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Vážení spoluobčané,
chtěl bych využít této chvíle k poděková-
ní za Vaši přízeň v podzimních komunál-
ních volbách. Máme za sebou vánoční 
svátky, předpokládám, že plné klidu 
a pohody, a před sebou celý nový rok 
2015. To, co jsme prožili, již nezmění-
me, proto bych se chtěl zaměřit na to, co 
nás čeká, a to nejen v tomto roce 2015, 
ale i celém volebním období do konce 
roku 2018.
Řadu let nás trápí výjezd a vjezd do Zub-
ří z hlavní komunikace mezi Valašským 
Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm. 
Již čtyři roky se odkládá realizace této investice. Dnes mohu říci, že s velkou 
pravděpodobností bude stavba zahájena v druhé polovině tohoto roku. Je jas-
né, že průběh realizace značně zkomplikuje náš život, ale tak to u podobných 

(Více v článku Damiánek děkuje na str. 11)

akcí už bývá. V letošním roce věnujeme nemalé finanční zdroje na vybudování 
nových parkovacích míst se zřetelem na řešení kritických lokalit.
Po mnoha letech, myslím si, že smysluplně, vyřešíme prostor po bývalé re-
stauraci v Domě služeb, kde vybudujeme novou knihovnu, a stávající prostory 
současné knihovny využijeme pro činnost našich spolků.
Také dokončíme vodovod Čertoryje a vybudujeme nový přivaděč pitné vody 
na Staré Zubří.
Zahájíme potřebné přípravy na rekonstrukci koupaliště. V současné době 
zvažujeme dvě varianty, a to zachování sezonního venkovního koupaliště nebo 
vybudování většího komplexu, který by řešil venkovní bazén s celoročním vy-
užitím vnitřních prostor pro potřeby rehabilitace, ale i jiné služby pro občany, 
jako například holičství a kadeřnictví, pedikúru a manikúru. Možná i ordinace 
pro lékaře vč. lékárny. 
Tak to jen tak namátkou několik projektů, které před námi stojí. Dovolte mi 
na počátku roku 2015 Vám všem popřát všechno nejlepší do nového roku 
a hlavně zdraví Vám a Vašim blízkým.     

Ing. Lubomír Vaculín, starosta



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

Milada Adámková
Božena Tovaryšová
Miloslav Juříček

Ludmila Adámková
Věra Kovářová
Miroslav Kulišťák

Václav Mika 75 let
Anežka Rajnochová 80 let
Josef Kubiš 90 let
Žofie Pečivová 75 let

Josef Bambuch  75 let 
Marie Bartošíková 91 let
František Koleček 80 let

Úmrtí

Vzpomínáme

Narození
Sofie Dobešová 
Jiří Kašný

Mikuláš Kovář

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

Dne 13. prosince 2014 jsme vzpomněli 3. rok od 
úmrtí maminky, paní 

Miroslavy Svakové. 
Dne 17. ledna 2015 jsme vzpomněli 3. rok od úmrtí 
tatínka, pana 

Michala Svaka. 
S úctou vzpomínají synové s rodinami.

Odešla jsi od nás, maminko, tak, jak si to osud přál,
ale v našich srdcích žiješ dál.
Dnes už jen kytičku na hrob ti můžeme dát
a s láskou, úctou vzpomínat.

Dne 5. ledna 2015 uplynulo 30 let od úmrtí paní

Jarmily Kolečkové. 
Dne 20. ledna 2015 by se dožila 85 let. S láskou vzpomíná dcera Jarmila 
s rodinou a syn Franta s rodinou.

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

Dne 8. ledna 2015 vzpomeneme čtvrté výročí úmrtí 
naší milé maminky, manželky a babičky, paní 

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

Již uběhlo deset let,
cos opustila tento svět.
Čas rychle, neúprosně letí.
Vychovala jsi osm dětí.
S láskou na Tě vzpomíná
celá Tvoje rodina.

Dne 18. ledna 2015 jsme si připomněli 10. smutné výročí, kdy od nás 
navždy odešla naše drahá maminka, babička a prababička, paní

Kamila Slováková.
Vzpomínají děti s rodinami.

Odešla jsi náhle, jak osud si přál,
v našich srdcích však žiješ dál.
Jen kytičku na hrob ti dáme, pomodlíme se
a s láskou tiše zavzpomínáme.

Dne 22. ledna 2015 jsme vzpomněli 1. smutné 
výročí úmrtí paní

Vlasty Krupové.
S láskou a úctou vzpomínají synové Miloš a Pavel s rodinami, snacha 
Maruška s rodinou, sestry Jindra, Jiřina a Marie s rodinami, bratr Josef 
s rodinou a Anička s rodinou.

Očím ses ztratil,
ale v srdcích zůstaneš navždy.

Dne 31. ledna 2015 vzpomeneme 20. smutné 
výročí úmrtí pana

Karla Hanskuta.
Zároveň 14. března 2015 vzpomeneme jeho nedo-
žité 50. narozeniny. S láskou vzpomínají rodiče, sestra Pavla s rodinou 
a bratr Vlastimil. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Marně Tě naše oči hledají,
marně po lících slzy stékají,
osud nevrátí, co nám vzal,
vrací jen vzpomínky a s nimi žal.

Dne 27. ledna 2015 vzpomeneme 1. smutné výročí, 
co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, 
tchán, dědeček, bratr, švagr, tatíček a strýc, pan

Rudolf Mičkal.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Marie, synové 
Lubomír, Jaroslav a Rudolf s manželkami, vnoučata Martin, Andrea, 
Denisa, Nikola a Matyášek.

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

V měsíci únoru vzpomínáme s 
láskou na své drahé zesnulé rodiče

Pavlínu a Miroslava Krpelíkovy.
Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte s námi. S láskou děti s rodinami 
a vnoučata.
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RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích města Zubří, 
p. č. 48/1, ostatní plocha, a p. č. 48/13, orná půda, vše k. ú. Zubří (přípojka vody, sjezd,
povrch komunikace), s „FONAS – SVO, s. r. o.“, IČ: 26841649, Rožnov pod Radhoš-
těm, Za Hážovkou 1809, PSČ 756 61, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje výpověď ze smlouvy o umístění a provozování kontejnerů uzavřené 
dne 23. 7. 2013 se společností PHU YUGO, IČ: 240656878, Rybnik, ul. Kiliň-
skiego 37A/6, PSČ 44-200, Polsko, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem.
RM revokuje usnesení RM 3/26 ze dne 1. 12. 2014 týkající se VZ malého rozsahu 
- „Provádění služeb spojených s opravami VO v městě Zubří pro roky 2015-2017“.
RM ruší výběrové řízení o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení mimo 
režim zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, dle vnitřního předpisu č. 024/2013 
„Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na služby „Provádění služeb spojených s opravami a údrž-
bou sítě veřejného osvětlení (VO) v městě Zubří pro roky 2015-2017 a ukládá ve-
doucímu OV zajistit realizaci nového výběrového řízení na uvedené služby.
RM schvaluje změnu vnitřního předpisu č. 011/2013 Statut periodika „Zuberské no-
viny“ takto: v čl. 2, odst. 3 se mění „max. počet členů je 7“, na „max. počet členů je 9“.
RM bere na vědomí zprávy o činnosti komisí Rady města a JSDH za rok 2014. 
RM schvaluje poskytnutí odměn členům komisí Rady města Zubří a JSDH za je-
jich činnost v roce 2014, za podmínek dle důvodové zprávy.
RM jmenuje předsedkyní Společenské komise Mgr. Věru Machovou a jejími dal-
šími členy: Elišku Bartošíkovou, Milenu Divínovou, Mgr. Šárku Janušovou, Marii 
Španihelovou, Mgr. Marii Pyrchalovou, Martu Křenkovou, Květoslavu Segrado-
vou, Marii Žambochovou a Václava Krupu.
RM jmenuje předsedkyní Komise životního prostředí Mgr. Lenku Šimurdovou 
a jejími dalšími členy: Mgr. Oldřišku Kovářovou, Ing. Vladimíra Krupu, MVDr. Jar-
milu Lajšnerovou, Mgr. Stanislava Petruželu, Karla Zemana, Petra Ulrycha 
a Mgr. Pavla Paseku.
RM jmenuje předsedou Likvidační komise Václava Zemana a jejími dalšími členy: 
Ing. Jaroslava Fabiána, Zdenku Pavlíčkovou a Ing. Antonína Holiše.
RM jmenuje předsedou Komise rozvoje města Milana Zemana a jejími dalšími 
členy: Ing. Ladislava Holiše, Radka Janoška, Mgr. Pavla Paseku, Josefa Macha, 
Ing. Ivana Jaroně, Marka Brokeše, Lukáše Adámka, Jiřího Mizeru. 
RM jmenuje předsedkyní Sociálně zdravotní komise Mgr. Šárku Dořičákovou, je-
jími dalšími členy: Marii Herlíkovou, Alenu Kramerovou, Helenu Mikulenkovou, 
Marii Ulrychovou, Marii Žambochovou, Jitku Němcovou a Renatu Ondřejovou.
RM jmenuje předsedkyní Muzejní rady Mgr. Marii Krupovou a jejími dalšími členy: 
Elišku Bartošíkovou, Eriku Ondřejovou, Zdeňku Hrachovcovou, Mgr. Věru Macho-
vou, Jana Ondřeje, Mgr. Marii Pyrchalovou, Pavla Čípa, Pavla Czinegeho,Bc. Šárku 
Gondekovou, Mgr. Jana Anlaufa, Zdeňka Baroše a Mgr. Stanislava Petruželu.
RM jmenuje předsedkyní Redakční rady Zuberských novin Elišku Divínovou 
a jejím i dalšími členy: Mgr. Helenu Dufkovou, Ludmilu Jaroňovou, Petra Cába,  
Mgr. Šárku Janušovou, Lucii Pernicovou, Radku Dvořákovou a Aleše Měrku.
RM jmenuje předsedou Povodňové komise Ing. Lubomíra Vaculína a jejími další 
členy: Mgr. Stanislava Petruželu, Jana Camfrlu, Radka Janoška, Evu Gazdíkovou, 
Miroslava Kolečka, Aloise Ulrycha, Ing. Antonína Holiše, Vincence Mizeru, Oldři-
cha Divína, Ing. Michaelu Wrobelovou, DiS., Marii Žambochovou, Jiřího Mizeru 
a Zdeňka Cabáka.
RM schvaluje poskytnutí odměny zástupci ředitele a ředitelkám příspěvkových 
organizací města Zubří Mgr. Tomáši Randýskovi, Haně Kučerkové a Bc. Vladimíře 
Janoškové, dle důvodové zprávy.
RM revokuje usnesení RM 96/1452 ze dne 25. 8. 2014 týkající se vyhlášení zámě-
ru na pronájem nemovitých věcí - fotbalového hřiště a šaten.
RM vyhlašuje záměr na poskytnutí nemovitých věcí jako výpůjčky, a to pozemku 
p. č. 941/1, k. ú. Zubří (fotbalové hřiště a přilehlé plochy), ostatní plocha, sportovi-
ště a rekreační plocha, o výměře 15325 m2, a části prostor budovy v Zubří, Sídlištní 
č. p. 491, PSČ 756 54, ležící na pozemku p. č. 940, zastavěná plocha a nádvoří, o vý-
měře 256 m2, a to: kryté terasy č. 101, o výměře cca. 72,3 m2, místností č. 102 - 116, 
o celkové výměře 122,2 m2, dle projektové dokumentace „Přístavba a stavební
úpravy obj. č. p. 491“, a dále budovy bez č. p. ležící na p. č. 941/2, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 97 m2, vše k. ú. Zubří, s účinností od 1. 1. 2015.

Usnesení 4. schůze Rady města Zubří
konané dne 15. 12. 2014
RM schvaluje dramaturgický plán kulturních, společenských a sportovních akcí 
na 1. čtvrtletí roku 2015, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města podpisem 
příslušných smluv.
RM uděluje plnou moc, ve věci zajištění údajů k OPM (odběrné předávací místo) 
na adrese Zubří, Sídliště 6. května 584, PSČ 756 54, společnosti Amper Market, 
a. s., IČ: 24128376, Praha 4, Antala Staška 1076/33a, PSČ 140 00, za podmínek 
dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 9 na ulici Hlavní 824, Zubří, s pa-
nem Zdeňkem Křenkem, na dobu určitou od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2017, a pově-
řuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu obytných místností č. 249 a č. 250 na uli-
cí Hlavní 824, Zubří, s „Handball Club Zubří“, IČ: 46531378, Zubří, Hlavní 492, 
PSČ 756 54, na dobu určitou od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015 a pověřuje starostu 
města jejím podpisem.
RM schvaluje ukončení nájmu části prostor sloužících podnikání v objektu Zdra-
votního střediska, MUDr. Antonína Fabiána 638, Zubří, o výměře 80,65 m2, k. ú. 
Zubří, s paní MUDr. Erikou Stiborkovou, dohodou ke dni 31. 12. 2014, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části prostor sloužících podnikání 
v objektu Zdravotního střediska, MUDr. Antonína Fabiána 638, Zubří, o výměře 
80,65 m2, k. ú. Zubří, s „DENTERIKA, s. r. o.“, IČ: 03637212, Zubří, MUDr. An-
tonína Fabiána 638, PSČ 756 54, s účinností od 01. 01. 2015, za podmínek dle 
důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 67, Nad Fojstvím, 
Zubří, o výměře 134,05 m2 a částí objektu o výměře 24 m2, s Ing. Janou Hrstkovou, 
IČ: 73090930,  Zubří, Rožnovská 772, PSČ 756 54, výpovědí a pověřuje starostu 
města podpisem příslušného dokumentu.
RM schvaluje poskytnutí odměn pro předsedy a členy inventarizačních komisí 
v rámci Inventarizace majetku a závazků města Zubří k 31. 12. 2014, dle důvodové 
zprávy.
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření ZM RO č. 12/2014, kterým se 
provádí změna rozpočtu města Zubří na rok 2014, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje výjimku z uplatnění vnitřního předpisu č. 015/2013 „Zásady a ceník 
krátkodobých nájmů sportovišť města Zubří a vybavení“ vůči „Futsalový oddíl Na-
dace Zubří“, č. k.: 710914, Zubří, Záhumenní 998, PSČ 756 54, pro účely Štěpán-
ského turnaje ve futsale „O putovní pohár starosty města Zubří“ pořádaného dne 
27. 12. 2014 od 08:00 hod. do 18:00 hod.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 01. 08. 2012 
na zpracování Územního plánu Zubří, který se týká změny rozsahu a ceny díla, 
změny termínů plnění a změny adresy sídla zhotovitele, se společností Stemio, a. s., 
IČ: 28203011, Praha 1 - Nové Město, Lazarská 1718/3, PSČ 110 00, za podmínek 
dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jeho podpisem.

Dne 7. února 2015 by náš tatínek a dědeček, pan

Vojtěch Cabák
ze Šachty, oslavil 100 let.
Odešel od nás před čtyřmi lety.
Všichni vzpomínáme s úctou a láskou.
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tele, za podmínek dle důvodové zprávy, ukládá vedoucímu EO zahrnout toto opatření 
do rozpočtu města Zubří na rok 2015 a pověřuje starostu města jeho podpisem.
ZM schvaluje rozpočtové opatření ZM RO č. 12/2014, kterým se provádí změna 
rozpočtu dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje rozpočet města Zubří na rok 2015 takto: 
Celkové příjmy rozpočtu ve výši   86.457.000 Kč 
Financování ve výši    17.764.000 Kč
Celkové zdroje ve výši   104.221.000 Kč
Běžné výdaje ve výši    67.828.000 Kč
Kapitálové výdaje ve výši   36.393.000 Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši                      104.221.000 Kč

ZM stanovuje výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva měs-
ta Zubří v souladu s nařízením vlády č. 37/2003Sb., ve znění nařízení vlády č. 
459/2013 Sb., dle důvodové zprávy, s účinností od 18. 12. 2014.
ZM bere na vědomí zprávy o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města 
Zubří a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Zubří za rok 2014.
ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 2, písm. u), zákona č.128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí odměn členům Kontrolního a Finančního 
výboru Zastupitelstva města Zubří za jejich činnost v roce 2014, dle důvodové zprávy.
ZM volí předsedou Finančního výboru Zastupitelstva města Zubří Ing. Pavla Hala-
míčka, Ph.D. a dalšími členy Finančního výboru Zastupitelstva města Zubří Tomá-
še Dořičáka, Miroslava Ondřeje, Ing. Vladimíra Krupu, Ing. Ivo Romana, Michaelu 
Zemanovou, Mgr. Janu Mikulenkovou, Jaroslava Křenka a Zuzanu Ondřejovou. 
ZM volí předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva města Zubří Ing. Jiřího 
Oplatka a dalšími členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Zubří Aleše 
Měrku, Vlastislava Janků, Jiřího Randuse, Martina Dvořáka, Ing. Petra Smočka, 
Michala Balhárka, Ing. Aleše Macečka a Helenu Kolečkovou.

A) Rozpočet města Zubří na rok 2015
Celkové příjmy rozpočtu ve výši  86.457.000 Kč
Financování ve výši   17.764.000 Kč
Celkové zdroje ve výši   104.221.000 Kč
Běžné výdaje ve výši   67.828.000 Kč
Kapitálové výdaje ve výši  36.393.000 Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši  104.221.000 Kč

Par. Pol. Příjmy Výdaje
Daň z příjmů fyz. osob ze záv.
činnosti a funkčních požitků

 1111 11 800 000  

Daň z příjmů fyz. osob ze sam. 
výděl. činnosti

 1112 550 000  

Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. 
výnosů

 1113 1 362 000  

Daň z příjmů právnických osob  1121 13 100 000  
Daň z příjmů právnických osob 
za obce

 1122 1 900 000  

Daň z přidané hodnoty  1211 27 000 000  
Odvody za odnětí půdy ze země-
dělského půdního fondu

 1334 2 000  

Poplatky za odnětí pozemků 
plnění funkcí lesa

 1335 5 000  

Poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy

 1340 1 825 000  

Poplatek ze psů  1341 110 000  
Poplatek za užívání veřejného 
prostranství

 1343 50 000  

Odvod z loterií a podobných her 
kromě z výher. hrac. přístrojů

 1351 200 000  

Odvod z výherních hracích 
přístrojů

 1355 1 670 000  

Správní poplatky  1361 80 000  
Daň z nemovitých věcí  1511 2 000 000  

Usnesení 5. schůze Rady města Zubří 
konané dne 16. 12. 2014
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 9. 2014 na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy 1. NP objektu č. p. 824 Zubří – 
depozitář“, týkající se změny ceny a termínu dokončení díla, se společností RADE-
KOV, spol. s r. o., IČ: 41035933, U trati 2620, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, 
za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jeho podpisem.

Usnesení 6. schůze Rady města Zubří
konané dne 7. 1. 2015
RM vyhlašuje záměr na poskytnutí nemovitých věcí pro bezplatné užívání sporto-
viště, a to pozemku p. č. 4885, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 174 m2, a části 
pozemku p. č. 4886/1, ostatní plocha, o výměře cca 2001 m2, vše k. ú. Zubří.
RM schvaluje Přílohu č. 1 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 9004 se společ-
ností „Zásobování teplem, s. r. o.“, IČ: 60731800, Blansko, Svitavská 434/10, PSČ 
678 01, která se týká předpokládané celkové dodávky, ceny tepelné energie za GJ 
a stanovení měsíčních záloh za odběr tepla pro rok 2015 (nebytový objekt - Sídliště
6. května 584), a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce s FC Zubří, IČ: 65891546, Zubří, Síd-
lištní 491, PSČ 756 54, dle předloženého návrhu po úpravě, a pověřuje starostu 
města jejím podpisem.
RM schvaluje prodloužení termínovaného vkladu u „Moravský spořitelní ústav - 
spořitelní družstvo“, IČ: 25307835, Praha 1, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 
110 00, ve výši 2.500.000 Kč, od 14. 1. 2015, se splatností 6 měsíců.
RM schvaluje zahraniční pracovní cestu do města Rosdorf, Spolková republika 
Německo, starostovi města Ing. Lubomíru Vaculínovi a doprovodu Ing. Petru Ple-
vovi a panu Tomáši Dořičákovi, ve dnech 10. - 12. 1. 2015, s použitím služebního 
vozidla, a současně schvaluje poskytnutí plnění dle důvodové zprávy.
RM pověřuje paní Mgr. Janu Mikulenkovou, paní Bc. Vladimíru Janoškovou a pana 
Milana Zemana, členy Zastupitelstva města Zubří, prováděním sňatečných obřadů.
RM stanovuje, že závěsný odznak s velkým státním znakem může používat při ob-
čanských obřadech a významných příležitostech paní Mgr. Jana Mikulenková, paní 
Bc. Vladimíra Janošková a pan Milan Zeman, členové Zastupitelstva města Zubří.
RM jmenuje členem Společenské komise pana Jiřího Krčmu.
RM jmenuje členkou Komise životního prostředí paní Štěpánku Macháčkovou.

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Zubří
konaného dne 17. 12. 2014
ZM schvaluje program 2. zasedání ZM podle předloženého návrhu, po úpravě, vkládá 
se bod „Složení slibu členkou Zastupitelstva města Zubří“ jako bod č. 2 a mění se po-
řadí dalších bodů programu.
ZM bere na vědomí složení slibu členkou Zastupitelstva města Zubří Ing. Janou 
Hrstkovou.
ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení: předseda: MUDr. Vladislava Machová, 
členové: Vlastislav Janků, Aleš Měrka.
ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 1. (ustavujícího) zasedání ZM ze dne 
8. 11. 2014 bez připomínek.
ZM schvaluje nabytí nemovité věci - koupí spoluvlastnického podílu ve výši ideální 
1/2, a to pozemků: p. č. 3569/1, lesní pozemek, o výměře 22532 m2, a p. č. 3573/1, 
lesní pozemek, o výměře 18034 m2, vše k. ú. Zubří, od pana Bohuslava Frýšary, za pod-
mínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
ZM bere na vědomí cenu vodného a stočného pro rok 2015, kterou stanovila spo-
lečnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., IČ: 47674652, Vsetín, Jasenická 1106, 
PSČ 755 01.
ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 smlouvy č. 0/0013/201O/DOP o poskytnutí fi-
nančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti, dle zákona č. 111/ 1994 
Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, na území Zlínského kraje veřejnou 
autobusovou dopravou, se „Zlínský kraj“, IČ: 70891320, Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 
761 90, kterým se upravuje výše příspěvku od 1. 1. 2015 na 100 Kč na jednoho obyva-
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Neinv. přij. transfery ze st. rozp.  
v rámci souhrn. dotač. vztahů

 4112 1 507 800  

Ostatní neinvestič. přijaté transfe-
ry ze stát. rozpočtu

 4116 1 700 000  

Investiční přijaté transfery ze 
státních fondů

 4213 750 000  

Ostatní investiční přijaté transfery 
ze stát. rozpočtu

 4216 7 800 200  

     
Zeměděl. a potrav. činnost  
a rozvoj

1014   10 000

Lesní hospodářství 1032  4 100 000 3 212 000
Vnitřní obchod 2141  50 000 120 000
Silnice 2212   7 885 000
Ostatní záležitosti pozemních 
komunikací

2219   10 066 000

Provoz veřejné silniční dopravy 2221   1 001 000
Ostatní záležitosti v silniční 
dopravě

2229   55 000

Pitná voda 2310   7 960 000
Odvádění a čištění odpadních vod 2321  1 731 000 2 320 000
Záležitosti telekomunikací 2412  492 000 180 000
Předškolní zařízení 3111   4 452 000
Základní školy 3113   5 739 000
Film. tvorba, distribuce, kina 
a shromažď. audioviz. archiválií

3313  50 000 127 000

Činnosti knihovnické 3314  30 000 819 000
Činnosti muzeí a galerií 3315  40 000 1 575 000
Ostatní záležitosti kultury 3319   156 000
Pořízení, zachování a obnova 
hodnot míst. kultur., nár. a hist. 
povědomí

3326   100 000

Rozhlas a televize 3341  3 000 74 000
Ostatní záležitosti sdělovacích 
prostředků

3349  55 000 210 000

Mezinárodní spolupráce v 
kultuře, církvích a sdělovacích 
prostředcích

3391   278 000

Zájmová činnost v kultuře 3392  538 000 5 175 000
Ostatní záležitost kultury, církví 
a sděl. prostředků

3399   233 000

Sportovní zařízení v majetku 
obce

3412  2 230 000 9 233 000

Ostatní tělovýchovná činnost 3419   6 620 000
Využití volného času dětí 
a mládeže

3421   145 000

Všeobecná ambulantní péče 3511  120 000 345 000
Lékařská služba první pomoci 3513   82 000
Bytové hospodářství 3612  1 180 000 2 465 000
Nebytové hospodářství 3613  650 000 5 070 000
Veřejné osvětlení 3631   1 750 000
Pohřebnictví 3632  262 000 621 000
Výstavba a údržba místních 
inženýrských sítí

3633   305 000

Územní plánování 3635   130 000
Územní rozvoj 3636   49 000
Komunální služby a územní 
rozvoj jinde nezařazené

3639  50 000 380 000

Sběr a svoz komunálních odpadů 3722  620 000 4 728 000
Prevence vzniku odpadů 3727  200 000  
Ostatní nakládání s odpady 3729   60 000
Péče o vzhled obcí a veřejnou 
zeleň

3745   3 224 000

Ostatní sociální pomoc dětem a 
mládeži

4329   20 000

Pečovatelské služba pro rodinu 
a děti

4334   5 000

Osobní asistence, pečovat. služ-
ba a podpora samostat. bydlení

4351   244 000

Sociální služby poskyt. ve zdra-
vot. zařízeních ústavní péče

4358   40 000

Ochrana obyvatelstva 5212   5 000
Ostatní záležitosti civilní připrave-
nosti na krizové stavy

5299   10 000

Požární ochrana - dobrovolná část 5512   793 000
Zastupitelstva obcí 6112   2 203 000
Činnost místní správy 6171  21 000 10 772 000
Obecné příjmy a výdaje z finanč-
ních operací

6310  623 000 70 000

Pojištění funkčně nespecifikované 6320   150 000
Platby daní a poplatků státnímu 
rozpočtu

6399   2 700 000

Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409  0 255 000
   86 457 000 104 221 000
Financování                                                                 17 764 000

Tento rozpočet byl schválen usnesením Zastupitelstva města Zubří č. ZM 2/09   
dne 17. 12. 2014.

B) 
I.	 Investice	 	 	 	 tis.	Kč
§	1032	 Lesní	hospodářství	 		 	 	 	 280
 Výkup pozemků    280 
§	2212	 Silnice	 	 	 	 	 	 200
 Výkup pozemků    200
§	2219	 Ostatní	záležitosti	pozem.	komunikací	 	 	 9	300
 Parkoviště u Klubu, Za Klubem, 
 MŠ Duha     1 850
 Parkoviště u les. ubytoven      900 
 Parkoviště Sídliště    4 400
 Chodník Horní konec, Alej   1 950
 Výkup pozemků                       200
§	2221	 Autobusové	zastávky		 	 	 	 230
 Starozuberská    230
§	2310	 Vodovody	 	 	 	 	 	 7	950
 Vodovod Čertoryje, St. Zubří, PD -Vlkoprdy   7 950 
§	2321	 Kanalizace		 	 	 	 	 1	720
 Čistá řeka Bečva – splátka   1 320
 Čertoryje - Bartošíkova    400 
§	2412	 TKR	 	 	 	 	 	 30
 Přípojky     30
§ 3111 MŠ       630
 Zahrada MŠ Duha                    630
§ 3113 ZŠ      780
 Škrabka brambor, stolárna   230
 Administrace zateplení, soláry     50
            Půdní prostory ZŠ TGM             500
§	3315	 Muzeum		 	 	 	 	 	 1	300
            Rekonstrukce muzea                1 300
§	3392	 Klub	Zubří		 	 	 	 	 1	850
               PD rekonstrukce                      1 000
               Dokončení venk. rekonstrukce    850
§	3412	 Sportovní	zařízení	v	majetku	města	 	 	 2	750
 Hala – studie, PD rekonstrukce   1 250
 Hala - soláry     500
               PD koupaliště                          1 000
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§	3419	 Ostatní	záležitosti	sportu		 	 	 	 4	000
            Rekonstrukce hřiště Lesana    4 000
§	3612	 Bytové	hospodářství	 	 	 	 	 800
 Kotelna 824      800
§	3613	 Nebytové	hospodářství	 	 	 	 3	000
 Stěhování knihovny do DS     3 000
§	3631	 Veřejné	osvětlení	 	 	 	 	 100
 PD DS - rozcestí    100
§	3632	 Pohřebnictví	 	 	 	 	 290
 PD nový hřbitov    290
§	3633	 Inženýrské	sítě	 		 	 	 	 280
 Přeložka plynu u Klubu    280
§	3635	 Územní	plánování	 	 	 	 	 130
 Nový územní plán    130
§	3639	 Komunální	služby	a	územ.	rozvoj	 	 	 243
               Výkup pozemků                            200
 Studie povodně – Mikroregion Rožnovsko  43
§	3745	 Veřejná	zeleň	 	 	 	 	 450
 Prostranství u MěÚ    100
 Rieder     350
§	6171	 Místní	správa	 	 	 	 	 80
 Kopírka     80

II.	 Dotace	z	rozpočtu	města	 	 	 tis.	Kč
§	3319		Kulturní	činnost		 	 	 	 	 130	
§	3326		Pořízení	hodnot	místního	významu	 	 	 	 100	
§	3391		Neinvestiční	transfery	partnerská	spolupráce	 	 	 100
§	3419		Tělovýchovná	činnost		 	 	 	 	 2	620	
§	4329		Sociální	pomoc	dětem	a	mládeži		 	 	 	 20	
§	4334		Pečovatelská	služba	pro	rodinu	a	děti		 	 	 5	
§	4351		Pečovatelská	služba		 	 	 	 	 210	
§	4358		Sociální	hospitalizace		 	 	 	 	 40	
§	6409		Ostatní	činnosti	jinde	nezařazené		 	 	 	 210	
CELKEM       3 435 

III.	 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………………………..450 000 Kč v souladu s čl. 5, 7 a 8 Statutu
Par.  6171/pol. 5499……………………...….15 000 Kč v souladu s čl. 6 Statutu

IV.	 Opravy	>	200	tis	Kč

Parag. Pol. Kč
2212 5171 6 300 000,00 Oprava místních komunikací
2219 5171 650 000,00 Opravy chodníků u Klubu, u Poruby a 

další
2221 5171 210 000,00 Autobusové zastávky
2321 5171 600 000,00 Propadlé vpusti
3111 5171 600 000,00 Vodoinstalace MŠ Sídliště
3412 5171 575 000,00 Fotbalový stadion
3412 5171 439 000,00 Sportovní hala
3612 5171 450 000,00 Běžné, střecha MŠ Duha, byty, venkovní 

nátěry zábradlí, schodiště 824
3613 5171 1 030 000,00 Oprava KD St. Zubří, vinárna Linda, 

běžné
3631 5171 700 000,00 Veřejné osvětlení
5512 5171 230 000,00 JSDH
6171 5171 500 000,00 Pokladna, vitríny St. Zubří, snížení stropu 

chodeb, běžné, kancelář starosty

Rozpočtová pravidla se novelizují - pokračování
V říjnovém čísle Zuberských novin jsme se zmínili o problematice dotací z roz-
počtu města Zubří v souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, a slíbili jsme doplnit informace po před-
pokládané účinnosti této novely.
Tento slib nyní plníme, nicméně legislativní stav tohoto zákona je v té fázi, že 
senátoři vrátili dne 18. 12. 2014 novelu zpět poslancům, kteří připomínky 
už v roce 2014 neprojednali, tudíž novela není zatím ani platná, a tudíž ani 
účinná. Toto se předpokládá k 1. 7. 2015, takže rozdělování dotací v roce 2015 
bude v Zubří probíhat „postaru“.
Jak je uvedeno na jiném místě tohoto vydání ZN, zastupitelstvo města schválilo 
v rámci rozpočtu pro rok 2015 částku poskytovaných dotací ve výši 3 435 tis. 
Kč, z čehož více než tři čtvrtiny jsou určeny pro rozvoj sportu, zejména mládež-
nického. To je určitě částka velmi příjemná a svědčí o podpoře města zejména 
v oblasti, která Zubří proslavuje v celé republice. Pokud sledujete hospodaření 
našeho města v porovnání s jinými obcemi, např. na portálu  http://www.rozpo-
cetobce.cz, zjistíte např., že za rok 2013 v oblasti „Výdaje na neinvestiční trans-
fery občanským sdružením přepočteno na obyvatele pro celou ČR  - obce veli-
kosti 5001 - 10000 obyvatel“ obsazuje město Zubří ze 113 obcí hezké 9. místo. 
Koneckonců takto vysoké postavení si v průměru udržuje již od roku 2000.
Další postup při rozdělování dotací bude tedy obvyklý, tj. na únorové schůzi 
rady města dojde k projednání jednotlivých žádostí, schválení pokud jde o žá-
dosti do 50 000 Kč a doporučení vyšších částek pro zasedání zastupitelstva měs-
ta, které se dle plánu má uskutečnit 12. 2. 2015. Řadu žádostí o dotaci město 
obdrželo, další je tedy bez problémů možno předložit do konce ledna t. r.  Pro-
síme jen při této příležitosti případné žadatele, aby uvedli do požadavku pokud 
možno relevantní informace, včetně zdůvodnění, a zejména co nejvíce kontaktů 
(adresu, telefon, e-mail aj.) pro potřeby další administrace dotace. Konkrétní 
formu žádosti ani způsob doručení na MěÚ Zubří nepředepisujeme.
Pro informaci uvádíme výši poskytnutých dotací od roku 2010, kde explicitně 
uvádíme i „příspěvek“ Hale Zubří, o. p. s., pro uvedení srovnatelných částek 
dotace.

v	Kč 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
rozp.

celkem 4 078 000 3 127 800 3 207 600 2 583 100 2 872 880 3 435 000
Hala Zubří, o. p. s. 1 350 000 900 000 870 000 0 0 0
čisté	dotace 2 728 000 2 227 800 2 337 600 2 583 100 2 872 880 3 435 000

EO, město Zubří  

Územní plán Zubří
Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek 5. 2. 2015 od 10:00 hod. se bude konat 
v Kulturním domě Zubří (Klub) opakované veřejné projednání návrhu Územ-
ního plánu Zubří. Oznámení o opakovaném veřejném projednání je zveřejně-
no na úředních deskách MěÚ Rožnov p. R. a MěÚ Zubří veřejnou vyhláškou, 
ve které jsou uvedeny další informace o konání tohoto veřejného projednání.
Do návrhu územního plánu včetně posouzení vlivů je možné nahlédnout na Od-
boru výstavby a územního plánování MěÚ Rožnov p. R. nebo na Odboru výstav-
by MěÚ Zubří. Návrh územního plánu je také přístupný na webových stránkách 
http://www.roznov.cz/dokumenty-projednavane/ds-1174/p1=5494.

Zpracování nového územního plánu pro naše město bylo v rámci projektu 
„Územní plán Zubří“ podpořeno z Integrovaného operačního programu 
poskytnutím dotace ve výši 666.060 Kč. Finanční prostředky dotace byly 
poskytnuty z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 566.151 Kč 
a ze státního rozpočtu ve výši 99.909 Kč.

Pavel Paseka, MěÚ
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Do Valašského muzea jsme se vydali,
abychom vánoční zvyky poznali.
V muzeu se na nás již chystali,
proto jsme tam hned po svačině spěchali.

Chaloupky na nás čekaly, 
aby vánoční zvyky vydaly.
Jak naši staří předkové žili,
v domečcích nám pak naznačili.

V první chaloupce přadleny vyprávěly,
že život tehdy nebyl skvělý.
Ale lidé se rádi měli,
protože byli hodní a chtěli.

V další chaloupce potkali jsme řezbáře
hned vedle pana kováře.
Řezbář vyřezal postavičky
a kovář ukul podkovičky.

Tři králové

Po Vánocích přichází z Betléma významná návštěva vedená kometou, tři krá-
lové, a ani letos nás neminula. Přišla přesně 6. ledna a procházela po Starém 
Zubří a koledovala u dveří i s celým zástupem pastýřů. Koledníci dostali za od-
měnu sladkosti a paní ředitelka přijala i malou finanční odměnu. Děkujeme 
všem za dary, které jsme od vás dostali. 

MŠ DUHA

Tříkrálový čas

Na návštěvu kostela sv. Kateřiny se děti z MŠ Duha vypravily 7. a 8. ledna. 
V krásně rozsvíceném a vánočně vyzdobeném kostele se dětem velmi líbilo. 
Pan Krupa je zaujal svým povídáním o narození Ježíška, přivoněly si k vůni 
kadidla a společně si zazpívaly vánoční koledy. Nejvíce se však těšily na to, až 
si prohlédnou betlém a hodí černouškovi do klobouku drobné mince, které si 
s sebou přinesly. Přáli bychom si, aby pomohly všem, kteří je potřebují. 

Za MŠ Duha Dana Vaňková

Výlet předškoláků MŠ Duha do Valašské dědiny

Starší děti ze školky naší
již nekrmíme jenom kaší.
Rozhodli jsme se pro ně výlet připravit
a do Rožnova všichni vyrazit.

Spousta zvířátek po cestě byla,
taková, co i s našimi předky žila. 
Kráva, králíci i oslíček
a k tomu spousta bílých husiček.

Na stromečku visely perníčky,
nakonec pan učitel vytáhl housličky.
Hrál na ně našim dětičkám
a ty úplně podlehly písničkám.

Moc se to všem líbilo,
zážitků dětem přibylo.
Upekli nám perník voňavý
na konec celé výpravy.

Vrátili jsme se plni dojmů,
obohaceni spoustou pojmů.
Dětičky byly spokojené 
a k tomu příjemně unavené.

Pro MŠ Duha vypracovala Monika Krčmářová

Vánoční besídka ve třídě Včeličky - MŠ Sídliště
Jako každý rok se děti v naší mateřské školce na Vánoce moc těší a připravuje-
me se stejně jako doma. 
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Nejdříve jsme s pomocí ochotné paní kuchařky Jarušky a maminky paní Slad-
ké napekli perníčky. Vánoční atmosféru jsme dotvořili výzdobou a vánočním 
stromečkem, se kterým nám pomohla paní uklízečka Helenka. Jako dárečky 
jsme vyrobili zvonečková přáníčka a s pomocí paní keramičky z Rožnova si děti 
vyrobily svícny z hvězdiček. Také jsme se naučili pásmo na besídku „Ve školce 
od září do Vánoc“, děti zazpívaly, zatancovaly, přednášely. Odměnou nám byl 
zasloužený potlesk a na závěr jsme s pomocí rodičů, babiček, dědečků v rámci 
vánočního tvoření vyrobili krásné svícínky z jablíček. Děti je samy zhodnotily 
a vybraly mezi sebou vítěze. Perníčky jsme snědli... moooc nám chutnaly. 
A tak přejeme všem, ať je ten nový rok 2015 dobrý jako ty perníčky, sladký jako 
pusa od maminky, ať jsou lidé zdraví, mají se rádi, mají hodně kamarádů jako 
my ve školce. A každý ať ve svém rozkrojeném jablíčku najde hvězdičku pro 
štěstí. My jsme ji tam našli, tak se to určitě splní. 

 Za MŠ uč. Šmejkalová Irena, třída Včeličky

AKCE SLUNÍČEK - PROSINEC

Děkujeme panu Krůpovi za dlouholetou spolupráci při mikulášské nadílce 
a poděkování patří i paní Valchářové.

Třídy Sluníčka a Motýlci navštívily Středisko volného času ve Valašském Mezi-
říčí, výchovně vzdělávací program „Vánoční tradice“.

Děkujeme paní Sladké za pomoc při zdobení perníčků.

Alcedo Vsetín, výchovně vzdělávací program „Vánoční zvyky a obyčeje“.

Návštěva Skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, výchovně vzdělávací program 
„Vánoce na Valašsku“.

Mateřská škola Zubří, Sídliště 6. května 1109, Třída Sluníčka
učitelky Markéta Halaštová a Irena Dukátová
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Turnaj 4 měst

V neděli 14. 12. se mladší a starší žáci ročníků 2001 a 2003 zúčastnili tradičně 
silně obsazeného turnaje 4 měst, který tentokrát pořádal slovenský Hlohovec. 
Byla to poslední významná házenkářská akce tohoto roku před vánoční pře-
stávkou a přes nastupující herní únavu dopadla pro nás na výtečnou. V obou 
kategoriích naši chlapci nenašli přemožitele a po vítězstvích nad stejně starými 
vrstevníky z maďarské Tatabanye a nad slovenskými týmy z Povážské Bystri-
ce a Hlohovce dali svým trenérům a celé házenkářské veřejnosti pěkný dárek 
v podobě 1. míst v obou kategoriích. 

Ještě jednou děkujeme a přejeme další sportovní úspěchy do nového roku. 
 

Mgr. Tomáš Randýsek

PŘÍRODOVĚDNÁ EXKURZE DO BRNA
Dne 15. 12. 1014 jsme se vydali do druhého největšího města České republiky 
– do Brna. 
Naším cílem bylo poznat naše tělo, tedy výstava Bodies Revealed, volně přelo-
ženo jako odhalená nebo vypreparovaná těla.  Zde jsme viděli opravdové části 
lidského těla i těla v celku.
Zblízka jsme měli tu možnost očima prozkoumat každý záhyb a každý centi-
metr např. mozku, svalové soustavy – všech našich svalů, jater, ledvin, žluční-
ku, žaludku, srdce a vůbec všeho, co většina z nás na sobě/v sobě nalezne. My-
slela jsem si, že to nebude pěkné, že mi bude špatně, ale právě naopak. Sice nás 
předtím varovali, že ten, komu to nedělá dobře, ať nejede, i tak jsem se obávala, 
co od exkurze mám a můžu čekat… Bylo to opravdové, přesto to ale vypadalo 
uměle – z papíru či látky. Možná proto to nebylo tak zlé. Co bylo horší na psy-
chiku, byla mrtvá těla malých miminek, které měly jen osm měsíců. Někdo si 
řekne, že by ho tam nikdo nikdy nedotáhl, nešel by tam za žádnou cenu, že to je 
nechutné, ale někteří by si možná uvědomili, co to vlastně život je. 
Byla to velmi zajímavá a zároveň naučná výstava a opravdu i ta docela dlouhá 
cesta stála za to! Někteří z nás třeba díky tomuto zážitku předejdou nemocím, 
úrazům i zdravotním problémům, protože teď už víme, co tělu škodí a co pro něj 
můžeme udělat dobrého. Já osobně jsem byla velmi mile překvapena a taky zau-
jata. Pan průvodce nám vše i pěkně popsal a líbilo se mi, že nás nezahrnul zby-
tečně nudnými a dlouhými „slohy“, ale řekl jen to nejzajímavější i nejdůležitější.
Po této úžasné výstavě jsme ještě měli rozchod v obchodním centru Vaňkovka. 
Všichni jsme se na něj moc těšili, takže to byla taková sladká tečka na konec 
pondělního výletu. Centrum bylo moc pěkně vyzdobené – velcí plyšoví med-
vídci a tučňáčci a taky jedna velká postel s medvědem v ní a na ceduli, která 
stála vedle, bylo napsáno: Vyfoť se s méďou.
Po zhruba hodině a půl jsme se společně odebrali na vlakové nádraží v centru 
města a jeli až do Hranic. V Hranicích jsme přestoupili do Valašského Meziříčí 
a odtud autobusem zpátky do Zubří.
Děkujeme všem za tento výlet. Bylo to pěkně strávené pondělí - a navíc bez 
školy!

Michaela Majerová, 9. B

OPĚT VÍTĚZOVÉ!!!

Už druhý rok se naše třída 8. B může chválit výbornou prací v kolektivu, kdy 
jsme dokázali nasbírat nejvíce nepoužitelných a vyřazených elektrospotřebičů. 
Jedná se o soutěž, které se může zúčastnit každá třída na 2. stupni ZŠ. Jde o 
získání největšího počtu bodů za vyřazené a nepoužitelné elektro. Naše třída 
velmi bojovala a už podruhé se nám podařilo získat nejvyšší počet bodů, a tím 
i sladkou odměnu.  Za vítězství jsme dostali krásný (a dobrý) dort, který jsme 
hned po vyfocení s chutí snědli. Těšíme se na další soutěž a doufáme, že opět 
zvítězíme.

Za 8. B Aneta Plesníková a Zuzka Galčanová

Pozvánka k zápisu

Zápis dětí do prvních tříd (narozených od 1. září 2008 do  31. srpna 2009) 
se koná

ve středu    11. 2. 2015   od 13.00 – 17.00
ve čtvrtek    12. 2. 2015   od 13.00 – 17.00

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)
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Ukázková hodina v 1. C

Dne 16. 12. 2014 uspořádala paní učitelka Mgr. Šárka Ulrychová pro rodiče 
ukázkovou hodinu našich prvňáčků spojenou s malou besídkou.
Chtěla bych jí touto cestou poděkovat, protože určitě potěšila všechny rodiče, 
kteří se na vlastní oči i uši přesvědčili, co se jejich dítka za ty čtyři měsíce nau-
čila. Děti byly velmi šikovné - četly, psaly i cvičily, také tančily, zpívaly a zahrály 
nám pohádku „O Koblížkovi“ - prostě měly vše moc pěkně připravené. 
Nakonec potěšily každou maminku krásným přáníčkem a také vločkou - obojí 
vyrobené vlastními silami.
Ještě jednou děkuji paní učitelce Šárce a také paní zástupkyni Mgr. Marušce 
Pyrchalové, která s dětmi pomáhala a dělala hudební doprovod, za příjemně 
strávené chvíle ve škole.

RB

Křeslo pro hosta – připravujeme

Čtvrtek 5. 2. 2015 – Mgr. Hana Holišová
Nutriční terapeutka a studentka Masarykovy univerzity v Brně Hana Holišová 
vám dá cenné rady, jak se stravovat po „padesátce“. 
Čtvrtek 19. 3. 2015 – Márovi – Západ USA a Havajské ostrovy

 

Rodina Márů se k nám do Klubu vrací již poněkolikáté. Při jejich cestopisných 
besedách se až tají dech. Jejich „cestování s hendikepem“ (resp. postiženým 
synem Jirkou) nezná hranic a boří mýty o tom, že „něco nejde“. 
„Prozkoumali jsme všechny nejznámější národní parky severoamerického 
západu od jihu až ke kanadské hranici. Kromě překrásné přírody nás zlákalo 
také centrum hazardu Las Vegas, červené koberce Hollywoodu nebo proslu-
lá věznice Alcatraz. Na Havajských ostrovech jsme navštívili vyhlášené pláže 
s mořem skrývajícím korálové útesy plné pestrobarevných rybek a tajemných 
želv. Ale čekaly nás i hrozivé vulkány, žhnoucí láva a boj s výškovou nemocí.“

(Jiří Mára)

Co připravujeme?

Odbor kultury a sportu Města Zubří připravil také na úvod nového roku 
pestrou směsici zábavy pro všechny generace. V kulturní dramaturgii 
na první měsíce v roce 2015 nechybí divadla, koncerty ani přednášky. 
Zatímco divadlo se v Zubří těší mimořádné oblibě a již nyní jsou všechna 
plánovaná představení beznadějně vyprodaná, stále je možnost potěšit se 
hudebním uměním Jiřího Schmitzera či Tomáše Kočka nebo přičichnout 
ke klasice trochu jinak v programu klavírních improvizátorů. V přednáš-
kovém cyklu „Křeslo pro hosta“ proletíme spolu s vzácnými hosty do kon-
ce letošní sezóny ještě všechny světadíly, dozvíme se více o neživé příro-
dě v Zubří a starší občané dostanou cenné rady od nutriční terapeutky. 
V březnu také navážeme na Sportovní galavečer a udělování cen nejlepším 
sportovcům města, který se v loňském roce s velkým úspěchem uskutečnil 
v Klubu Zubří poprvé.

Plánované koncerty
pátek 27. 2.  Jiří Schmitzer – recitál (Klub)
pátek 27. 3.  Tomáš Kočko a orchestr (klub)
pátek 10. 4.  Souboj klavírních improvizátorů

Jiří Schmitzer

Křeslo pro hosta - V Zubří se poprvé po přednášce 
tleskalo ve stoje
9. ledna 2015 zažil zuberský Klub takovou malou premiéru. Snad popr-
vé se zde totiž po besedě tleskalo ve stoje. Hostem přednáškového cyklu 
Křeslo pro hosta byl amatérský ultramaratonec v silniční cyklistice Svaťa 
Božák, který nám prostřednictvím vyprávění i promítání zprostředkoval 
své zážitky ze snad nejtěžšího cyklistického závodu světa „Race across 
America“. Přednáška se díky dlouhé diskusi po ukončení promítání pro-
táhla přes 2 a ½ hodiny. Návštěvníci ani nedutali a v jejich pohledech se 
odrážel velký respekt.

Svatoslav Božák jako první Čech v třicetileté 
historii závodu zdolal 4 800 těžkých kilometrů 
napříč celou Severní Amerikou v sedle a jako 
třešinku na dortu ještě přidal fantastické 6. 
místo v cíli závodu. Se svým sedmičlenným 
doprovodným týmem přejel 12 států USA 
se startem v Oceanside ve slunné Kalifornii 
a cílem v Anapollis v Marylandu. Projížděl 
pouští v teplotách nad 50 °C, Skalistými hora-
mi s nejvyšší dosaženou nadmořskou výškou 
3309 m n. m. nebo zdolával v protivětru neko-
nečné roviny Kansasu. V průměru spal zhruba 
3 hodiny denně. To vše dohromady mu trvalo 
10 dní, 15 hodin a 41 minut.

Zážitek nemusí být nutně pozitivní, hlavně když je intenzivní, říká se. Žádné 
velké ovace, žádná velká radost, žádné velké zadostiučinění – jen únava, bo-
lest, vyčerpání, stres. A přesto, stálo to za to, a když budou finance, vůle se 
znovu postavit na start je, a obrovská. Klobouk dolů! 
V Křesle pro hosta tak opět usedla osobnost, která bez velké slávy doma dělá 
České republice dobré jméno v zahraničí. 

Lenka Přečková
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Na konec února (pátek 27. 2. 2015 od 18:00 hodin) pro vás připravujeme 
malé hudební překvapení. Přijede osobnost českého divadla a filmu, ale 
také (pro mnohé překvapivě) písničkář – Jiří Schmitzer. 
„Herec kultovního divadla Ypsilon, v posledních letech jdoucí z jedné zajímavé 
a velkolepé filmové role do druhé, a současně písničkář lehce undergroundo-
vého odéru. Paradoxní je jeho žánrové zařazení: s čím v mládí zacházíš, toho se 
celý život nezbavíš, a tak i Jiří Schmitzer se cítí jako bigbíťák. 
Přesto vystupuje sám jako písničkář, hraje na akustickou kytaru, píše pře-
mýšlivé texty a bigbít v jeho tvorbě je omezen na občasné rokenrolové figury. 
Vyrovnaný a usměvavý pán s vějířky vrásek kolem očí působí v zákulisí velmi 
nenápadně, s nikým se příliš nebaví a nezdraví a po odehrání svého setu zmizí. 
A na pódiu? Velký sukces. Přídavky, nadšený amfiteátr aplaudující zejména 
veselým písničkám, z nichž nejvíc zabírá ta o Frantovi, co jede na kole a veze 
na něm rýč. Avšak na dvojalbu Šílenec je trochu jiný Jiří Schmitzer: hlubší 
a širší, mapující realitu typickým českým způsobem, míchajícím Haška s Kaf-
kou v komedii tak smutnou, až se chce vyjeknout.“ 
Vstupenky v hodnotě 150 Kč si můžete již nyní rezervovat či kupovat v kancelá-
ři Klubu Zubří (Tel.: 571659447, kultura@mesto-zubri.cz). Těšíme se na vaši 
návštěvu!

Lenka Přečková

HASIČSKÝ PLES NA STARÉM ZUBŘÍ 2015
Dne 10. ledna 2015 proběhl na Starém Zubří první ples na území města. Pro 
své spoluobčany ho připravili hasiči ze Starého Zubří. Tento ples byl obohacen 
o nové prvky, které ho učinily zajímavější a zábavnější. Přibyly soutěže, vystou-
pení a zkrátil se čas losování tomboly, která letos měla více než 160 cen. Hlavní 
cenou byla motorová pila Husqvarna.

Celým večerem se nesla zvláštní atmosféra, kdy při poslední soutěži, ač nemusel, zpí-
val skoro celý sál. Toto vyvrcholilo charitativní dražbou lehce erotického kalendáře s 
hasičkami z Dolní Bečvy, které jeho prodejem pomáhají postiženému chlapci (od-
kaz pod článkem). Kalendář získal nejvyšším příhozem (2 500 Kč) pan Ivan Mičola 
s manželkou, který tímto ukázal, že má srdce na správném místě. Ostatní ho však 
nenechali „ve štychu“ a vybrali mezi sebou na Davídka úctyhodných 5 136 Kč. David 
Luks z Prostřední Bečvy získá celý výtěžek, tedy 7 636 Kč. O předání vás budeme 
informovat. Hasiči ze Starého Zubří a hosté plesu jasně ukázali, že jim problémy 
nemocných dětí nejsou lhostejné. Takhle pomáhají obyčejní lidé obyčejným lidem.
Ples končil až po páté hodině a lidé z něj odcházeli obohaceni nejen o hodnotné ceny, 
ale i o dobrý pocit u srdíčka…
Výtěžek dobrovolného vstupného bude použit pro rozvoj činnosti mladých hasičů. 
Zapojte se také do dění na Starém Zubří a přiveďte své děti, vnuky i sebe k nám. Bu-
deme pořádat další akce pro občany a především pro děti, jelikož nám záleží na jejich 
budoucnosti. Sledujte hasičskou vitrínku a přidejte se ke skupině SDH Staré Zubří 
na Facebooku.
Tímto bych chtěl poděkovat všem sponzorům, hostům a nám všem, kteří jsme se na 
plese podíleli, bylo to na dobrou věc. Díky všem.

Luděk Novák a Radim Fabián, foto Alois Ulrych
„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí zato.“ (Albert Einstein)

Tráva Říše nebes
- outkovka pestrá 
(Některé druhy hub na území města Zubří, 
1. část)
Outkovka pestrá (Trametes versicolor) roste 
v českých lesích hojně po celý rok převážně 
na odumřelém dřevě listnatých stromů, hlavně 
buků, dubů, bříz a habrů. V menší míře ji mů-
žeme vidět i na živých stromech a jehličnanech. 

Až 8 cm velký plochý plstnatý hedvábně lesklý klobouk bývá šedě, okrově, hně-
dě, červenavě, modravě nebo černavě pásovaný. 

Klobouky outkovky pestré rostou nahloučené ve větším množství a bývají stře-
chovitě uspořádány. Vytváří tak různobarevné vějíře, které mnohdy na větvích, 
kmenech nebo pařezech působí velmi dekorativně. K přípravě jídla se tato 
dřevokazná houba nehodí. K léčení ale outkovka pestrá sloužila hlavně ve vý-
chodní Asii, kde měla různé poetické názvy. V Japonsku se extrakty z outkovky 
ordinovaly proti zhoubným nádorům, v Číně při léčbě žloutenky typu B a C 
a rakoviny jater. Předepisovaly se i pro posílení tělesné konstituce a chronicky 
nemocným. Dnes se outkovka pestrá např. podle bylináře Pavla Váni mimo 
jiné používá také při infekcích močových cest. Pomáhá při léčbě nádorových 
onemocnění, posiluje imunitu.

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť

Damiánek děkuje
(pokračování z titulní strany)
V prosinci se uskutečnily dvě krásné benefiční akce, kterých jste se mohli zú-
častnit.  Obě byly pod taktovkou učitelky hry na klavír, paní Ireny Benové. Ta si 
i tento rok vybrala pro Vánoční benefiční koncert našeho Damiánka. Zároveň 
pro něj uspořádala krásné divadelní benefiční představení Ženitba od N. V. 
Gogola. 
18. prosince se uskutečnil Vánoční benefiční koncert Vůně Vánoc, který byl 
plný krásných melodií a vánočních písní. Děkujeme malým i větším klavíris-
tům, bubeníkovi i všem zpěvákům za krásné tóny, kterými jistě potěšili a nala-
dili na tu pravou vánoční atmosféru všechny diváky. I přes nepřítomnost paní 
učitelky předvedli to nejlepší, jistě díky pravidelnému cvičení a jejímu pevné-
mu vedení. Hezkým zpestřením koncertu bylo taneční vystoupení ZUŠ B-art 
Zašová. Děkuji paní Zuzce Ondřejové, že se ujala hlavního slova. 
Děkujeme všem, kteří měli skleněné kasičky od září ve svých obchodech či pro-
vozovnách a pomáhali s jejich naplněním. Děkujeme všem dalším sponzorům 
a také Mateřské škole DUHA za upečení perníčků. 
A moc děkujeme hlavně Vám, co jste přispěli, ať už do skleněných kasiček, či 
do kasičky dobrovolného vstupného. Vybrala se krásná částka 32 648 Kč a 7 €. 
Následující den se konalo úchvatné divadelní představení Ženitba od N. V. 
Gogola. Byla to opravdu naprosto neuvěřitelná událost, plná vtipných scének, 
zajímavých konverzací, humorných výrazů, mnoha zajímavých gest, … Zkrát-
ka, moc jsme se bavili. Všichni, kteří váhali a nakonec zůstali doma, přišli o ne-
skutečný zážitek.  Tuto hru nám zahrála senzační partička studentů 4. ročníku 
Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě. Všichni podali famózní výkony 
a předvedli, že mají skutečně talent. 
Moc děkuji, že jste si udělali čas a společně s panem profesorem a panem 
zvukařem jste přijeli k nám do Zubří a zahráli nám toto skvostné představení. 
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Děkujeme moc za podporu a pomoc a přejeme mnoho štěstí při maturitních 
zkouškách. 
Děkujeme sponzorovi Pila – Oldřich Divín za převezení kulis, bez kterých by 
hra nebyla úplná. Dále děkujeme všem dalším sponzorům, kteří se podíleli 
na tomto představení. Jsou jimi: Vinotéka u Brouka, Meduňka, Sladká Fan-
tazie, Tip Cafe, Květiny Lucida, SILVER SHOP, ArcelorMittal, COOP JED-
NOTA a město Zubří.  
Děkujeme všem, kteří přijali pozvání a přišli se pobavit a odreagovat a zároveň 
přispěli do kasičky dobrovolného vstupného. Částkou 4 230 Kč přispěla Zá-
kladní škola Zubří, pro jejichž žáky proběhlo vystoupení v dopoledních hodi-
nách.  Při večerním představení se tato částka navýšila na krásných 12 117 Kč. 
Největší díky ovšem patří paní Ireně Benové, bez které by se žádná z těchto 
akcí neuskutečnila. Moc děkujeme za její velikou podporu, ochotu, obětavost, 
pomoc, za mnoho energie a času, který vložila od příprav a organizace obou 
benefičních dnů. Nesmírně si toho vážíme a ještě jednou MOC DĚKUJEME. 
Veškeré finanční prostředky, které jsme získali z různých akcí pořádaných pro 
Damiánka, jdou na jeho velice finančně nákladnou léčbu, která mu opravdu 
pomáhá. V minulém roce jsme byli na třech léčebných pobytech v lázních 
a Damiánek udělal veliký pokrok – začal chodit s chodítkem. Je to pro nás 
opravdu veliký krok kupředu. Proto i tento rok máme domluveny další dva ter-
míny (na jaře a na podzim) v Sanatoriích Klimkovice, kde Damiánek podstou-
pí specializovaný léčebný program pohybové terapie KLIM-THERAPY. Tato 
speciální rehabilitace není placená zdravotní pojišťovnou, rodiče si sami hradí 
doplatek za KLIM-THERAPY ke komplexní lázeňské péči částku 49 117 Kč. 
Bohužel při dalším pobytu v lázních v jednom roce si musí platit vše, tedy část-
ku 91 913 Kč. Pojišťovny totiž hradí jen jedny lázně ročně. 
MOC DĚKUJEME všem za Vaši podporu, pomoc a štědrost. Jsme rádi, že 
nám i nadále pomáháte. Hodně si toho ceníme a věříme, že i tyto léčebné poby-
ty  Damiánkovi pomůžou a bude zase o trochu samostatnější. 

rodiče Fabiánovi
 

Ohlédnutí za vánočními koncerty
rožnovského sboru Rosénka
„Ten vánoční čas, dočkali jsme zas“, tak se zpívá v krásné známé koledě…
Rožnovský seniorský smíšený sbor Rosénka začal vánoční repertoár připra-
vovat už v říjnu, kdy sluneční paprsky ještě pěkně zahřívaly okna zkušebny 
v Klubu seniorů v Rožnově pod Radhoštěm. Tóny „Tiché noci“ či známé sklad-
by „Už z hor zní zvon“ se mohly zdát kolemjdoucím předčasné, ale členům 
sboru se včasný výběr repertoáru vyplatil. Adventní a vánoční čas nás zastihl 
připravené.
V neděli 28. 12. 2014 jsme vystoupili na koncertě i spolu s našimi hosty v kos-
tele sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě a věříme, že jsme potěšili svým zpěvem 
všechny přítomné. V sobotu 3. 1. 2015 jsme náš vánoční program zopakovali, 
tentokrát pro posluchače v kostele sv. Antonína Paduánského v Dolní Bečvě. 
Sváteční atmosféru umocnil sólový zpěv paní Marie Křenkové ze Zubří za do-
provodu flétny a varhan. Naše vánoční zpívání vyvrcholilo v neděli 4. 1. 2015, 
kdy jsme jako hosté vystoupili na koncertě v Zubří spolu se zuberským Chrá-
movým sborem, s Malou scholou i většími žáky pod vedením Marie Křenkové. 
Zcela zaplněný kostel sv. Kateřiny potleskem ocenil vystoupení dětí, žáků, 
dospělých i nás – seniorů. V příjemné vánoční atmosféře zazněly známé ko-
ledy i méně známé vánoční skladby. Všichni účinkující – jako jeden velký sbor 
-  si společně i s posluchači na závěr zazpívali koledu Narodil se Kristus Pán. 
Posluchači byli potěšeni pestrostí programu a my, vystupující, jsme zase rádi 
přispěli k vytvoření pěkné pohody nedělního vánočního podvečera.
Členové sboru Rosénka se vždy těší na koncerty v tajemném čase Vánoc. Vy-
stoupení jsme uspořádali už třetí sezonu a naši příznivci a přátelé přijímají 
naše zpívání na přelomu roku již jako tradici.
Naše velké poděkování patří všem hostům a spoluúčinkujícím – Žesťovému 
kvintetu Josefa Blinky z Horní Bečvy, Pěveckému sboru Zdeňka Šimůnka 
z Rožnova, paní Marii Křenkové ze Zubří a jejímu varhannímu a flétnovému 

doprovodu, zuberskému Chrámovému sboru, Malé schole i větším žákům pod 
vedením Marie Křenkové. 
Děkujeme sbormistryni paní Marii Grygarové za vedení Rosénky a paní Janě 
Vařejčkové za klavírní doprovod.
Vánoční čas byl naplněn a odchází. Náš sbor se začne v následujících dnech 
připravovat na 2. ročník Setkání pěveckých sborů – Zpívání pro radost. Dne 
14. března 2015  proběhne tato „třígenerační“ pěvecká událost ve Společen-
ském domě v Rožnově pod Radhoštěm. V programu vystoupí děti, studenti, 
dospělí a senioři.
Zpěv spojuje lidi bez rozdílu věku! Cílem našeho Setkání pěveckých sborů 
v Rožnově je tyto zájmy a aktivity podporovat.

Iva Vodičková, členka sboru Rosénka

Poděkování

V krátké době jsme měli v našem kostele tři koncerty. Jeden koncert adventní 
a dva koncerty vánoční. Děkuji všem, kteří se na nich podíleli, zvláště Marii 
Křenkové, Pavlíně Mitášové, Vladislavě Machové a všem členům sboru a scho-
ly. Jen oni sami vědí, kolik námahy, času a přeorganizování jejich domácích 
úkolů museli vynaložit, aby vše nacvičili a mohli nás potěšit. Vzhledem k velké 
návštěvnosti koncertů jsem přesvědčen, že bylo dost těch, kteří si mohli odnést 
radost ve svých srdcích. 
Také děkuji všem, kteří se zapojili do tříkrálové sbírky a přispěli tím k získání 
prostředků pro pomoc potřebným lidem. Vše, co dobrého děláme pro druhé, 
se nakonec vrací i nám samotným. 

P. Karel Janečka

Fanděme Vynikalům a Mikulenkům!
Po dlouhé době se vrací na obrazovky ČT pořad Zpívá celá rodina. Zubří 
a Valašské Meziříčí mají zastoupení. Držme palce v sobotu 31. ledna večer 
Janu Vynikalovi, Renému a Jonášovi Mikulenkovým.

Hlasujte pro nejlepšího spor-
tovce města Zubří roku 2014!!!

Město Zubří vyhlásilo na konci minulého roku druhý ročník ankety O nejlep-
šího sportovce města Zubří roku 2014. Až do 7. ledna měly možnost sportov-
ní oddíly, kluby či jednotlivci podávat nominace všech sportovců a kolektivů, 
kteří během roku 2014 dosáhli významných sportovních výsledků. V pěti vy-

12

leden ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

2015

Sport



hlášených kategoriích bylo nakonec nominováno 36 sportovců nebo oddílů, 
ze kterých můžou sportovní fanoušci vybírat právě ty nejlepší z nejlepších!! 
V každé kategorii lze hlasovat pro jednoho z nominovaných.
Jak můžete hlasovat? Hlasování bude ukončeno 22. února 2014. Máte mož-
nost 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. V opačném případě 
nebude hlas do ankety započítán!
2) Anketní lístek - Zuberské noviny
Tento vyplněný formulář ze Zuberských novin přijímáme do 20. 2. 2015 na poda-
telně MěÚ Zubří, v kanceláři Klubu Zubří a 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!
Sportovní galavečer s vyhlášením nejlepších sportovců města Zubří proběhne 
v sobotu 21. března v Klubu Zubří a již nyní jste na něj srdečně zváni. Všechny 
anketní lístky budou slosovány a vítěz obdrží hodnotnou cenu!

Pepa Randus

Zuberská liga má za sebou podzimní část
Na konci roku 2014 nás čekala tři závěrečná kola podzimní části Zuberské 
amatérské ligy v kuželkách. Páté kolo nepřineslo žádné překvapení a skončilo 
těmito výsledky:
Skittles crew - TPV 6:2 (575:460)
Dvě+jeden – Tip Cafe 2:6 (509:618)
KO-SA – Marodi 0:8 (610:775)
Oktopus – Paneláci 6:2 (607:580)

Nejlepší výkony předvedli Štěpán a Honza Krupovi. Štěpán shodil 275, Honza 
265 kolků a potvrdili, že u Krupů se vždycky hrály kuželky dobře! 
Kolo šesté naopak překvapení přineslo! Hned první utkání mezi týmy TPV 
a Oktopusu přineslo drama až do konce a remízu 4:4. Také další utkání při-
neslo plichtu, kdy tým Dvě+jeden předvedl letošní nejlepší výkon a remizoval 
s celkem KO-SA. V dalších utkáních porazil tým Tip Cafe Paneláky 8:0 a Ma-
rodi výsledkem 8:0 pokořili celek Skittles  crew. Nejlepší výkony předvedli 
Robert Jurajda z Tip Cafe výkonem 260 kolků a Jiří Křenek (254) s Jardou 
Pavlátem (253) z týmu Marodů.
Závěrečné sedmé kolo přineslo tyto výsledky:
Paneláci - TPV 4:4 (552:488)
Oktopus – Marodi 0:8 (575:715)
KO-SA – Tip Cafe 2:6 (625:643)
Skittles crew – Dvě+jeden 2:6 (560:573)
Výkony kola předvedli Jiří Křenek z týmu Marodů (255) a Vašek Zeman z cel-
ku KO-SA (245). 
Soutěži bez ztráty bodu suverénně vévodí tým Marodů, který je složený vesměs 
ze zuberských kuželkářů staršího ročníku, kteří stále aktivně hrají krajský pře-
bor. Obhájce titulu, celek Oktopusu, zatím drží druhou příčku o jediný bod 
před týmem Tip Cafe. Další příčky jsou vyrovnané a vědět o sobě dávají i no-
váčci soutěže. Sedm jarních kol nám dá odpovědi na několik otázek. Udrží si 
suverénní vedení celek Marodů a dotáhnou soutěž do konce s plným počtem 
bodů? Kdo skončí na stříbrném a bronzovém stupínku? Oktopus, Tip Cafe 
nebo někdo jiný? Jaké bude další pořadí a kdo bude nejvýše z nováčků? Kdo 
postoupí mezi nejlepší na závěrečný exhibiční turnaj TOP 12? Na všechny tyto 
otázky si musíme ještě chvíli počkat. První jarní kolo začalo již 13. ledna. 
Všechny aktuální výsledky, tabulku a statistiky jednotlivců najdete na sport.
mesto-zubri.cz a na FB stránkách Sportoviště města Zubří.     
Na závěr dovolte poděkování sponzorům Zuberské ligy. Jsou jimi: Město Zub-
ří, informační portál Zubřan.cz, Coloria - foto, grafické, webové a tiskařské 
studio, LB silver - velkoobchod se šperky, Martin Pšenica - servis výpočetní 
techniky, Robert Jurajda - marketing a manažérská činnost, Dana Krůpová - 
masérské služby a kavárna Tip Cafe.

Z V R P Skóre Průměr B
1. Marodi 7 7 0 0 54:2 744,0 14
2. Oktopus 7 5 1 1 38:18 626,6 11
3. Tip	Cafe 7 5 0 2 38:18 657,9 10
5. KO-SA 7 1 3 3 22:34 577,4 5
4. Scittles	crew 7 2 1 4 20:36 554,1 5
6. TPV 7 1 3 3 24:32 523,3 5
7. Paneláci 7 1 1 5 14:42 556,7 3
8. Dvě+jeden 7 1 1 5 14:42 535,4 3

Pepa Randus

Stolní tenis Zubří
Výsledkový servis z několika posledních turnajů:
Datum: 6. 12. 2014
Místo: Slavičín
Turnaj: Krajský bodovací
Kategorie - Open - 82 soutěžících Starší žáci – 57 soutěžících
45. KRUPA Tobiáš 27. KRUPA Tobiáš
56. PUPÍK Milan 32. PUPÍK Milan 
76. KANTOR Marek 51. KANTOR Marek 
82. PUPÍK Ondřej 57. PUPÍK Ondřej 

Mladší žáci – 37 soutěžících
16. PUPÍK  Milan 
37. PUPÍK Ondřej

Datum: 13. 12. 2014
Místo: Vsetín
Turnaj: Regionální bodovací 
Kategorie - Open - 34 soutěžících Starší žáci – 21 soutěžících
12. KRUPA Tobiáš 5. KRUPA Tobiáš
19. PUPÍK Milan 8. PUPÍK Milan 
27. KANTOR Marek 16. KANTOR Marek 
32. PUPÍK Ondřej 19. PUPÍK Ondřej 

Mladší žáci – 13 soutěžících
3. PUPÍK  Milan
11. PUPÍK Ondřej

Datum: 19. 12. 2014
Místo: Vsetín
Turnaj: Okresní přebor družstev dorostu  
Družstva dorostenců - 7
1. T.J. Sokol Vsetín „A“

(SKALSKÝ Ondřej, JUŘICA Tomáš, MÁDR Jiří) 
2. TJ Rožnov p. R. „A“

(JOCH Daniel, ČERNOTA Pavel)
3. T.J. Sokol Vsetín „B“

(FOJTÍK Tomáš, KOSTKA Jindřich, ČERNOHORSKÝ Tomáš) 
4. TJ DDM Valašské Meziříčí

(TOMČÍK Radek, KRAJÍČEK Ondřej) 
5.-6. ST Zubří

(KOLEČEK Lukáš, KRUPA Tobiáš, PUPÍK Milan)  
TJ Rožnov p. R. „B“
(BAROŠ Antonín, ŠKRLA Jiří)  

7. TJ Sokol Horní Bečva
(KUBÁŇ Jan, MUŽÁTKO Pavel, VOJKŮVKA Radim) 

Za ST Pupík Milan
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Prodejní místa ZN: Coop Sídliště 6. května, trafika p. Mikulenka, Hobby Elektro 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, Horní škola Horní konec, Klub Staré Zubří.

Sobota 7. 2.
  7.30 hod.  Futsal, utkání okresní soutěže I. třídy
Neděle 8. 2.
  7.30 hod.  Futsal, utkání okresní soutěže I. třídy  
Sobota 14. 2.
  7.30 hod.  Futsal, utkání okresní soutěže I. třídy 
18.00 hod.  HC Gumárny Zubří - SKP Frýdek-Místek, 18. kolo extraligy házené muž.
Neděle 15. 2.
  7.30 hod.  Futsal, utkání okresní soutěže I. třídy 
17.00 hod.  TJ Lesana Zubří - MHK Karviná, 12. kolo 2. ligy mužů SM
Sobota 21. 2.
7.30 hod.  Futsal, utkání okresního přeboru
Neděle 22. 2.
  7.30 hod.  Futsal, utkání okresní soutěže I. třídy 
15.00 hod.  TJ Lesana Zubří - TJ Nový Jičín, 4. kolo 2. ligy žen M-B
17.00 hod.  TJ Lesana Zubří - TJ Cement Hranice, 13. kolo 2. ligy mužů SM
Sobota 28. 2.
  9.00 hod.  Florbal, utkání mužů FBK Valmez
18.00 hod.  HC Gumárny Zubří – Handball KP Brno, 20. kolo extraligy házené muž.
Kuželna
Úterý 3. 2.
15.30 hod.  Zuberská amatérská liga, 10. kolo kuželkářské ligy
Sobota 7. 2.  
9.00 hod.  TJ Gumárny Zubří – KK Kroměříž, 15. kolo krajského přeboru mužů
Středa 11. 2. 
15.30 hod.  Zuberská amatérská liga, 11. kolo kuželkářské ligy
Úterý 24. 2.
15.30 hod.  Zuberská amatérská liga, 12. kolo kuželkářské ligy
Sobota 28. 2.  
9.00 hod. TJ Gumárny Zubří –TJ Sokol Machová B, 17. kolo krajského přeboru mužů
Sokolovna
Neděle 8. 2. 
  9.00 hod. Gumárny Zubří - ŠKZ Vsetín B, 7. kolo krajské soutěže v šachu
Sobota 21. 2. 
  9.00 hod. Turnaj neregistrovaných ve stolním tenise, 3. ročník turnaje 
ve dvouhře mužů
Neděle 22. 2. 
  9.00 hod. Gumárny Zubří – Rajnochovice, 8. kolo krajské soutěže v šachu
Připravujeme:
 Klub Zubří
21. 3. Sportovní galavečer – vyhlášení ankety Sportovec města Zubří roku 2014
24. 3.   8. benefice pro Stonožku 
 Kuželna
28. 3. Závěrečný turnaj Zuberské ligy TOP 12

 Klub
Čtvrtek 5. února 2015 od 17:30 hodin
Křeslo pro hosta
Mgr. Hana Holišová, Zdravé stravování po 50
Vstupné: 30 Kč
Pátek 27. 2. 2015 od 18.00 hodin
Jiří Schmitzer
Herec kultovního divadla Ypsilon a současně písničkář lehce undergroundového 
odéru. Jiří Schmitzer, poprvé v Zubří, s kytarou a vlastní hudební tvorbou.
Vstupné: 150 Kč
Předprodej od středy 14. 1. 2015 v kanceláři Klubu Zubří

 Kino 
Středa 4. 2. 2015 od 18:00 hodin
ZLOBA: KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE
Královna Zloba se snaží udržet trůn a na novorozenou dcerku lidského krále Au-
roru uvrhne krutou kletbu. Princezna se dostává do konfliktu mezi lesním králov-
stvím, které miluje, a tím lidským, z něhož pochází. 
Rodinný film, mluveno česky.
Režie: Robert Stromberg. Hrají: Angelina Jolie, Elle Fanning, Sharto Copley, 
Lesley Manville.
Vstupné:  70 Kč. Délka filmu:  97 minut.
Středa 18. 2. 2015 od 18:00 hodin
POJEDEME K MOŘI
Jedenáctiletý Tomáš se chce stát filmařem. K narozeninám dostane kameru a roz-
hodne se natočit svůj první film o své rodině a kamarádovi. Při natáčení odhalí ne-
příjemné věci – například pravdu o jejich spolužačce a také tátovu lež.
Rodinná komedie.
Režie: Jiří Mádl. Hrají: Petr Šimčák, Jan Maršál, Ondřej Vetchý, Lucie Trmíková, 
Jaroslava Pokorná, Anastásia Chocholatá, Michaela Majerníková, Ondřej Veselý, 
Zdeněk Bařinka, Miroslav Táborský, Lukáš Hrabák, Miloslav Šmídmajer.
Vstupné:  70 Kč. Délka filmu:  90 minut.
Úterý 24. 2. 2015 od 9:30 hodin
KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ 4
Pásmo pohádek pro děti z MŠ, ale i děti předškolního věku v doprovodu rodičů.
Vstupné: 12 Kč. Délka filmu: 70 minut

 Ostatní
Sobota 7. 2. 2015 v Klubu Zubří 
KARNEVAL MŠ ZUBŘÍ, SÍDLIŠTĚ
Více informací v MŠ Zubří.
Sobota 14. 2. 2015 od 9:00 hodin, u Klubu Zubří
MASOPUSTNÍ PRŮVOD
Tradiční masopustní veselí spolu s VSPT Beskyd.  Od 9.00 hod. program u Klubu 
– CM Malý Beskyd, soutěž O nejlepší masopustní koblihu, masopustní pochoutky. 
Zahájení průvodu starostou města v 10:30 hod. Průvod doprovodí kromě cimbá-
lovky též kytarový virtuos.

 Připravujeme
13. 3. 2015 – Slovácké divadlo, Sám na dva šéfy
19. 3. 2015 – Přednáška KPH – Márovi, Západ USA a Havajské ostrovy 
21. 3. 2015 - Sportovní galavečer s vyhlášením nejlepších sportovců města
27. 3. 2015 – Tomáš Kočko a orchestr

 SPORT V MĚSÍCI ÚNORU
Sportovní hala
Neděle 1. 2.
  8.00 hod.  Fotbalový turnaj žáků
17.00 hod.  TJ Lesana Zubří - Tatran Bohunice, 1. kolo 2. ligy žen M - B
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