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Vážení spoluobčané, 
začátek roku je časem k rekapitulaci, 
co se nám v roce 2015 podařilo splnit 
a také co nás čeká v tomto roce letošním.
Nemalou finanční částku jsme věnovali 
na opravy komunikací, výstavbu a do-
končení nových parkovacích míst v oko-
lí Klubu, na sídlišti a u Mateřské školy 
Duha na Starém Zubří. Pomocí dotací 
z Evropských fondů byla u této mateřské školy zrekonstruována i zahrada pro 
zábavu a výuku dětí v hodnotě díla 1,5 miliónu korun.
Na Starém Zubří byl zhotoven nový povrch házenkářského hřiště v hodnotě 
více než 3 milióny korun.
Byla zahájena rekonstrukce Domu služeb, kde v prostorách dřívější restaurace 
vzniká nová moderní knihovna. Provoz v této knihovně bude zahájen v novém 
školním roce.
Rok 2015 byl rokem příprav nových rozsáhlejších projektů. 
Nově musel být přepracován projekt hlavního přivaděče pitné vody na Staré 
Zubří, kde bude nahrazeno staré, ještě azbestové potrubí novým. Součástí to-
hoto projektu bude i nový vodovod v lokalitě Vlkoprdy.
Revizí prošel i projekt rekonstrukce Muzea Petrohrad. Zde předpokládáme 
zahájení rekonstrukce na jaře letošního roku.  Ukončení rekonstrukce je naplá-
nováno na měsíc září. Předpokládaná hodnota díla je 3,5 miliónů korun.
Dále budeme pokračovat v přípravě tzv. Multifunkčního areálu, který bude zna-
menat vybudování nového plaveckého bazénu pro školy a veřejnost, venkovní-
ho koupaliště, lékařského domu s lékárnou a komunitního domu pro seniory.
Cílem pro letošní rok je zajištění všech potřebných povolení a výběr dodavatel-
ských firem pro realizaci jednotlivých částí projektu a samozřejmě snaha o zís-
kání dotací z Evropských či státních fondů.
Ani v letošním roce nezapomeneme na postupné opravy komunikací a tvorbu 
projektové dokumentace na budování nových vodovodů a kanalizací v okrajo-
vých částech města.
Celkové rozpočtované investiční náklady pro letošní rok jsou ve výši 31,6 mi-
liónů korun.
To byl výčet těch hlavních investičních akcí.
Dovolte mi, abych Vám všem popřál do nového roku vše nejlepší, pevné zdraví 
a klidný život v našem krásném městě Zubří.

Ing. Lubomír Vaculín 
starosta města 

Ocenění Zlínského kraje 
Každý rok hejtman oceňuje 
dobrovolné pracovníky v ob-
lasti volnočasových aktivit 
dětí a mládeže Zlínského 
kraje. Za soubor Beskyd jsme 
navrhli na toto ocenění Jirku 
Krčmu, který již více než 20 
let vede složku Malý Beskyd 
(dříve Přípravka), která mívá 
okolo 20 dětí ve věku od 10 
do 15 let. 
Velice nás potěšilo, že byl Jir-
ka v prosinci minulého roku 
oceněn spolu s dalšími 19 
dobrovolníky v Kroměříži, 
kde se předávání ocenění ko-

nalo. Své poděkování a uznání vyjádřil i hejtman kraje pan Mišák spolu s další-
mi zástupci kraje.  (pokračování na str. 9)

Hlasujte pro nejlepšího sportovce města Zubří 
roku 2015!!!  (více na str. 10)

foto: Pavel Czinege
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Úmrtí

Vzpomínáme

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

Dne 2. ledna jsme si připomněli nedožité 90. narozeni-
ny naší maminky, babičky a prababičky, paní 

Boženy Cabákové, 
a 10. února vzpomeneme 2. výročí jejího úmrtí.

Dne 25. února uplyne 25 let, kdy nás navždy opustil 
náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan 

Vincenc Cabák, 
a 8. února vzpomeneme jeho nedožité 96. narozeniny.

S láskou a úctou vzpomínají dcery, syn a zeť s rodinami.

Dne 21. listopadu 2015 jsme vzpomněli 75. narozeni-
ny a 31. prosince 2015 na 8. výročí úmrtí pana 

Jindřicha Cabáka. 
Vzpomínají manželka, děti s rodinami.

Odešel jsi tiše, jako když hvězda padá,
zůstala bolest, která neuvadá.
V neznámý svět odešel jsi spát,
zaplakal každý, kdo Tě měl rád.

Dne 19. ledna 2016 jsme vzpomněli 5. smutné výročí, 
kdy nás náhle opustil náš milovaný syn 

Ondra Divín. 
S láskou vzpomínají rodiče, bratr Mirek a Nikola. Kdo jste ho znali a měli 
rádi, vzpomeňte s námi.

Narození
Aleš Foltýnek
Jáchym Pavelka

Tadeáš Palát

Přejeme jubilantům do dalších let pevné zdraví, 
hodně štěstí, spokojenosti a krásných chvil pohody.
Rudolf  Moliš 85 let
Marie Němcová 75 let

Jindřiška Vlková 80 let

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

Dne 27. ledna 2016 vzpomeneme druhé 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 Lu-
bomír, Jaroslav a Rudolf s manželkami, vnoučata Martin, Andrea, Denisa, 
Nikola a Matyášek.

Nezemřela jsem, neboť vím, 
že budu žít stále v  srdcích těch,
kteří mne milovali.

Kdo jste ji měli rádi, vzpomínejte s  námi, neboť  
29. ledna to bude již 10 let ode dne, kdy ukončila svou 
životní pouť naše milovaná maminka a babička, paní

 Bohuslava Jaroňová.
S  vděčností na ni stále vzpomíná celá rodina.

Dne 30. ledna 2016 vzpomeneme 10. smutné výročí 
úmrtí pana 

Františka Šimčíka. 
S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Poděkování
Tvé zlaté srdce, maminko,
zůstane navždy s námi,
bude nám žehnat na cestu,
kterou teď půjdeme sami.

Upřímně děkujeme všem přátelům a známým, kteří 
doprovodili naši maminku paní 

Jarmilu Stančíkovou 
na její poslední cestě dne 17. prosince 2015. 
Naše poděkování patří také panu faráři Karlu Janečkovi a paní Věře Ma-
chové za projev, Marušce Křenkové a pěveckému sboru za krásný zpěv a 
muzikantům za doprovod na poslední cestě.
Děkujeme za květinové dary, slova útěchy a soustrasti.

Rodina Stančíkova 

Kompletní znění usnesení Rady města a Zastupitelstva města Zubří 
najdete na vývěsce u MěÚ Zubří a na webových stránkách města Zubří.

Změna termínu vývozu komunálního odpadu - 
popelnice
Firma AVE CZ oznamuje změnu termínu vývozu popelnic. Vývoz bude prová-
děn pravidelně každý pátek – v lichém týdnu horní části Zubří, v sudém týdnu 
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dolní část Zubří. Vracíme se k modelu, který byl v roce 2015 – viz tabulka. Pro 
občany to bude znamenat, že občané Horního konce a Starého Zubří budou 
mít svoz 15. 1. 2016 a poté až 5. 2. 2016. Občané dolní části města budou mít 
naopak dva svozy za sebou, tj. 22. 1. 2016 a 29. 1. 2016. Svoz v bytových do-
mech bude i nadále probíhat každý týden. Těm občanům z horních částí Zubří, 
kterým nebude v tuto dobu stačit kapacita popelnic, budou vydávány na MěÚ 
– odboru výstavby pytle, do kterých mohou komunální odpad odkládat

Datum svozu týden stávající svoz nově navrhovaný 
svoz

22. 1. 2016 lichý dolní část dolní část

29. 1. 2016 sudý horní část dolní část

5. 2. 2016 lichý dolní část horní část

12. 2. 2016 sudý horní část dolní část

Odbor výstavby

Informace o platbě poplatku za komunální
odpad v roce 2016
Dne 1. 1. 2016 nabyla účinnosti OZV č. 1/2015, která je stále v platnosti, 
a proto opět přinášíme výklad její nejvíce diskutované části - čl. 6 - Osvoboze-
ní a úlevy od poplatku. 
(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je 
        a)  umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení 

pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro 
preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

        b)  umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě 
rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

        c)  jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním 
postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí 
sociální služby, nebo

        d)  umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro 
seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. 

(2)  Od poplatku se dále osvobozují osoby, které se na území města Zubří pro-
kazatelně nezdržují déle jak 300 dní v roce, i když mají ve městě Zubří trva-
lý pobyt, z důvodu pobytu:

        a) mimo území České republiky,
        b) ve zdravotnických zařízeních,
        c) v zařízení sociálních služeb, které jí poskytuje ubytování,
        d) ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
        e) ve výkonu trestu.
(3)  Úlevu od poplatku ve výši 50% mají studenti denního studia, kteří studují 

a zároveň přechodně bydlí mimo město Zubří po dobu obou semestrů (po-
loletí) v daném roce.

(4)  O osvobození i úlevu dle odst. 2 a 3 je nutno písemně požádat do 28. 2. 
daného kalendářního roku na Městském úřadě v Zubří, resp. do 15 dnů 
od jejich vzniku, a do 15. 11. daného kalendářního roku délku a důvod 
osvobození či úlevy prokazatelně doložit správci poplatku, jinak na osvo-
bození ztrácí nárok. Správce poplatku může na žádost poplatníka, doporu-
čenou do 15. 11. daného kalendářního roku, stanovit delší lhůtu k doložení 
důvodu pro osvobození či úlevu s tím, že tato lhůta nesmí být delší než 
do posledního pracovního dne daného kalendářního roku.

Nadále platí, že již nejsou osvobozeni od poplatku za odpad ti občané, 
kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu v  Zubří, avšak přechodně bydlí 
mimo něj.

Ti studenti, kteří splňují bod 2, jsou povinni do 28. 2. v každém daném kalen-
dářním roce  o tuto úlevu požádat a do 15. 11. daného kalendářního roku délku 
a důvod úlevy prokazatelně doložit. 

Co to znamená prokazatelně? 
Nejjednodušší způsob je předložit potvrzení o studiu. Toto potvrzení většina 
škol dává vždy na jeden půlrok (semestr), proto je nutné doložit tato potvrzení 
dvě (jarní a podzimní semestr). Ale je možné dodat i jiná potvrzení, která do-
kazují studium na dané škole. Pokud toto potvrzení nebude předloženo, bude 
automaticky úleva odebrána a poplatek se navýší zpět na původní výši.
Pro zjednodušení tohoto úkonu bude možné vše zažádat a i doložit elektronic-
kou formou. Žádost si můžete stáhnout na webových stránkách Města Zubří 
(v záložce Formuláře). Je však nutné si tuto žádost vytisknout, vyplnit, pode-
psat, naskenovat a poslat zpět. Potvrzení o studiu je možné taky naskenovat 
a poslat. Vše zasílejte na adresu Gazdikova@mesto-zubri.cz.
Je nutné ještě upozornit, že občané mají zákonnou povinnost se k poplatku 
nejen přihlásit, ale i odhlásit z něj, a to hlavně při změně trvalého bydliště! 
Úplné znění OZV najdete na webu Města Zubří. 

Eva Gazdíková – odbor výstavby

Upozornění žadatelů o dotaci
Upozorňujeme případné žadatele o dotace z rozpočtu města na dokument  
Programová podpora z rozpočtu města Zubří pro rok 2016, dle kterého 
bude poskytnuta převážná část dotačních prostředků. Dokument lze na-
lézt na úřední desce a na webu města Zubří (http://www.mesto-zubri.cz/ 
stranky.php?id=47). Jen ve zkratce doporučujeme, že ideální termín pro 
podání žádosti na městský úřad je do 19. 2. 2016.

Návštěva v Rosdorfu
Na pozvání starosty města Rosdorfu pana Steinberga  se Mgr. Stanislav Petru-
žela, Bc. Vladimíra Janošková, Robert Jurajda a Ing. Petr Smoček zúčastnili 
jako reprezentanti našeho města ve dnech 9. 1. 2016 – 11. 1. 2016 slavnostní-
ho shromáždění k příležitosti zahájení nového roku.  
Slavnostní akt se uskutečnil v neděli ve zcela zaplněné místní Anne–Frank–
Halle. Ve dvouhodinovém programu starosta Rosdorfu kromě zhodnocení 
roku 2015, vytyčení úkolů pro rok 2016 a poděkování těm, kteří se zasloužili 
o rozvoj města, připomněl a zdůraznil i význam dlouholetého partnerství mezi 
Rosdorfem a Zubřím. Celý program byl zpestřen vystoupením skvělého míst-
ního chrámového sboru a indických tanečnic. Byl dán prostor i pro zdravici, 
kterou přednesl místostarosta Mgr. Stanislav Petružela. 

Odpoledne nám naši hostitelé připravili prohlídku zařízení včetně zázemí pro 
cca 200 uprchlíků, kteří jsou tu přechodně ubytováni, a návštěvu historického 
města Göttingen. 
Při večerním posezení se hovořilo o spolupráci, která nás čeká v roce 2016, 
zvláště o nadcházející květnové návštěvě Zubří (5. 5. 2016 – 8. 5. 2016). Celý 
pobyt zuberské delegace v Rosdorfu probíhal  tradičně v přátelské a srdečné 
atmosféře. 

Stanislav Petružela
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Divadelní SPONA se představuje 
Zuberská Divadelní SPONA  se po roční pauze 
vrací zpět na divadelní prkna. A protože má SPO-
NA spoustu fanoušků, kterým moc děkujeme 
za podporu, rozhodli jsme se, že vás necháme 
malou škvírkou nahlédnout do tajů divadelních 
nadšenců ze Zubří. Každý měsíc vám slibujeme 
rozhovor s jedním ze členů divadla, který vám 
prozradí nejen něco o sobě, ale také právě o tom, 
„jak se dělá divadlo“. Jako prvního vám předsta-

vím člověka, který… Řekla bych, že je skvělý herec, komik, tanečník a je straš-
ně zaneprázdněný… Ale to jsou vlastně všichni. Takže dovolte mi, abych vám 
představila technického šéfa Divadelní SPONY – Josefa Malinu.
Jak dlouho jsi členem Divadelní SPONY? 
Členem Divadelní SPONY jsem od jejího samého počátku, kdy SPONA vznik-
la. Dokonce si myslím, že počáteční impulz hrát ochotnické divadlo byl ode mě 
a Anety Kovářové. Pak se přidali ostatní a hlavně naše režisérka p. Gazdová, 
která je pro to opravdu zapálená a dokáže udržet tu partii lidí.
Co tě vedlo k tomu hrát divadlo?
Bylo to právě v osmé třídě na základní škole, kde p. Gazdová hledala bojovníky 
do divadelní hry Kleopatra, kde jsem právě poznal výbornou skupinu lidí. Poté 
jak jsme vyšli ze základky, tak postupem času jsme chtěli hrát zase nějaké diva-
dlo a pokračujeme už jako ochotnické divadlo 5 let. 
Která role se ti hrála nejhůř a která nejlíp? 
Nejlíp se mi hrála role Ace Ventury: zvířecího detektiva v naší první hře Poslední 
výkřik, protože se mi líbí, jak to hraje ve filmu můj oblíbený herec Jim Carrey, tak 
jsem se ho snažil napodobit. Nedá se říct nejhůř, ale obtížná byla role sedláka 
Ohrady ve hře Láska na horách. Tam totiž jsem musel dát do toho trochu něco 
jiného než doposud, byla to „dospělácká“ role, pro mě něco nového. 
Jaká je tvá vysněná role a kterou by sis naopak netroufl hrát? 
Má vysněná role je asi taková, která dokáže vždycky pobavit lidi. Mám rád zá-
bavné a energické role, ta role mě musí bavit, abych to mohl potom maximál-
ně přenést na diváky. A na kterou bych si netroufnul? Bohužel můj deficit je 
ve zpěvu, takže žádné role, kde bych musel zpívat sólo. Hodně zajímavé by bylo 
hrát něco vážného, citového, něco jako Russell Crowe ve filmu Gladiátor, nebo 
Jeana Valjeana v Bídnících, tam by se asi ukázalo, jaký jsem herec, protože to 
jsou po herecké stránce opravdu náročné role. 
Co ještě kromě divadla ve volném čase děláš? 
Jsem asistent u staršího dorostu HC Zubří, trénuji muže HC Zubří „B“ a ženy 
TJ Lesany Zubří. Samozřejmě rád strávím čas také s přáteli u piva. 
Už pracuješ anebo stále studuješ? 
Studuju na VŠB – TUO obor ekonomika podnikání.
Jak to všechno stíháš? 
Je to náročné všechno skloubit dohromady, ale jak se říká, když člověk chce, 
tak všechno jde. 
Co by si vzkázal fanouškům divadelní SPONY? 
Budeme se pro vás snažit dělat vždy maximum, abychom vás pobavili. Pokud 
jste s námi spokojeni, šiřte to dál, ať se naše základna fanoušků rozrůstá, a po-
kud jsme vás nenadchli, tak se omlouváme, ale udělali jsme, co jsme mohli. 
A mějte se rádi a hlavně ať jsme všichni zdraví. 
Jak se bude jmenovat vaše nové představení?
Bude se jmenovat: Vzpomeň si na zítra.
A proč by na něj měli diváci přijít?
Tak bude to určitě, nebo spíš se snažíme, aby to byla komediální hra, u které by 
se diváci pobavili a mohli vypustit. Půjde tam i o to, že to, co se může přihodit 
v životě každému z nás, neznamená hned konec života, ale spíš naděje na něco 
nového. Snad se hra bude líbit. Těšíme se na všechny současné a i nové Fans.

Aneta Kovářová, foto: zdroj www.divadelnispona.cz

Tři králové
Jako každý rok, tak i letos 
jsme se s dětmi vydali 7. 
ledna na tříkrálovou koledu 
po Starém Zubří. Tři králové 
vedli průvod, který provázela 
i kometa, a tak jsme nemohli 
zabloudit. Prošli jsme s dětmi 
spoustu domečků a potěšili 
spoustu lidí. Děkujeme všem 
za dobroty  i finanční pomoc, 
která bude dána do správných 
rukou těm, kdo ji potřebují. 
A také bychom se chtěli omlu-
vit všem, kteří nás čekali, a my 
nepřišli z časových důvodů. 

Za MŠ DUHA
 Štěpánka Koňaříková

AKCE SLUNÍČEK - PROSINEC

Pečení perníčků ve Sluníčkách 

 
 Alcedo Vsetín - výchovně vzdělávací program VÁNOČNÍ ZVYKY A TRADICE 
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Zprávy ze školky - MŠ DuhaPředstavujeme



 
Středisko volného času Valašské Meziříčí - výchovně vzdělávací program 
VÁNOCE NA VALAŠSKU 
 

Vánoční nadílka 
Všechno nejlepší do nového roku přejí děti ze SLUNÍČEK. 
 

Mateřská škola Zubří, Sídliště 6. května 1109, třída Sluníčka,
učitelky Markéta Halaštová a Irena Dukátová 

Pozvánka k zápisu
Vážení rodiče,
ředitelství ZŠ Zubří Vás zve s dítětem k zápisu do 1. ročníku. S  vyplněným 
dotazníkem, občanským průkazem a rodným listem dítěte se dostavte 
do budovy 1. stupně  ZŠ, Školní 540, ve dnech:

středa 10. 2. 2016 od 1300   do 1700 hodin
čtvrtek 11. 2. 2016    od 1300  do 1700 hodin

Těšíme se na nové žáčky.
Mgr. Marie Pyrchalová

zást. řed. pro 1. stupeň ZŠ Zubří

Projekt devátých tříd 
Na začátku prosince, v době začínající vánoční atmosféry spojené s množ-
stvím světel a světélek, nám pan učitel Randýsek zadal projekt pod názvem 
„Nový zdroj elektrické energie pro Českou republiku“. Otázka zněla: „Která 
elektrárna by byla pro naši republiku nejlepší? Vodní, větrná, tepelná, jaderná 

nebo třeba sluneční?“ Tento 
projekt dostávají každý rok 
žáci devátých tříd, proto jsme 
se i my s tím museli poprat. 
Práci jsme měli vypracovat 
ve skupinkách, každá dosta-
la jednu elektrárnu. Museli 
jsme vypracovat prezentaci, 
udělat model a ukázat ostat-
ním, že zrovna ta naše je ta 
nejlepší pro naši republiku. 
Bylo to velmi poučné a ně-
které skupiny se do toho 
zapojily velice profesionálně.
Dne 11. 12. 2015 přišel čas 
představit naši práci. Byli 
jsme trochu nervózní, proto-
že skupinky nebyly v plném 
počtu kvůli zájezdu do Ang-

lie, proto jsme to museli „odprezentovat“ v omezeném počtu. Ale byli jsme 
týmy, které se navzájem podporovaly, a tak všechno dopadlo dobře. Modely 
byly krásné, řekly bychom, že některé dokonce špičkové. Myslíme, že všech-
ny skupiny to zvládly na jedničku, i pan učitel Randýsek naši práci ohodnotil 
velmi kladně. 
Na závěr jsme společně vyhodnotili, že pro Českou republiku by byla nejvhod-
nější jaderná elektrárna díky přírodním a ekonomickým podmínkám.

Sabina Jurajdová, Gabriela Kaňáková, 9. A

Náš výlet do Velké Británie
Dva týdny před Vánoci jsme jeli do Velké Británie na studijní pobyt, který byl 
financován prostřednictvím Evropských fondů. 
V pondělí 7. 12. pro nás přijel dvoupatrový autobus, my jsme si nastoupili 
a hurá na cestu. Věděli jsme, že bude dlouhá, ale naštěstí jsme měli každý svou 
vlastní televizi i sluchátka, takže docela rychle ubíhala. 
Do Londýna jsme dojeli dopoledne následujícího dne a hned jsme viděli, jak 
také může vypadat dopravní zácpa, protože už asi 30 km před Londýnem jsme 
se pohybovali v koloně závratnou rychlostí asi 10 km/h. Celý den v Londýně 
jsme  strávili focením památek a v  noci jsme se přepravili autobusem do Has-
tings, kde už na nás čekaly naše „hostfamilies“.  Rodiny byly milé a staraly se 
o nás, i když nám sem tam zapomněly dát svačinu na celý den. 
Každé dopoledne jsme chodili do školy a učili se správně mluvit anglicky 
a odpoledne jsme jezdili na různé výlety. Navštívili jsme historické město Can-
terbury, útesy Seven Sisters a přímořské letovisko Brighton. Pozorně jsme 
poslouchali výklad našeho vedoucího Tomáše, ale nejraději jsme nakupovali. 
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Tři dny utekly jako voda a my jeli zpátky domů. Cesta byla stejná až na hodino-
vou zastávku v nemocnici v Písku, protože jedné kamarádce z Lešné bylo tak 
špatně, že potřebovala lékařské ošetření.  Nakonec, i když tomu paní učitelky 
původně moc nevěřily, jsme se v sobotu večer vrátili domů všichni živí a zdraví 
a se spoustou nových zážitků. 
Takže moc děkujeme paní učitelce Kučerové, že to všechno zorganizovala, 
a paní učitelce Molišové, že se s námi nebála jet.

Lenka Fryšová, IX. A

„Talent školy 2015“
21. prosince se v  Klubu Zubří uskutečnil již 3. ročník soutěže „Talent školy 
2015“. Soutěž pořádáme jednou za čtyři roky. Zúčastnit se mohou všechny 
děti, které se ve volném čase zabývají různými zájmovými činnostmi, ať už 
je to zpěv, hra na hudební nástroj, sport, malování, divadlo, žonglování aj. 

Přihlášení soutěžící 
museli projít třídním 
kolem, kde je spo-
lužáci nominovali 
do celoškolního kola. 
Celkem bylo přihlá-
šeno 27 vystoupení 
dětí z prvního i dru-
hého stupně ZŠ, 
z toho 12 skupino-
vých. Snahu a talent 
dětí hodnotila odbor-
ná porota ve složení 
Mgr. P. Barošová, 
Mgr. H. Dufková, 
Mgr. V. Ševčíková, 
Mgr. M. Pyrchalo-
vá, Mgr. G. Cábová, 
Mgr. L. Šimurdová 
a p. R. Krupová. Po-
rota neměla vůbec 
lehkou práci, protože 
děti opět překvapily. 
Nejenže nacvičily 
spoustu krásných ta-
nečních, divadelních 
a pěveckých vystou-
pení, ale hrály na kla-
vír, akordeon, foukací 
harmoniku a dokon-
ce malovaly obraz. 
V pauze, kdy porota 
sčítala body, zahrál 
na kytaru a zazpíval 
vítěz 2. ročníku sou-
těže Matyáš Juříček. 
A protože se porota 
nemohla dohodnout, 
musel děti bavit doce-
la dlouho.
 „Talentem školy 
2015“ (1. místo) se 
za první stupeň v ka-
tegorii jednotlivců 

stala Adéla Mitášová, která zazpívala za klavírního doprovodu své setry 
píseň Bílé Vánoce, 2. místo získal úžasný Antonín Křenek se svou foukací 
harmonikou a zpěvem a na 3. místě se umístila zpívající Ivanka Divínová.
„Talentem školy 2015“ (1. místo) za druhý stupeň ZŠ v kat. jednotlivců 
a zároveň absolutním vítězem s největším počtem bodů se stal Patrik Vašek 
z 9. roč., o kterém nikdo nevěděl, že tak krásně zpívá, 2. místo obsadila se 
zpěvem Natálie Ondřejová a 3. místo Klára Frýdecká, která zpívala a dopro-
vázela se na klavír.
„Talentem školy 2015“ ve skupinách se za první stupeň ZŠ stal kolektiv 
chlapců a děvčat z 5. A se skvělým tanečním vystoupením.
„Talentem školy 2015“ ve skupinách za druhý stupeň se stala děvčata Zuza-
na Galčanová a Aneta Plesníková za svou rychlomalbu zimní krajiny.
Cenu poroty získala 2. C za své taneční vystoupení.
Výherci obdrželi dárkové poukazy, které zajistil Nadační fond ZŠ Zubří.
Myslím si, že se akce docela povedla a že v této soutěži měly možnost vynik-
nout a zvítězit všechny talentované děti.

J. Juříčková
Školní klub ZŠ

Předvánoční sportování na základní škole 
– 12. ročník soutěže ve skoku vysokém
Vánoční školní laťka
V úterý 22. prosince se všichni žáci II. stupně ZŠ sešli na již tradičním sportov-
ním dopoledni v zuberské hale, kde se vybraní žáci zúčastnili závodu ve skoku 
vysokém a třídní družstva mezi sebou závodila ve sportovních soutěžích. 
Soutěžilo se ve 4 kategoriích, závodu se účastnilo 17 starších žáků a 13 star-
ších dívek (žáci a žákyně 8. a 9. tříd), 18 mladších žáků a 19 mladších žákyň 
(žáci a žákyně 6. a 7. tříd). Stejně jako v předchozích letech to byl nervy drása-
jící závod. A i když nebyl překonán rekord této soutěže, přítomní diváci (žáci) 
se dočkali skvělých výkonů našich sportovců.
V závěru dopoledne nás ještě třídy 9. A a 9. B překvapily vánoční písničkou. 
 
Výsledky Vánoční laťky 2015:
Mladší žákyně:   Mladší žáci:  
1. Lea Jurajdová 130 cm  1. Jiří Zeman 135 cm
2. Eliška Jurajdová 125 cm  2. Štěpán Janošek 130 cm
3. Denisa Mikulenková 115 cm  3. Jakub Koleček 130 cm

Starší žákyně:   Starší žáci:  
1. Sára Bambuchová 140 cm  1. Marián Kala 165 cm
2. Zuzana Kubelová 130 cm  2. Bohdan Mizera 155 cm
3. Tereza Palátová 125 cm  3. Miroslav Jurášek 150 cm

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

(GC)

Poděkování
18. prosince 2015 se rozezněly tóny klavíru, začal benefiční koncert Vánoční 
express pro Šimonka Vaška z Valašského Meziříčí. Na pódiu se střídaly sólové 
skladby, vánoční melodie, irská skupina OILEÁN, každý dokázal zaujmout.
V průběhu koncertu jsme předali do rukou Šimonkových rodičů částku 
20 121 Kč na Šimonkovu další léčbu.

Kategorie st. dětí 1. místo Patrik Vašek 9. roč.,
2. místo Natálie Ondřejová a 3. místo Klára Frýdecká

Kategorie skupin 1. stupeň 5.A 1. místo.

Patrik Vašek 1. místo kat. 2. stupeň ZŠ a absolutní 
vítěz ve své kategorii
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Velmi děkuji sponzorům - cestovní kanceláři Safiro, Hobby-elektru u Tesca, kvě-
tinářství Lucida, cukrárně Sladká fantazie za perníčky a dorty, MŠ Duha za per-
níčky, Sepas Zašová za vánoční ozdoby, COOP Jednotě za občerstvení a dalším. 
Ještě mi zbývá poděkovat vám všem, kteří jste přispěli a tím pohladili po srdíčku 
toho, kdo to potřebuje.
Děkujeme vám všem a všem vám přejeme úspěšný nový rok.

Klavírní třída a I. Benová

Vánoční hudební nadílka v zuberském kostele
Uplynulé vánoční svátky v kostele sv. Kateřiny v Zubří byly svou hudební na-
dílkou opravdu štědré.

Slavnostní atmosféru blížících se Vánoc mohli zakusit už návštěvníci Advent-
ního koncertu, který se konal v našem kostele v neděli 20. prosince. Krásně 
provedené varhanní skladby v podání Pavlíny Mitášové a Kamily Krupové, 
dokonale ladící tóny trubky Pavla Skopala i sólový zpěv Marie Křenkové, to vše 
zkrášlilo čas očekávání a naladilo posluchače na blížící se svátky.
Vánoční bohoslužby zdobil zpěv zuberského chrámového sboru pod vedením 
Marie Křenkové a  Scholy, které se věnuje Pavlína Mitášová. Velký dík patří 
oběma sbormistryním i všem ochotným zpěvákům a hudebníkům, kteří svůj 
volný čas věnují  tomu, aby svým zpěvem přispěli ke kráse bohoslužby a obda-
rovali tak druhé.
Ve středu 30. prosince jsme měli možnost navštívit první ze dvou uskutečně-
ných vánočních koncertů - Vánoce nejen u cimbálu. Koledovat přišli hosté 
z okolí - cimbálová muzika Polajka a valašský soubor písní a tanců Bača z Va-
lašského Meziříčí - a nechyběli ani domácí koledníci -  zuberský chrámový sbor 
a děti pod vedením Marie Křenkové. Program byl opravdu pestrý, mohli jsme 
se nechat těšit spoustou pěkných valašských koled a vánočních písní.
Opravdovou hudební lahůdkou byl pak v neděli 3. ledna koncert Já bych rád 
k Betlému. Pozvání k vystoupení v našem kostele přijala cimbálová muzika 
Kotár pod vedením cimbalisty Petra Zetka se svými sólisty. Zazněly méně zná-
mé písně valašského regionu a skladby v  neotřelé hudební úpravě multiinstru-
mentalisty Jana Maliny - to vše dalo dohromady úžasný zážitek.
Veliké poděkování za tyto nádherné vánoční dárky, kterými jsme se mohli ne-
chat obdarovat, patří jednak všem účinkujícím, ale také těm, kteří nám tuto 
hudební nadílku zprostředkovali a připravili. 

Děkujeme! 
vděční posluchači

VOXEL, kapela Light & Love a DJ  Lucky boy
v zuberském Klubu

Sobota 27. 2. 2016 od 19 hodin v Klubu Zubří
Chceš se bavit? Chceš poslouchat hudbu, která právě frčí? Chceš tanco-
vat, smát se a zpívat si? Vem kámoše a kámošky a přijď se do zubeského 
Klubu přesvědčit, že jeho velký sál nemusí sloužit jen pro divadlo a kino. 
Pozvali jsme úžasné muzikanty a DJ a sál proměníme v jeden velký ta-
neční parket.  Přijď si užít show, jaká v Zubří ještě nebyla! 

V sobotu 27. února se za dveřmi Klubu poprvé rozjede festival nejen pro nácti-
leté! Mezi největší hvězdy, které se vám do Zubří přijedou ukázat, patří zpěvák 
VOXEL, kapela Light & Love, ale taky DJ Lucky Boy, který rozjede své sety na-
plno po 23. hodině. Bohatý však bude i zbytek programu plný vychytávek a las-
kominek. Bude se mixovat skvělá párty muzika či promítat ukázky extrémních 
a adrenalinových sportů.  Na vedlejší scéně zahraje kvalitní muzikantská for-
mace z Ostravy Café Industrial, předvedou se další rappeři a DJ ze Stodolní. To 
vše za symbolickou cenu 150 Kč.

Voxel (pop-folk)
Jeho pseudonym sice tvoří sloučenina la-
tinského výrazu pro hlas a název hlásky 
počátečního písmena zpěvákova příjmení, 
ale hlasový projev není to jediné, čím (se) 
dvaadvacetiletý Voxel baví. Je to hráč! Výčet 
hudebních nástrojů, které ovládá, by s pře-
hledem vydal na malý orchestr a zahrává si 
i se svým hlasem, který pomocí nejrůzněj-

ších modulačních efektů mění k nepoznání. A taky dost paří. Na počítači, play-
stationu i xboxu. Což je další důvod, proč si říká právě Voxel. 

Light & Love (pop) – čerstvá krev na české hudební scéně
Vybroušená angličtina, hezou-
ni a zahraniční popový sound 
– to je kapela Light & Love.
Skupina LIGHT & LOVE se de-
finitivně zařadila mezi elitu. Její 
singl Blueberry Sky je sedmou 
nejhranější skladbou v tuzem-
ském éteru. V česko-slovenské 

části je nahrávka třetí, když se vklínila mezi hity Xindla X a kapely Chinaski. 
Light & Love zároveň naplnili očekávání, která s jejich jménem spojovali do-
mácí novináři. Se Slzou a Sebastianem se stali nejvýraznějšími novými tváře-
mi české hudební scény v roce 2015.
Jméno Light & Love je na naší scéně sice nové, přesto ale nejde o úplné no-
váčky. Bratři Honza a Lukáš Balcárkové dřív působili v kapele Johny Said 
The Number, která si vybudovala slušnou pozici na české alternativní scéně. 
Po slibném začátku přijalo jádro kapely nové jméno a pod hlavičkou Light & 
Love se orientuje na popovější muziku.
Light & Love dělají hudbu, na kterou se čekalo. Tohle je hravý pop bez před-
sudků, který se vymyká tuzemským zvyklostem. Jejich debutový singl Bluebe-
rry Sky překvapí (nejen) nadstandardní zvukovou produkcí, zní svěže a zcela 
přirozeně.

DJ Lucky Boy 
„Takže moje jméno je Lukáš DJ Lucky Boy Souhrada. Bylo mi krásných 18 
před 5 lety a bydlím… když nad tím tak přemýšlím, tak v autě, protože jsem 
pořád na cestách, a sem tam se zastavím doma ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

foto: Jiří Koleček
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Mám rád kačenky, rybičky, gu-
mové medvídky, monstry, wafle 
a kečup. Jsem nezadaný, plný 
energie, shaumy, cílevědomý, zá-
sadový a jebnutý! Ano… to jsem 
já LUCKY BOY! S Djingem 
jsem začal v roce 2007. Poprvé 
jsem si „zahrál“ ve svém rodném 
městě Frenštátu pod Radhoštěm 

na svém vlastním eventu, kde jsem okusil kouzlo Djingu. Po krátké chvíli jsem 
začal hrát na hiphopových akcích ve svém okolí. Po čase mě oslovila produkč-
ní skupina „Young Boy Production“, díky které jsem dostal možnost hrávat 
i na koncertech známých českých a slovenských raperů.“
 
VÍCE INFORMACÍ K CELÉ AKCI: FACEBOOK: Klub Zubří, web: 
http://kultura.mesto-zubri.cz a samostatné plakáty. Na facebooku sledujte 
akce, čekají vás soutěže a další vychytávky.

L. Přečková

Přednáškový cyklus pokračuje
Konec minulého roku nám svými přednáškami pro školu i veřejnost zpříjemnil 
polárník Vašek Sůra. Stálí abonenti i další hosté se v rámci našeho přednáško-
vého cyklu ocitli alespoň na chvíli na Pólu chladu – nejstudenějším obydleném 
místě naší planety na daleké Sibiři. Vyprávění Vaška Sůry bylo plné bizardních 
situací popisujících běžný život v nám nepředstavitelných podmínkách. Ale 
i místní obyvatelé, zvyklí životu v mrazech, které v extrémech dosahují až -72 
stupňů, byli omráčeni přítomností dvou Středoevropanů schopných stanovat 
a přespávat venku. Obdivovali je, zburcovali média, psali o nich do kroniky. 
A my jednoho z nich měli v Klubu a jsme na to náležitě hrdí. 
V lednu se v rámci přednáškového cyklu představí (představila) nutriční te-
rapeutka Hanka Holišová s radami a recepty na zdravé pochutiny. Tato před-
náška lákala nejen na ochutnávky, ale také na chuť lidí začít se stravovat stále 
chutně, ale současně i v souladu se zdravím.
Na 11. února pro vás připravuje povídání o Maroku Libor David ze Vsetína 
a v březnu se můžete těšit znovu na rodinu Márových.

Startuje DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 2016
Divadelní předplatné 2016 zažívá několik novinek. S první z nich se předplati-
telé potkali již při předprodeji v podobě možnosti elektronické rezervace. Nej-
větší z nich pak představuje fakt, že jsou připraveny dva předplatitelské cykly, 
kterým pracovně říkáme „páteční“ a „sobotní“ divadelní předplatné. 29. a 30. 
ledna se s letošními předplatiteli uvidíme poprvé, a to u zuberské premiéry hry 
Divadla Chaos z Valašské Bystřice – „Nikdo není dokonalý aneb polib tetičku“.  

ZAČÁTEK VŠECH PŘEDSTAVENÍ JE V 18 HODIN.
Informace pro zájemce o doprodej vstupenek na jednotlivá představení.
Níže najdete otištěnou tabulku, v níž jsou přehledně seřazena jednotlivá před-
stavení zařazená do programu pátečního i sobotního divadelního předplatné-
ho. Najdete zde hry, datum, kdy se hrají, cenu platnou pro doprodej i termín, 
od kdy je možné vstupenky rezervovat v kanceláři Klubu Zubří. Rezervaci mů-
žete provádět telefonicky (571 659 447, 602 483 785), prostřednictvím e-mailu 
(kultura@mesto-zubri.cz) nebo v rámci osobní návštěvy v kanceláři Klubu. 
Předem upozorňujeme, že páteční předplatné je takřka vyprodáno a v dopro-
deji budeme obsazovat jen omezený počet míst na přístavcích. V případě před-
stavení zařazených do sobotního divadelního předplatného je kapacita sálu 
zaplněna z více než 50 % předplatiteli.

Přehledný kalendář všech představení

Představení, divadlo Datum Doprodej
Cena Datum od

Divadlo Chaos, Valašská Bystřice
Nikdo není dokonalý aneb polib tetičku
Páteční DP

pátek 
29/1

100 Kč 18/1/2016
(Přístavky 
již od 4/1)

Divadlo Chaos, Valašská Bystřice
Nikdo není dokonalý  aneb polib tetičku
Sobotní DP

sobota 
30/1

100 Kč 18/1/2016
(Přístavky 
již od 4/1)

Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Fraška à la krab  (Krabaret)
Sobotní DP

pátek
4/3

300 Kč 15/2/2016

Divadlo Kalich, Praha 
Božská Sarah
Páteční DP

pátek 
25/3

400 Kč 15/2/2016

Těšínské divadlo, Český Těšín
František z Assisi
Sobotní DP

sobota 
16/ 4

300 Kč 4/4/2016

Těšínské divadlo, Český Těšín
František z Assisi
Páteční DP

neděle
17/4

300 Kč 4/4/2016

Městské divadlo Zlín
Splašené nůžky
Sobotní DP

sobota
24/9

220 Kč 5/9/2016

Divadlo Petra Bezruče, Ostrava
Nahniličko
Páteční DP

pátek
říjen 

270 Kč 12/9/2016

Divadlo Ungelt, Praha
Deštivé dny
Sobotní DP

listopad 420 Kč 3/10/2016

Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Autista

pátek
2/12

280 Kč 7/11/2016
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Těšíme se na vás a věříme, že se vám budou vybrané inscenace líbit a budete 
od nás odcházet vždy jen s úsměvem na rtech.

L. Přečková

Ocenění Zlínského kraje
(pokračování z titulní strany)

Jirka nevěnuje svůj čas a energii souboru jen v rámci nácviků, které probíhají 
2x týdně, ale samozřejmě i účastí na festivalech a různých vystoupeních, kte-
rých je několik do roka, ať už v zahraničí nebo v tuzemsku. Jedná se například 
o vystoupení na Metlářském jarmarku v Zubří, Dnech Města Zubří, na benefici 
pro Stonožku, při vánočních koledách či na Vánočním jarmarku. Z folklorních 
festivalů je možno zmínit účast v Liptále, Hradci Králové, ve Frenštátě pod Rad-
hoštěm, na Slovensku, v Bulharsku či na Ukrajině.
Jirka Krčma stál u zrodu obnovené tradice Masopustního průvodu v Zubří, kte-
rá je občany velmi oceňována a zvláště děti si ji velmi užívají.
Aby toho nebylo málo, zpestřuje svým svěřencům život i takovými akcemi, jako 
například stanováním v přírodě s vařením jídla dětmi na ohni v kotlíku, výlety 
do beskydské přírody a dalšími aktivitami, které nesouvisí přímo s folklorem, 
ale upevňují dobrou partu v Malém Beskydu a učí děti i dalším dovednostem.
Z členů malého Beskydu se „rekrutují“ členové dospělého Beskydu, takže 
se dá říci, že díky obětavé práci Jirky Krčmy má soubor Beskyd trvalé místo 
na folklorní scéně.
Jsme rádi, že byla naše nominace úspěšná a že Jirka Krčma mohl zastupovat 
na slavnostním ceremoniálu nejen Beskyd, ale celé Zubří.

Beskyďáci

Na zimu k moři, nebo na půdu?
(Některé druhy hmyzu 
na území města Zubří, 
1. část)
Většina druhů našich 
denních motýlů překo-
nává zimu jako vajíčko, 
housenka nebo kukla. 
Pokud se housenka 
stihne přeměnit v do-
spělého motýla, vyhledá 

úkryt - například jako babočka paví oko či babočka kopřivová - v jeskyních, 
dutinách stromů nebo také v nevytápěných koutech lidských příbytků: ve skle-
pech, kůlnách, na půdách. Pokud tam motýla objevíme, jak nehnutě čeká na 
jaro, nechme jej v klidu, ať neztrácí probuzením zbytečně energii. 
Někteří motýli jsou ale, podobně jako ptáci, tažní a na podzim odlétají na jih. 
Kupříkladu babočka bodláková (Vanessa cardui) odlétá do severní Afriky. 
Někdy jsou vidět ohromná hejna těchto baboček nízko nad zemí, mnohdy 
přelétají ve výšce 500 metrů, a tak je nemůže běžný pozorovatel spatřit. Ba-
bočky čekají na příznivý vítr, který jim pomůže překonat obrovské vzdálenosti 
rychlostí až 50 km za hodinu. Jejich migrační koridor vede přes Alpy a babočky 
bodlákové tam překonávají nadmořskou výšku i přes 2000 metrů nad mořem.  

Tak dalekou cestu však nezvládne jedna generace baboček. Jaro tráví ve Stře-
domoří, kde se rozmnožují. Nová generace motýlů pokračuje dál na sever (také 
do naší republiky, kde je můžeme vídat od května do října) a dál se rozmnožuje. 
Babočka bodláková stihne mít během jednoho roku více generací (klidně šest). 
Jedna generace žije průměrně několik týdnů. Samička klade vajíčka zpravidla 
na rostliny bodláků a kopřiv. Housenka babočky se na těchto rostlinách více 
méně dále zdržuje a také zakuklí. 
Kukly baboček bodlákových je možné koupit a pak pozorovat líhnutí motýla 
doma.

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť

FOTOSOUTĚŽ VALAŠSKO 
– MŮJ DOMOV
Muzeum regionu Valašsko pořádá II. ročník soutěže pro amatérské foto-
grafy. Fotografie s valašskou tématikou zhodnotí odborná porota a ty nej-
zdařilejší budou vytištěny a vystaveny v galerii vsetínského zámku. 
Fotosoutěž Valašsko – můj domov je rozdělena do dvou kategorií: dospělí 
a děti do 15 let. Dospělí mohou posílat fotografie na téma „příroda“ (krajina, 
zvířata, květiny, hmyz) nebo „lidé a kultura“ (stavby, lidé, zvyky a tradice). 
Děti do 15 let si můžou vybrat volnou kategorii na náměty z Valašska. Jeden 
soutěžící může poslat maximálně 5 snímků, které musí pocházet z Valašska. 
Odborná porota vybere ty nejlepší fotografie, které budou vytištěny a vystave-
ny v galerii vsetínského zámku od 1. 7. 2016 do 1. 9. 2016. 
„Pro tři nejlepší soutěžící z každé kategorie jsou připraveny zajímavé ceny,“ 
uvádí organizátor akce Mgr. Pavel Mašláň.  
Fotografie posílejte do 1. května e-mailem na maslan@muzeumvalassko.cz 
nebo vytištěné ve formátu A3 na adresu Muzeum regionu Valašsko, Horní 
náměstí 2, Vsetín 755 01. K fotografiím připojte svoji adresu, název a jméno 
místa, kde byl snímek pořízen.

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Mašláň – organizátor akce, 
tel.: 571 411 690, e-mail: maslan@muzeumvalassko.cz
www.muzeumvalassko.cz

(placená inzerce)
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Chcete znát naše názory a postoje?
Sledujte www.odszubri.cz

místní sdružení ODS Zubří

Hlasujte pro nejlepšího sportovce města Zubří 
roku 2015!!!
(pokračování z titulní strany)

Město Zubří vyhlásilo na konci minulého roku třetí ročník ankety O nejlepšího 
sportovce města Zubří roku 2015. Až do 21. ledna měly možnost sportovní 
oddíly, kluby či jednotlivci podávat nominace všech sportovců a kolektivů, 
kteří během roku 2015 dosáhli  významných sportovních výsledků. Ve čtyřech 
vyhlášených kategoriích můžou sportovní fanoušci vybírat právě ty nejlepší 
z nejlepších!! V každé kategorii lze hlasovat pro jednoho z nominovaných.
Jak můžete hlasovat? Máte možnost hlasovat dvěma způsoby:
 1) Internet – sport.mesto-zubri.cz (hlasování bude spuštěno 1. února)
Na internetových stránkách má každý možnost hlasovat pouze jednou. 
Z důvodu 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 (vyjde v únorovém čísle)
Tento vyplněný formulář ze Zuberských novin budeme přijímat do 7. 3. 2016 
na podatelně MěÚ Zubří, v kanceláři Klubu Zubří, v knihovně a v kanceláři 
Sportovní haly. Na těchto místech si lze vyzvednout další samostatné hlaso-
vací lístky k vyplnění.
Stejně jako v případě internetového hlasování lze hlasovat pouze jednou!
Hlasování bude ukončeno 7. března 2016.

Sportovní galavečer s vyhlášením nejlepších sportovců města Zubří proběhne 
v sobotu 9. dubna v Klubu Zubří a již nyní jste na něj srdečně zváni. Všechny 
anketní lístky budou slosovány a tři z vás obdrží zajímavé ceny!

Pepa Randus

Zuberští kuželkáři po podzimu 
na bronzové pozici
V sezóně 2015/2016 bojuje naše „A“ družstvo v Krajském přeboru Zlínského 
kraje. 

Po vlažném rozjezdu se náhozy jednotlivých hráčů postupně zlepšovaly, což 
mělo za následek zvýšení výkonů celého družstva a získání 16 bodů do tabulky 
krajského přeboru. 8x jsme svá utkání vyhráli a 4x jsme odešli poraženi. 
Do zahájení jarní části sezóny tak přezimujeme na třetí pozici. 
29. prosince 2015 se uskutečnila výroční členská schůze oddílu kuželek a v led-
nu 2016 nás čekají krajské přebory, kde se nejlepší hráči nominují na mistrov-
ství republiky. 
Výsledky našeho družstva naleznete na adrese: www.kksz-kuzelky.cz. 
Webové stránky oddílu kuželek TJ Gumárny Zubří: 
www.kuzelky-zubri.webnode.cz. 
Záloha našeho „A“ družstva, tým „Marodi“, se účastní Zuberské amatérské 
ligy kuželek. Během podzimní části nenašli přemožitele ani v jednom z utkání, 
a jsou tak na prvním místě průběžné tabulky. 
 
Tabulka KP kuželek zlínského kraje po podzimní části soutěže:

1. Zlín B 12 9 2 1 67,0:29,0 (87,0:57,0) 2551 20

2. Otrokovice A 12 8 1 3 60,0:36,0 (80,5:63,5) 2531 17 

3. Zubří 12 8 0 4 57,5:38,5 (82,0:62,0) 2499 16

4. Slavičín A 12 7 0 5 54,0:42,0 (72,0:72,0) 2564 14 

5. Bylnice A 12 7 0 5 52,5:43,5 (71,5:72,5) 2470 14

6. Kelč 12 7 0 5 49,0:47,0 (80,5:63,5) 2451 14 

7. Machová B 12 7 0 5 47,5:48,5 (68,5:75,5) 2460 14 

8. Bojkovice A 12 5 0 7 51,5:44,5 (76,5:67,5) 2512 10 

9. Val. Meziříčí C 12 4 1 7 39,0:57,0 (65,5:78,5) 2473   9 

10. Vsetín B 12 3 1 8 36,5:59,5 (65,0:79,0) 2449   7 

11. Slavia KM A 12 2 1 9 31,0:65,0 (61,5:82,5) 2403   5 

12. Slavičín B 12 2 0 10 30,5:65,5 (53,5:90,5) 2387   4 
 

Oddíl kuželek 

Začala odvetná část Zuberské ligy
Na sklonku roku bylo odehráno poslední kolo úvodní části soutěže, které jen 
potvrdilo nadvládu týmu Marodů. Nicméně o další příčky bude letos sveden 
neúprosný boj. Na medaile si brousí zuby více jak polovina účastníků soutěže. 
Nejlepší výkon tohoto kola předvedl Luba Krupa výkonem 267 kolků. 
Výsledky 9. kola:       
Dvě+jeden – Marodi   0:8 (619:721)
Tip Café – Gumotíci   4:4 (694:668) 
Oktopus - Lutomidaji  8:0 (694:529)
Paneláci – KO-SA   0:8 (568:727) 
TPV – Skittles crew   0:8 (589:680)

První letošní kolo přineslo spoustu dramatických momentů! Tým Tip Café 
porazil po boji celek Oktopusu, Borcům z týmu KO-SA se zase podařilo urvat 
jedno vítězství v duelu s Marody. I v dalších dvou zápasech se o bodech roz-
hodovalo až v posledním souboji hráčů. Nejlepší výkon předvedl kdo jiný než 
Luba Krupa z Marodů, když shodil 275 kolků. 
Výsledky 10. kola:      
Lutomidaji - TPV   6:2 (674:601) 
Gumotíci - Paneláci   8:0 (636:583) 
Marodi - KO-SA   6:2 (702:639) 
Skittles crew – Dvě+jeden       6:2 (682:639)
Oktopus – Tip Café  0:8 (697:741)

Další podrobnosti, aktuální výsledky, tabulku, statistiky jednotlivců a fotogale-
rii najdete na sport.mesto-zubri.cz a na FB stránkách Sportoviště města Zubří.

(placená inzerce)
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Pepa Randus

 Klub
Čtvrtek 11. 2. 2016 od 17:30 hodin
MAROKO - ZEMĚ TISÍCŮ VŮNÍ
LIBOR DAVID
Virtuální cesta do brány afrického, muslimského i evropského světa. 
Navštívíme Maroko – křižovatku nejrůznějších kultur. Kouzelnou zemi plnou 
kontrastů, která je prosycena všemi možnými vůněmi.  Zemi propletenou 
arabskými vlivy, islámem i evropskou kulturou. Projdeme se úzkými uličkami 
královských měst, vystoupíme na zasněžené vrcholky Vysokého Atlasu, proje-
deme se na velbloudech písečnými dunami, navštívíme údolí tradičních kaseb, 
údolí plné růží, datlových palem a společně tak propadneme kouzlu Orientu.
Vstupné: 40 Kč

27. 2. 2016 od 19 hodin
VOXEL, LIGHT & LOVE, DJ LUCKY BOY, …
Nultý ročník hudebního festivalu nejen pro „náctileté“ – Na programu: 
VOXEL, Light and Love, Café Industrial, DJ Lucky boy, DJ ze Stodolní, rap, 
hudební mixy, projekce extrémních a adrenalinových sportů a další skvělá 
zábava. 
Vstupné: 150 Kč

 Kino
Středa 3. 2. 2016 od 18:00 hodin
GANGSTER KA

Kriminální thriller Gangster Ka 
je natočen podle námětu Jaro-
slava Kmenty, který je autorem 
knihy „Padrino Krejčíř“. 
Radim Kraviec alias Káčko se 
vyznačuje vysokou inteligencí 
a talentem pro dokonalý podvod. 
Místo zbraní využívá lsti a armá-
dy právníků i monstrózního ka-
pitálu. Během okamžiku dokáže 
stát okrást o miliardy korun. 
Díky kontaktům na politické 
scéně chystá Kraviec „obchod 
století“ - ovládnutí ČEPRA, spo-
lečnosti kontrolující veškeré zá-
soby pohonných hmot v republi-
ce. Nepolapitelný tunelář Káčko 

po nečekané zradě končí ve vazbě, ale díky právnickým kličkám se rychle do-
stává na svobodu a rozjíždí nelítostnou mašinerii pomsty. Káčko překračuje 
pomyslnou hranici od finančního zločince k nelítostnému řezníkovi…
Hrají: Hynek Čermák, Alexej Pyško, Jaromír Hanzlík, Miroslav Etzler, Vlasti-
na Svátková a další. 
Vstupné: 70 Kč
Žánr: kriminální thriller
Přístupnost: nevhodný do 12 let
Délka filmu: 100 minut
Úterý 23. 2. 2016 od 09:30 hodin
KRTEK A OSLAVA

Pásmo pohádek pro děti 
z MŠ, ale i děti předškol-
ního věku v doprovodu 
rodičů.
Vstupné: 12 Kč
Délka filmu:  60 minut

PROGRAM  na  ÚNOR
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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.

Středa 24. 2. 2016 od 18:00 hodin
HOTEL TRANSYLVÁNIE 2

Dracula ustoupil ze svých zásad 
ubytovávat v Hotelu Transylvánie 
pouze příšery a přijímá i lidské 
návštěvníky. Hotelu se začíná da-
řit. Dracula však spokojený není, 
sžírají ho pochybnosti o tom, zda 
se jeho napůl lidský a napůl upíří 
vnuk Dennis vůbec někdy stane 

upírem. Pro Dennise je připraven „kurz pro strašidla“. Když do hotelu přijede 
Dennisův praděda Vlad a dozví se, že jeho pravnuk není čistokrevný upír a ješ-
tě k tomu jezdí do hotelu lidé - nastane mela, ze které by dost možná i upírovi 
ztuhla krev v žilách.
Režie: Genndy Tartakovsky 
Vstupné: 70 Kč
Žánr: Animovaná rodinná komedie
Délka filmu: 90 minut
 Ostatní
6. 2. 2016 od 9 hodin
TRADIČNÍ MASOPUST
Valašský soubor písní a tanců Beskyd vás zve před Klub Zubří, kde propukne 
masopustní veselí a odkud bude vypraven tradiční průvod masek. Od 9 hodin 
zde bude hrát cimbálová muzika Beskyd. 
10:30 hodin – slavnostní zahájení masopustního průvodu starostou města.
Dále se můžete těšit na masopustní pochoutky a 6. ročník soutěže „O nejlepší 
masopustní koblihu“.
 Připravujeme
Čtvrtek 3. 3. 2016, Klub Zubří
Přednáška - Márovi
Pátek 4. 3. 2016, Klub Zubří               
Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Fraška à la krab  (Krabaret)
Páteční divadelní předplatné
Pátek 11. 3. 2016, depozitář Muzea Zubří
Slavnostní otevření depozitáře Muzea Zubří
Čtvrtek 17. 3. 2016, Muzeum Zubří
Zahájení výstavy „Jarní a velikonoční dekorace“
Pátek 25. 3. 2016, Klub Zubří
Divadlo Kalich, Praha 
Božská Sarah  
Sobotní divadelní předplatné
18. a 19. 3. 2016 od 18 hod., Klub Zubří
Divadelní SPONA - VZPOMEŇ SI NA ZÍTRA
23. 3. 2016, 17.30 hod., Klub Zubří
9. benefice pro Stonožku

 Seznam akcí na sportovištích města Zubří v únoru 2016
 Sportovní hala
Sobota 6. 2.
7.30 hod. Futsal – utkání 15. a 16. kola okresní soutěže mužů
Neděle 7. 2.
7.30 hod. Futsal – utkání 17. a 18. kola okresního přeboru mužů
Sobota 13. 2.
8.00 hod. Turnaj minižactva – turnaj nejmenších v házené

Sobota 13. 2.
14.00 hod. Futsal – utkání 19. a 20. kola okresního přeboru mužů
Neděle 14. 2.
7.30 hod. Futsal – utkání 19. a 20. kola okresního přeboru mužů
Neděle 14. 2.
15.00 hod. TJ Lesana Zubří – HK Ivančice – 12. kolo 2. ligy žen V
Neděle 14. 2.
17.00 hod. TJ Lesana Zubří – SKH Polanka n. O. – utkání 21. kola 2. ligy mužů
Sobota 20. 2.
7.30 hod. Futsal – utkání 17. a 18. kola okresní soutěže mužů
Sobota 20. 2.
18.00 hod. HC Zubří – SKP Frýdek-Místek – utkání 18. kola extraligy házené 
– muži
Neděle 21. 2.
7.30 hod. Fotbal – turnaj přípravek
Neděle 21. 2.
15.00 hod. TJ Lesana Zubří – TJ Nový Jičín – 13. kolo 2. ligy žen V
Neděle 21. 2.
17.00 hod. TJ Lesana Zubří – SKP Frýdek-Místek B – 12. kolo 2. ligy mužů 
SM
Sobota 27. 2.
8.00 hod. Fotbalový turnaj – utkání 20. kola 3. ligy juniorů
Neděle 28. 2.
7.30 hod. Futsal – utkání 19. a 20. kola okresní soutěže mužů
 Kuželna
Středa 3. 2.
16.00 hod. Zuberská amatérská liga – utkání 13. kola ligy v kuželkách
Čtvrtek 4. 2.
16.00 hod. Zuberská amatérská liga – utkání 13. kola ligy v kuželkách
Středa 10. 2.
16.00 hod. Zuberská amatérská liga – utkání 14. kola ligy v kuželkách
Čtvrtek 11. 2.
16.00 hod. Zuberská amatérská liga – utkání 14. kola ligy v kuželkách
Sobota 13. 2.
9.30 hod. TJ Gumárny Zubří – TJ Slavia Kroměříž A – utkání 16. kola KP 
mužů
Středa 17. 2.
16.00 hod. Zuberská amatérská liga - utkání 15. kola ligy v kuželkách
Čtvrtek 18. 2.
16.00 hod. Zuberská amatérská liga - utkání 15. kola ligy v kuželkách
 Sokolovna
Neděle 7. 2.
9.00 hod. Gumárny Zubří – Slavičín – utkání 7. kola zlínské krajské soutěže 
v šachu
Neděle 14. 2.
9.00 hod. Stolní tenis Zubří – TJ Sokol Horní Bečva B – utkání 12. kola regio-
nálního přeboru družstev mužů
Sobota 20. 2.
9.00 hod. Turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise – dvouhra mužů 
 Připravujeme
Sobota 28. 3. - Kuželna
14.00 hod. – Finále Zuberské amatérské ligy v kuželkách – TOP 12
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