventu a poté se přidaly obě dospělé složky souboru 
a společně zazpívaly známé i méně známé koledy. Celý pořad doprovázela 
naše šikovná cimbálovka Malého Beskydu a koncert moderovala Veronika 
Čejková. Na závěr jsme mohli také pogratulovat dlouholetému členovi sou-
boru, který je teď předsedou Folklorního sdružení, panu Zdeňku Pšenicovi 
k jeho padesátým narozeninám. Doufáme, že se nám tímto koncertem po-
dařilo navodit tu správnou vánoční náladu a díky vybranému dobrovolnému 
vstupnému jsme mohli přímo na místě předat Domovu Kamarád z Rožnova 
částku 4.600 Kč.  Dalších 2.320 Kč jsme vybrali při prodeji medových per-
níčků, které poputují taktéž do Domova Kamarád. Tímto srdečně děkujeme 
všem přispěvatelům.

Beskyďáci

Valašské muzeum
Děti z Malého Beskydu se v neděli 22. 12. zapojily do komponovaného pro-
gramu Valašského muzea Živý Betlém.

Beskyd

Volejbalový turnaj 2013
Jako každý rok jsme se i letos v rožnovské hale SŠIEŘ zúčastnili volejbalo-
vého turnaje, který se pořádá pro valašské folklorní soubory. Turnaj se konal 
27. prosince 2013 a přijelo na něj jedenáct týmů. Sraz byl hned po obědě, 
abychom do večera všechno stihli. Po vysvětlení pravidel folklorního volej-

balu od hlavního pořadatele a šéfa turnaje Tomáše Grosse jsme si vylosovali 
jednu ze dvou základních skupin a šlo se na věc. Po téměř čtyřhodinovém 
boji jsme se probojovali až do finále, kde jsme hráli o pohár s Javořinou. 
A i když byli dobří, my byli lepší a vítězství bylo naše!

Beskyďáci

foto: Eva Mužíková

foto: Vítězslav Staňo

foto: Vítězslav Staňo

foto: Petr Smilek

Čížečku, čížečku, 
ptáčku maličký
(Některé druhy ptáků na území 
města Zubří a v jeho nejbližším 
okolí, 11. část)
Čížek lesní (Carduelis spinus) je ná-
padně menší než vrabec a svým zbar-

vením je charakteristický: zelený hřbet, žluto-černý ocas, dva příčné žluté 
proužky v křídle a po stranách podélně skvrnité břicho. Sameček má černou 
čepičku a bradu.
Asi taky cítíte podobnost slov čížek a čižba. Slovo čižba je odvozeno od slove-
sa číhat. Čížek lesní býval kořistí lovců drobných ptáků – čižbářů, kteří čížky 
i jiné drobné ptáky prodávali do domácností a dílen drobných řemeslníků. 
Ti si tohoto čiperného ptáčka chovali v kleci pro neutuchající chuť k švito-
řivému zpěvu.
Trochu vrzavý zpěv čížka lesního můžeme slyšet ve volné přírodě už v zimě, 
ale teprve na jaře, v době námluv, začne být zpěv samečků intenzivní.
Čížek lesní hnízdí v České republice poměrně hojně. Ale ještě častěji se s ním 
můžeme setkat na podzim a v zimě. To se na naše území stahují ze severní 
a východní Evropy. V hejnech dalších čížků se zdržují v porostech olší nebo 
bříz podél potoků a řek. Provádí akrobatické kousky na koncích nejtenčích 
větviček, na kterých visí hlavou dolů a vybírají drobná semínka. V Zubří je 
můžeme takto pozorovat např. v místní části Březovec.
Čížek lesní se živí převážně semeny. V oblibě má také semena jilmů, topolů, 
jehličnatých stromů i bodláků a pampelišek. Během péče o potomstvo v jeho 
potravě stoupá i podíl živočišné složky, zejména brouků.
V době hnízdění se čížci stěhují do vyšších nadmořských výšek, především 
do smrčin. Ale můžeme se s nimi setkat i v nižších polohách, dokonce 
i v městských parcích.
Samička si staví pohárovité hnízdo z malých větviček, trávy, mechu a lišej-
níku obvykle vysoko ve větvích jehličnatých stromů na konci postranní větve 
v hustém jehličí. Hnízdo je proto velice těžko odhalitelné. Tato skutečnost 
dala pravděpodobně vzniknout romantické pověsti, že ptáček přidává do 
svého hnízda divotvorný kamínek, který je činí neviditelné.

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť

foto:  Zdeněk Pazdera
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Spolková činnost

Příroda



Tak nám začal další rok. Je 4. ledna a já sedím a vzpomínám. Co všechno se v  loň-
ském roce změnilo! Většinou se tak nějak bilancuje ke konci roku, dovolte mi, 
abych to zkusila teď. 
Hodně toho skončilo, a začalo něco úplně nového, nečekaného. A vím, že se to ne-
týká jen mě, ale určitě spousty dalších lidí. Někde jsem četla, že se hodně čistily 
vztahy mezi lidmi. A je to pravda, vloni se opravdu poznalo, kdo je upřímný, kdo 
je skutečný přítel. Možná jste i vy zažili nejedno zklamání, možná i vy jste museli 
změnit názor. Může to být dost bolestivé. A trvá to někdy dlouho, než se s tím člo-
věk srovná, smíří.
V tom článku bylo napsáno, že to tak mělo být. Že rok 2013 byl k tomu předurčený. 
Velké změny, které mnohé z nás potkaly, byly jakousi zkouškou charakteru našeho
i lidí kolem nás. Právě to, jak se kdo zachová v mezní situaci, jestli se správně roz-
hodne, jestli „ustojí“ tlak, to nám takříkajíc roztřídí přátele a lidi kolem nás. To 
potom také určuje, kudy se bude ubírat náš další život. Správné rozhodnutí nás 
posune k lepšímu životu. No, a že se to týká vztahů, to je známá věc. Je potřeba si 
uvědomit starou pravdu. Že když něco končí, tak proto, aby mohlo něco nového za-
čít. Zní to skoro jako klišé, ale je to velká pravda. I dlouholetá přátelství musí občas 
projít zkouškou, bohužel, ne vždycky vydrží. Lidé se mění. Mění se jejich přístup 
k životu, mění se i jejich hodnoty. A ne každý je ochotný takovou změnu akceptovat.   
Potom je třeba si uvědomit, že přišel čas změny. Že někde okolo nás čeká nový pří-
tel. A s ním i nové myšlenky a nové zážitky. Já vím, je to nesmírně těžké. 
I já jsem zažila konec něčeho, co bylo pro mě moc důležité. Byl to skoro celý můj 
život. Konec nepřišel hned. Byl to postupný proces. Pomalu jsem si uvědomovala, 
že už to není ono, že už mě to tak nenaplňuje. A bylo to horší. Lidé, o kterých jsem 
si myslela, že jsou kamarádi, už o mě nestáli. Byla jsem tam jen „do počtu“.   Bylo 
nesmírně těžké a bolestné přiznat si to. Dlouho jsem bojovala, bránila jsem se myš-
lence, že už tam nepatřím. Dva roky.
A potom přišli noví lidé, kteří mi ukázali úplně nový svět. Krásný, úžasný. Pomohli 
mi objevit i mé jiné já. Zjistila jsem, že umím spoustu věcí, o kterých jsem dřív ne-
věděla. A další a další jsem se naučila. A těším se, co nového a úžasného mě ještě 
čeká. A to, co bylo, mi připadá najednou strašně vzdálené a nedůležité. Jako na jiné 
planetě. V jiném světě.
Vloni jsem vám vyprávěla příběhy jiných lidí. Letos jsem začala tím, že jsem vám 
pověděla kousek toho mého, abyste si nemysleli, že mluvím jen o jiných… 
Píšu to proto, abyste se nebáli změn. I když někdy vypadají hrozně a bolí nás to, 
vždycky nám přinesou lepší život. Nemusí to být hned, někdy to poznáme až po 
čase. Ale důležité je věřit!  
Věřme tomu, že rok 2014 bude lepším pro nás všechny.
Já tomu věřím a držím palce i vám, abyste tu víru našli a udrželi.

Radka Dvořáková  

Náš příběh – váš názor???
Právě v adventní době předvánoční nás zastihla smutná událost – zemřel nám náš 
nejbližší člen rodiny.....
Na jeho přání jsme se s ním chtěli rozloučit bez obřadu, v úzkém rodinném kruhu. 
Přesto – jako věřícímu katolíkovi – jsme chtěli udělat tu „poslední tečku“: nechat 
zazvonit. Dát na vědomí zuberským občanům, že odešel jejich soused, kamarád, 
člověk, který tu s nimi žil celých 27 let.
Pan kostelník, kterého jsme zastihli přímo v kostele, nás odkázal na rozhodnutí 
p. faráře a šel se mnou za ním. Stroze mu za mne oznámil, že pohřeb ani mše asi 
nebude, tedy žádné zvonění. Oba dva jsem upozornila, že to byl člověk pokřtěný, 
věřící katolík, který v mládí i ministroval.... Je neskutečné, že p. farář, který by měl 
hlásat a šířit víru, nabádat k odpouštění a toleranci, k lásce k bližnímu svému, se 
mně zeptal: „A k čemu mu to zvonění teď bude?“
Na to se nedá odpovědět....
Co byste na to řekli vy, občané Zubří, věřící i nevěřící???? Máte někdo podobnou 
zkušenost ?

K čemu bylo od nepaměti „poslední zvonění“? (Zvon oznamoval smrt příslušníka 
obce ...– viz citace z internetových stránek města Zubří.)
Vždy jsem si myslela, že kostel je stánek hlavně pro věřící, ale je současně i  domi-
nantou našeho města, která byla opravována i z daní nás všech občanů bez rozdílu 
víry, nás – daňových poplatníků města Zubří. Rovněž mnoho z Vás a samozřejmě 
i my jsme přispěli nemalými částkami při sbírce na opravu střechy kostela, každo-
ročně i při sbírce tříkrálové.
Ale po této naší smutné zkušenosti se vás ptám – A PROČ??????
Proč zuberské zvony nezazvoní ani věřícímu katolíkovi, občanovi našeho města? A 
řečeno ústy p. faráře - k čemu jim to vlastně bude.....????
Pro koho tedy zvoní zuberské zvony???

Dobešová D., Opálková Št.

Proč zvoní kostelní zvony
Několik století byly kostelní zvony v obcích a městech nejhlasitějším a také snadno 
dostupným prostředkem k oznamování různých událostí. Dnes jsou méně slyšitel-
né vzhledem k většímu hluku a některé funkce převzaly jiné instituce. Připomeňme 
si však jejich význam.

Prvním úkolem zvonů bylo a stále je 
zvát lidi k modlitbě. Ráno, v poledne a 
večer se zvoní „klekání“. Je to výzva, aby 
člověk poklekl nebo se alespoň v duchu 
sklonil před svým Bohem, Stvořitelem 
a současně Vykupitelem. Na památku 
smrti Ježíše Krista se zvoní také v pátek 
ve tři hodiny odpoledne. Před bohosluž-
bami zvou zvony věřící, aby přišli do 
kostela a společně tak oslavili Boha a 
vyprosili si od něho požehnání. Účast na 
společné bohoslužbě je jednou z forem 
vyznání víry, kdy se zároveň učím přijí-
mat i ty, kteří mi nemusí být vždy milí.
Další úlohou bylo oznamovat neštěstí 
a pohromy a volat lidi k pomoci. Tuto 
funkci už zcela nahradily sirény.
Další funkcí bylo také oznamování úmr-

tí někoho z občanů. Bylo jiné vyzvánění pro muže, jiné pro ženu. Dnes tuto úlohu 
plní zvony jen částečně. Jednak se na farním úřadě nedozvíme ani o úmrtí všech 
katolíků, jednak se lidé o úmrtí spoluobčanů dovídají i jinými způsoby. V Zubří a 
zřejmě i v okolí je zvykem vyzvánět i den před pohřbem. Tyto způsoby zvonění pod-
léhají místním zvykům. Protože se v druhé polovině 20. století nechtěli všichni ka-
tolíci hlásit viditelně ke své církvi, nepřáli si někteří umírající nebo jejich příbuzní 
ani církevní pohřeb. Proto se zde ustálila praxe, že se umíráčkem zvonilo jen těm, 
kteří chtěli pohřeb s knězem. Obojí přetrvalo až do současnosti. Naprostá většina 
lidí o této praxi ale neví.
Co se týká poslání faráře, jedním z jeho úkolů je nejen udělat zemřelému katolí-
kovi důstojný obřad, ale především připravit umírajícího na setkání s Bohem. 
Neboť smíření s Bohem a přijetí jeho odpuštění je předpoklad bezpečného vstupu 
do věčnosti. K tomu také z vůle Ježíše Krista nabízí církev svátosti. Svátost smí-
ření, svátost eucharistie a svátost nemocných. Svátost nemocných byla delší čas, 
a to ještě i před 50 lety, udělována až lidem umírajícím. Proto se někteří dodnes 
obávají, že kdyby tuto svátost přijali, museli by už zemřít. Kvůli této představě se 
tomu oni sami brání nebo si to nepřejí jejich příbuzní. Opak je však pravdou. Při 
udělování této svátosti se modlíme také za zdraví toho člověka. Ti, kteří chtějí být 
na setkání s Bohem připraveni, přijímají tuto svátost opakovaně každý rok. Také 
navštěvuji pravidelně nemocné, kteří o to projeví zájem. Přináším jim eucharistii 
(svaté přijímání) a rovněž jim každý rok uděluji svátost nemocných. V současnosti 
takto navštěvuji 22 nemocných, z toho 4 celou dobu, co zde působím, což je téměř 
10 let. Někteří nemocní projeví o tuto službu zájem třeba jen před Vánocemi a Ve-
likonocemi. 
Protože si však nemůžeme být jisti ani stavem naší duše, nevidíme tedy ani do duší 
bližních. Proto je velmi dobrý zdejší zvyk, že většina katolíků má pohřeb se mší sva-
tou. Ta je sloužena za zesnulého a z ní plyne pro něho užitek Božích darů, pokud 
nezemře ve stavu, kdy může vstoupit přímo do nebe. Je to také důstojná příležitost 
pro přátele a známé, aby se se zemřelým rozloučili a připojili se k modlitbám za 

něho. Stejný význam mají i další mše svaté opakovaně za zemřelé sloužené. O to 
větší význam to má v případě, že se zemřelý nestihl na setkání s Bohem připra-
vit. Někdy se to může podařit nedlouho před smrtí, ale není dobré na to spoléhat. 
Taková příprava je těžší také v případě, že je umírající v nemocnici nebo už není 
schopen komunikace. Udělení svátosti nemocných má svůj význam i tehdy, když 
je člověk v bezvědomí. Zkušenosti ukazují, že i v takovém stavu člověk vnímá, co se 
děje. Účinnost svátosti však předpokládá jeho lítost nad vlastními hříchy.
Co se týká zvonění umíráčkem, po poradě s pastorační radou jsme usoudili, že výše 
popsanou praxi lze z naší strany změnit. Tedy že se umíráčkem zazvoní každému, 
kdo o to požádá. To však nemění nic na faktu, že samotné zvonění žádný užitek 
zemřelému nepřináší. Proto budu rád, když si více katolíků uvědomí, že pro své 
blízké nemocné, umírající, ba i zemřelé mohou udělat mnohem víc, a to bez vyna-
ložení nějaké velké námahy. A děkuji všem, kteří to už pochopili a svým blízkým 
duchovní službu umožnili nebo ji přímo zprostředkovali. 

Karel Janečka, farář

foto: Pavel Czinege

Nabízím hrobové místo na místním hřbitově v Zubří. Jedná se o dvojhrob 
s hrobovým zařízením – podmínkou je odkup hrobového zařízení. Bližší 
informace na MěÚ Zubří, u paní Pernicové.

Prodám vytápěnou garáž na sídlišti v Zubří č.p. 1062. 
Kontakt mob. 603 825 247

Hlasujte pro nejlepšího
sportovce města Zubří roku 
2013!!!
Město Zubří vyhlásilo na konci minulého roku anke-

tu O nejlepšího sportovce města Zubří roku 2013. Až do 8. ledna měly možnost 
sportovní oddíly, kluby či jednotlivci podávat nominace všech sportovců a kolekti-
vů, kteří během roku 2013 dosáhli významných sportovních výsledků. Do ankety 
přišlo celkem 37 nominací v sedmi kategoriích, ze kterých můžou občané vybírat 
právě ty nejlepší z nejlepších!! V každé kategorii lze hlasovat pro jednoho z no-
minovaných.
Jak můžete hlasovat? Hlasování bude ukončeno 14. února 2014. Máte možnost 
hlasovat dvěma způsoby:

1. Internet – sport.mesto-zubri.cz
Na internetových stránkách má každý možnost hlasovat pouze jednou. Z dů-
vodu regulérnosti ankety je třeba pro hlasování zadat e-mail, na který bude 
odeslán odkaz. Hlas se připočte až po potvrzení odkazu.
2. Anketní lístek - Zuberské noviny
Tento vyplněný formulář ze Zuberských novin přijímáme
do 14. 2. 2014 na podatelně MěÚ Zubří, v kanceláři Klubu Zubří, v kanceláři 
sportovní haly. Na těchto místech si lze vyzvednout další samostatné hlasovací 
lístky k vyplnění.

Stejně jako v případě internetového hlasování lze hlasovat pouze jednou!
Podrobnější informace o anketě a nominovaných sportovcích na webových strán-
kách sport.mesto-zubri.cz
Sportovní galavečer s vyhlášením nejlepších sportovců města Zubří proběhne 
8. března v Klubu Zubří a již nyní jste na něj srdečně zváni.
Všechny anketní lístky budou slosovány na galavečeru a vítěz obdrží hodnotnou 
cenu!

Josef Randus

Zuberská amatérská liga v kuželkách 
uzavřela první polovinu soutěže
Ve středu 18. prosince proběhlo čtvrté kolo Zuberské amatérské ligy v kuželkách. 
V prvním střetnutí se utkaly týmy Paneláci a KO-SA. I když nakonec zvítězil tým 
KO-SA poměrem 8:0, vůbec se nejednalo o jednoznačný zápas. V prvním duelu 
byl rozdíl 8 kolků, ve třetím Vašek Zeman porazil Rudu Blablu dokonce jen o jedi-
ný kolek!! O nejlepší výkon utkání se postaral Dušan Cibulec výkonem 231 kolků. 
Ve druhém utkání potvrdil tým Oktopusu roli favorita a zvítězil o více jak sto kolků 
poměrem 8:0. V týmu Oktopusu dostal poprvé šanci i Milan Leška a hned přispěl 
dvěma body k vítězství svého týmu. Nejlepší výkon večera předvedla Naďa Lešková 
výkonem 232 kolků. Ve Veteránech shodil nejvíc kuželek Petr Balhárek - 203, po-
prvé za tento tým nastoupila Aneta Dobešová.
Páté kolo Zuberské ligy přineslo drama až do posledního hodu!! V úvodním zápase 
se střetly týmy TIP cafe a Paneláci. Celek TIP cafe potvrdil roli favorita a vyhrál 
utkání poměrem 6:2. Zápas začal lépe pro tým Paneláků, kdy Ruda Blabla porazil 
Pepu Holiše těsně poměrem kolků 195:188. V dalších zápasech neponechali borci 
z TIP cafe nic náhodě a po soubojích, ve kterých zvítězili Petr Randus a Robert 
Jurajda, zvítězili poměrem kolků 637:517.
A přišel vrchol večera, souboj týmů KO-SA a Oktopusu. V prvním utkání zdolal 
Dušan Cibulec suverénně Naďu Slovákovou poměrem kolků 241 (nejlepší vý-
kon večera):192 a poslal tým   KO-SA do vedení. Ve druhém zápase měla naopak 
navrch Naďa Lešková, která ještě výraznějším rozdílem porazila Jirku Zemana - 
204:123 a srovnala stav utkání na 2:2. Do posledního utkání nastoupili Zbyněk 
Mizera a Milan Leška a ve vyrovnaném utkání se o bodech rozhodovalo až v po-
sledním, šedesátém hodu!!! Štěstí se nakonec přiklonilo na stranu týmu Oktopu-
su, který poměrem kolků 624:587 zvítězil v utkání 6:2, připsal si ve svém čtvrtém 
utkání čtvrté vítězství a po polovině soutěže vede tabulku!
 Zuberská liga pokračuje dalšími pěti koly v měsících lednu a únoru, kdy se roz-
hodne o konečném pořadí. Více informací a fotogalerie na stránkách sport.mesto-
zubri.cz. Partnery Zuberské ligy jsou Město Zubří, Sportovní poháry - PS, Unipar 
- výroba svíček, Martin Pšenica - servis výpočetní techniky, Aleš Měrka - nezávislé 
finanční poradenství, LB Silver, Dana Krůpová - masérské služby, Robert Jurajda 
- marketing a manažérská činnost, kavárna TIP cafe.
Tabulka po 5. kole

Zuberská 
amatérská liga

Z V R P Skóre Průměr B

1. Oktopus 4 4 0 0 28:4 633,3 8
2. TIP cafe 4 3 0 1 22:10 613,5 6
3. KO-SA 4 2 0 2 16:17 602,5 4
4. Paneláci 4 1 0 3 8:24 554,8 2
5. Veteráni 4 0 0 4 6:26 546,0 0

Josef Randus

Stolní tenis Zubří
Dne 11. 1. 2014 se uskutečnil další bodovací turnaj ve stolním tenise v tělocvičně 
ZŠ Sychrov ve Vsetíně. Celkem se sešlo 45 sportovců z celého regionu.
Ze Zubří se zúčastnilo 7 chlapců.
Výsledkový servis:

Mladší žáci – 23 soutěžících  Starší žáci – 32 soutěžících
15. PUPÍK  Milan  21. KOLEČEK Lukáš 
16. KRUPA  Tobiáš  22. KANTOR  Marek 
22. HRONEK  Jan  23. PUPÍK  Milan 
23. PETŘVALSKÝ  Matěj  24. KRUPA  Tobiáš 
    25. ADAM  Jakub 
    31. HRONEK  Jan 
    32. PETŘVALSKÝ  Matěj

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.

Klub
Sobota 1. 2. 2014 od 18:00 hodin, Klub Zubří 
Divadelní soubor Chaos z Valašské Bystřice, POD PRAPOREM NĚŽNÝCH DAM
Repríza divadelní komedie i u nás velice známého amerického autora.  
Vstupné: 100 Kč.
Čtvrtek 6. 2. 2014 od 17:30 hodin, Klub Zubří
Křeslo pro hosta s Jaroslavem Jindrou, DIAGNÓZA DAKAR
Vstupné: 30 Kč. 
Středa 12. 2. 2014 od 18:00 hodin v Klubu Zubří
Divadlo Radka Brzobohatého – VYHAZOVAČI
Představení zařazené do divadelního předplatného 2014. Vyprodáno!
Neděle 16. 2. 2014 od 18:00 hodin v Klubu Zubří
GABRIELA DEMETEROVÁ, Ludwig van Beethoven - Hudba a duše génia
Vstupné: 220 Kč.
Předprodej a rezervace vstupenek od 13. ledna 2014
tel: 571 659 447, kultura@mesto-zubri.cz. 

Kino
Středa 5. 2. 2014 od 18:30 hodin
RIVALOVÉ
Skutečný příběh Nikiho Laudy. Závratná rychlost, adrenalin proudící v žilách, krás-
né dívky a nezkrotná touha po vítězství. James Hunt je neřízená střela, neodolatelný 
playboy a brilantní řidič. Niki Lauda je dokonalý profesionál, vždy precizní a discipli-
novaný. Film Rivalové vypráví skutečný příběh dvou pilotů, kteří jsou soky nejen na 
okruzích, ale také ve skutečném životě. 
Režie: Ron Howard. Hrají: Daniel Brühl, Chris Hemsworth, Alexandra Maria Lara, 
Olivia Wilde, Natalie Dormer, Christian McKay, Pierfrancesco Favino a další.
Vstupné: 70 Kč. Délka firmu: 123 minut.
Úterý 11. 2. 2014 od 9:30 hodin
ZA KAMARÁDY Z TV IX.
Pásmo pohádek pro děti z MŠ, ale i děti předškolního věku v doprovodu rodičů. 
Vstupné: 12 Kč. Délka filmu: 65 minut.
Středa 26. 2. 2014 od 18:30 hodin
JASMÍNINY SLZY
Nový film Woodyho Allena vypráví příběh ženy, která se ocitá v těžké životní krizi. Od-
jíždí ze svého milovaného New Yorku hledat východisko do slunného San Franciska. 
Krásné prostředí, příjemní lidé a možná i nová láska... 
Režie a scénář: Woody Allen. Hrají: Cate Blanchett, Lec Baldwin a další.
Film je do 12 let nevhodný. Drama USA 2013, mluveno česky. 
Vstupné: 70 Kč. Délka filmu: 98 minut.

Připravujeme
Sobota 1. 3. 2014 v Klubu Zubří
LÁSKA NA HORÁCH - Divadelní SPONA Zubří
Oblíbený divadelní spolek nadšenců (SPONA) ve spolupráci s cimbálovou muzikou 
bESKYD vdechuje život původní zuberské komedii z roku 1935 od Jana Zárubského 
(Jan Koláček od tisa). Vstupné dobrovolné.
Sobota 1. 3. 2014 v Klubu Zubří
MASOPUSTNÍ PRŮVOD
Tradiční masopustní průvod a veselí VSPT Beskyd.
Sobota 8. 3. 2014 v Klubu Zubří 
SPORTOVNÍ GALAVEČER s vyhlášením sportovce města Zubří
Čtvrtek 13. 3. 2014 od 17.30 hodin, velký sál Klubu Zubří
KŘESLO PRO HOSTA s Mgr. Janou Mikulenkovou
Vstupné: 30 Kč.
Neděle 30. 3. 2014 od 18 hodin v Klubu Zubří
VLASTA REDL a LUBOŠ POSPÍŠIL s kapelami
Unikátní projekt dvou velkých osobností českého a moravského bigbeatu a folku s je-
jich kapelami. Husličky v podání 11 muzikantů na jevišti – to musíte slyšet. Sál bude 
speciálně upraven pro ty, co rádi sedí i pro ty, co rádi stojí nebo tančí … Čeká vás dobře 
3hodinová hudební nakládačka, tak neváhejte a přijďte.
Vstupné: 250 Kč sedící a 200 Kč na stání.

Sport v únoru
Sportovní hala 
Sobota 1. 2.
  7.30  Futsal – okresní přebor 
18.00  HC Gumárny Zubří – HK A. S. A Město Lovosice (extraliga muži)
Neděle 2. 2.
  7.30 Futsal – okresní soutěž I. třídy
Sobota 8. 2.
  7.30  Futsal – okresní přebor 
Neděle 9. 2.
  7.30  Futsal – okresní soutěž I. třídy
Sobota 15. 2.
  7.30 Futsal – okresní přebor
18.00  HC Gumárny Zubří – Sokol HC Přerov
Neděle 16. 2.
  7.30 Futsal  - okresní soutěž II. třídy
13.00 HC Zubří – HC Dukla Praha (I. liga mladších dorostenců v házené)
15.00 HC Zubří – HC Dukla Praha (I. liga starších dorostenců v házené)
17.00 HC Zubří B – KH Zbrojovka Vsetín (liga mužů SM v házené)
Sobota 22. 2.
  8.00  Turnaj minižactva v házené
18.00 HC Gumárny Zubří – KH Kopřivnice (extraliga mužů)
Neděle 23. 2.
  7.30  Futsal – okresní soutěž I. třídy
Kuželna
Středa 5. 2.
17.00  Zuberská amatérská liga – 8. kolo
Pátek 7. 2.
17.00 TJ Gumárny Zubří B – Lipník B (meziokresní přebor)
Sobota 8. 2.
  9.00 TJ Gumárny Zubří – Kuželkářský klub Kroměříž (krajský přebor mužů)
Středa 12. 2.
17.00 Zuberská amatérská liga – 9. kolo
Úterý 18. 2.
17.00 Zuberská amatérská liga – 10. kolo
Pátek 28. 2.
17.00 TJ Gumárny Zubří B – Kelč B (meziokresní přebor)
Sokolovna
Sobota 15. 2.
  9.00 – 2. ročník turnaje neregistrovaných ve stolním tenise
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