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Zubří má nového pomocníka 
v boji s prašností
Posledního dne října 2013 se v Zubří objevil zametací stroj pro úklid na-
šich cest a chodníků, který Město Zubří zakoupilo v rámci dotačního pro-
jektu „Pořízení technického zařízení ke snižování prašnosti z plošných 
zdrojů - město Zubří“. Jedná se o víceúčelový stroj Belos TransPro 54 se 
zametacím adaptérem, jehož pořizovací náklady byly 2 mil. Kč; z toho do-
tace činí celkem 1,6 mil. Kč.
I když toho tento komunální nosič nářadí umí mnohem víc, bude využíván, 
v souladu s podmínkami dotace, hlavně jako samosběrný zametač s odsá-
váním a kropením pro čištění a sběr prachových částic, drobného kamení a 
dalších nečistot z komunikací. 

Projekt „Pořízení technického zařízení ke snižování prašnosti z ploš-
ných zdrojů - město Zubří“ je spolufinancován Evropskou unií – Fon-
dem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu Životní prostředí.
Věříme, že nám nový čistící stroj pomůže snížit prašnost v našem městě, a 
to zejména v jarních měsících, kdy se do ovzduší dostávají nečistoty, které 
se na cestách a chodnících nahromadily během zimního období.

Odbor výstavby MěÚ Zubří

UPOZORNĚNÍ REDAKČNÍ RADY
Redakční rada upozorňuje, že termín uzávěrky 
příštího čísla Zuberských novin je 5. prosince 2013.

Nová fasáda změnila vzhled  
městského úřadu
Od července do konce října letošního roku procházel vnější plášť budovy 
městského úřadu celkovou rekonstrukcí, a to v rámci dotačního projektu 
„Revitalizace budovy Městského úřadu v Zubří“. Byla provedena opatření, 
která zlepšila tepelně technické vlastnosti objektu – byly zatepleny obvo-
dové stěny a střecha, byly vyměněny výplně otvorů a provedeny související 
stavební práce. Celková hodnota díla je 3,3 mil. Kč; z toho dotace činí 2 mil. 
Kč. Cílem projektu bylo snížit náklady na vytápění objektu a zároveň změ-
nit „šedivou“ budovu Městského úřadu Zubří v moderně vyhlížející objekt.

Projekt „Revitalizace budovy Městského úřadu v Zubří“ byl spolufinan-
cován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Doufáme, že se návštěvníkům městského úřadu bude jeho nová žlutozele-
ná podoba líbit.

Odbor výstavby MěÚ Zubří

Na sídlišti začala postupná obnova zeleně
Na přelomu letošního října a listopadu byla provedena částečná obnova 
zeleně na zuberském sídlišti a na několika dalších místech v jeho okolí 
(alej k Hamerským rybníkům, ulice Hamerská naproti Osevě a veřejné 
prostranství před prodejnou potravin u č. p. 810–811). Jedná se o dotační 
projekt „Regenerace a revitalizace veřejné zeleně - Sídliště 6. května, Zub-
ří - 1. etapa“, jehož součástí bylo odstranění 119 stromů a 27 keřových 
skupin a následné vysázení 152 stromů nových. Celková hodnota díla je 
940 tis. Kč; z toho dotace činí 760 tis. Kč.  (pokračování na str. 5)



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

Miroslav Opálka
Karel Rajnoch
Michal Ulrych

Stanislav Kurečka
Jiří Vlk

Věra Navrátilová   85 let
Antonie Porubová 90 let
Anna Raždíková 85 let

Ludmila Janků 75 let
Františka Adámková 90 let

Úmrtí

Dne 29. listopadu 2013 vzpomeneme 17. 
výročí od úmrtí, co nás navždy opustil drahý 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

Petr Kubiš. 
S láskou vzpomíná celá rodina. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Díky za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi s námi žil.

Dne 6. prosince 2013 vzpomeneme 10. smut-
né výročí, kdy nás opustil pan

Miroslav Cibulec.
Vzpomíná manželka a děti s rodinami.

„Život neúprosně rozdává rány všem
a vždy nám bere toho, koho nejvíce milujem.
Loučení těžké je – slzy ho provází,
zvláště když MAMINKA navždy odchází...“

Dne 18. prosince 2013 uplynulo 15 let od úmrtí naší milé ma-
minky, babičky a prababičky, paní Františky Bartošové. S láskou 
– stále vzpomínáme!
Dcera Jarmila Pavlíčková se synem Mirkem a vnoučata s rodinami.

Komise společenská oznamuje občanům, že v Zuberských novinách 
je vložen formulář, který slouží matrice a komisi společenské zejména 
k návštěvám jubilantů, vítání občánků, jubilejním sňatkům a také ke 
zveřejnění různých událostí v Zuberských novinách. 
Žádáme tímto naše občany (a v souvislosti s prováděním návštěv u 
jubilantů zejména jubilanty, kteří v roce 2014 oslaví 75, 80, 85, 90 
let věku a více), aby tento tiskopis vyplnili a předali na matriku MěÚ 
Zubří. 
 Děkujeme za pochopení. 

Diamantová svatba

Zlatá svatba

Václav a Ludmila Opálkovi

Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Zubří, 
konaného dne 16. 09. 2013
ZM vyhlašuje záměr na prodej pozemku p. č. 1624, zahrada, o výměře 
293 m2, k. úz. Zubří.
ZM vyhlašuje záměr na směnu pozemku: část pozemku p. č. 199, zastavě-
ná plocha a nádvoří, o výměře cca 118 m2, k. úz. Zubří, ve vlastnictví pana 
Radomíra Dořičáka, za část pozemku p. č. 200, zahrada, o výměře cca 
118 m2, k. úz. Zubří, ve vlastnictví města Zubří.
ZM schvaluje koupi pozemku p. č. 4176/3, ostatní plocha, o výměře 
387 m2, k. úz. Zubří, od pana Pavla Opálky, za podmínek dle důvodové 
zprávy, a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
ZM schvaluje koupi pozemku p. č. 4237/1, ostatní plocha, o výměře 
835 m2, k. úz. Zubří, od manželů Stanislava a Marie Holišových, za pod-
mínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města podpisem příslušné 
smlouvy.
ZM schvaluje koupi pozemku p. č. 4245, ostatní plocha, o výměře 269 m2, 
k. úz. Zubří, ve spoluvlastnictví paní Marie Tomečkové (1/3), pana Josefa 
Špetky (1/3) a pana Karla Špetky (1/3), za podmínek dle důvodové zprávy, 

a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
ZM schvaluje koupi pozemku p. č. 4217/1, ostatní plocha, o výměře 
413 m2, k. úz. Zubří, od pana Tomáše Válka, za podmínek dle důvodové 
zprávy, a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.
ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 smlouvy č. O/0013/2010/DOP o po-
skytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle 
zákona č. 111/1994Sb, 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, po úpravě, kterým se 
upravuje výše příspěvku od 1. 1. 2014 na 85 Kč na jednoho obyvatele, uklá-
dá vedoucímu EO zahrnout do návrhu rozpočtu města Zubří na rok 2014 a
pověřuje starostu města jeho podpisem.

ZM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 200.000 Kč obci Ho-
řín, IČ: 00236837, Hořín 19, PSČ 276 01 Mělník, jako příspěvek na od-
stranění škod po povodni v červnu 2013, ukládá vedoucímu EO zahrnout 
do rozpočtového opatření ZM RO č. 11/2013 a pověřuje starostu města 
podpisem příslušné smlouvy.

ZM schvaluje rozpočtové opatření ZM RO č. 11/2013, kterým se provádí 
změna rozpočtu dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje rozpočtový výhled Města Zubří na období let 2014 až 2017 
dle důvodové zprávy.
ZM bere na vědomí dle § 39, odst. 7, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet 
„Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko“ za rok 2012 včetně Zprávy o vý-
sledku přezkoumání hospodaření.

Z usnesení 76. schůze Rady města Zubří, 
konané dne 21. 10. 2013

RM schvaluje příspěvkové organizaci města Zubří „Mateřské škole Zubří, 
Sídliště 6. května 1109, Zubří, okres Vsetín“, IČ: 70874581, PSČ 756 54, 
převod částky 220.000 Kč z rezervního fondu do fondu investičního, dle 
§ 31 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpoč-
tů, v platném znění, a její použití dle důvodové zprávy.
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro 
hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení o výběru nejvhodnější nabíd-
ky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o ve-
řejných zakázkách, v platném znění, na veřejnou zakázku „Rekonstrukce 
veřejného osvětlení města Zubří III“, o vyloučení uchazečů, jejichž nabíd-
ky byly komisí vyřazeny: Solutions and Savings, s. r. o., IČ: 29398151, Olo-
mouc, Nábřeží 754/9, PSČ 779 00, Elektro Pavlica, IČ: 27857280, Rož-
nov pod Radhoštěm, Meziříčská 2849, PSČ 756 61, dle důvodové zprávy, 
a pověřuje starostu města podpisem příslušných rozhodnutí.
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro 
hodnocení nabídek v rámci zadávací řízení o výběru nejvhodnější nabídky 
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006Sb., o ve-
řejných zakázkách, v platném znění, na veřejnou zakázku „Rekonstruk-
ce veřejného osvětlení města Zubří III“, o zrušení zadávacího řízení, dle 
důvodové zprávy, ukládá vedoucímu EO připravit zadávací dokumentaci 
pro realizaci nového zadávacího řízení a pověřuje starostu města podpisem 
příslušného rozhodnutí.
RM schvaluje návrh zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh 
a výzvy k podání nabídek pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky: 
„Rekonstrukce veřejného osvětlení města Zubří IV“ zadávanou formou 
zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s  §  38 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dle důvodové zprávy, a pově-
řuje starostu města jejím podpisem.
RM jmenuje členy Komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodno-
cení nabídek na veřejnou zakázku na dodávky: „Rekonstrukce veřejného 
osvětlení města Zubří IV“ zadávanou formou zjednodušeného podlimitní-

ho řízení v souladu s  §  38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, pana Josefa Sváka, pana Radka Janoška, Ing. Milana Pa-
lackého, Ing. Vladimíra Krupu a Ing. Jindřicha Marka a náhradníky: pana 
Vlastislava Janků, Mgr. Pavla Paseku, pana Jiřího Juřenu, Ing. Kristýnu 
Urbanovou a Ing. Antonína Holiše.
RM schvaluje provedení řádné inventarizace v termínu od 31. 10. 2013 a 
pověřuje starostu města k vydání příkazu k jejímu zabezpečení.
RM schvaluje v rámci inventarizace majetku a závazků města Zubří „Plán 
inventur k 31. 12. 2013“.
RM schvaluje rozpočtové opatření RM RO č. 12/2013, kterým se provádí 
změna rozpočtu dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy č. 12115113 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu 
Životního prostředí na akci „Úspora energií pro ZŠ Zubří“ se Státní fond 
životního prostředí České republiky,  IČ: 00020729, Praha 11, Kaplanova 
1931/1, PSČ 148 00, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím 
podpisem.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2. ke smlouvě o dílo „Klidové centrum 
Zubří II“ se společností CZO TRADE, s. r. o., IČ: 27801349, Hamerská 
698, Zubří,  PSČ  756 54, týkající se změny rozsahu a ceny díla, za podmí-
nek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jeho podpisem.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 02-2012/TKR 
„TKR v ul. Pod Hůrkou v Zubří“, se společností TKR Jašek, s. r. o., IČ: 
25385780, Rožnov pod Radhoštěm, Nádražní 628, PSČ 756 61, týkající 
se prodloužení termínu dokončení díla, za podmínek dle důvodové zprávy, 
a pověřuje starostu města jeho podpisem.
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro 
hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodnoti-
cího kritéria – nejnižší nabídková cena – ve výběrovém řízení mimo režim 
zákona č. 137/2006Sb., v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady 
a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Přístavba výtahu (vertikální 
plošiny) k objektu Domu služeb v Zubří III“ a schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a to: 
„PRODEZ, a. s.“, IČ: 60792019, Masarykova 810, Valašské Meziříčí, 
PSČ 757 01, v souladu s nabídkou uchazeče, dle důvodové zprávy, a pově-
řuje starostu města jejím podpisem.
RM stanovuje pro účely kalendáře města Zubří na rok 2014:
a) počet kalendářů určených k distribuci na 100 kusů,
b) počet kalendářů určených k propagaci Města Zubří na 1100 kusů, z 
nichž 800 kusů bude volně vloženo do Zuberských novin,
a) prodejní cenu kalendáře 10,- Kč.
RM schvaluje výjimku z uplatnění vnitřního předpisu č. 017/2013 „Zá-
sady a ceník krátkodobých nájmů prostor klubu Zubří a služeb spojených 
s jejich užíváním“ vůči Valašský soubor písní a tanců Beskyd, IČ: CZ 
487393308, Zubří, Hamerská 10, PSČ 756 54, pro účely pořádání Valaš-
ského bálu 2014, za podmínek dle důvodové zprávy. 
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro 
hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodnoti-
cího kritéria – nejvyšší nabídková cena – ve výběrovém řízení mimo režim 
zákona č. 137/2006Sb., v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady 
a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, veřejnou za-
kázku malého rozsahu na služby „Prodej dřeva z lesů města Zubří: Prodej 
cca 300 m3 dříví z nahodilých těžeb“ a schvaluje uzavření kupní smlouvy s 
uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a to: „Ing Petr 
Čelustka, IČ: 73275026, Přerov, Čsl. letců 1802/10, PSČ 750 02“, v sou-
ladu s nabídkou uchazeče, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města 
jejím podpisem. 
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 1624, zahrada, o výmě-
ře 293 m2, k. úz. Zubří, panu Lukáši Krupovi, za podmínek dle důvodové 
zprávy.

Narození
Ema Heraltová                   Veronika Dobešová

Jan a Věra Navrátilovi

František a Oldřiška Pšenicovi

Vzpomínáme
Děkujeme za Vaši lásku a za vše, 
čím jste pro nás, rodiče naši drazí, v životě byli.
Ani nevíte, jak nám vše s Vámi chybí.
Je stále těžké si připustit, 
že musíme na Vás jen vzpomínat
a kytičku na hrob pokládat.
Říká se, čas vše zahojí, není to pravda, pořád to bolí.

Dne 24. září 2013 jsme vzpomněli 6. výročí 
úmrtí našeho drahého tatínka a dědečka, pana

Josefa Křenka.
Naše vřelá vzpomínka patří také naší milované 
mamince a babičce, paní 

Antonii Křenkové,
od jejíhož úmrtí uplynulo 2. října 2013 sedm let. 
S láskou vzpomíná dcera Alena s rodinou, Pavel a Lukáš. Kdo jste 
je měli rádi, vzpomeňte s námi.
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RM doporučuje ZM vyhlásit záměr na prodej pozemku p. č. 2296, ostatní 
plocha, o výměře 332 m2, k.  úz. Zubří.
RM doporučuje ZM vyhlásit záměr na prodej části pozemku p. č.2306/1, 
ostatní plocha, o výměře cca 15 m2, k. úz. Zubří.
RM vyhlašuje záměr na pronájem pozemku p. č. 2415, travní porost, o 
výměře 25415 m2, k. úz. Zubří, s účinností od 01. 01. 2014.
RM revokuje usnesení RM 70/1048 ze dne 12. 08. 2013 a 15. 08. 2013, 
týkající se koupě pozemků – lokalita Lipůvka.
RM schvaluje Komisi rozvoje města Zubří v tomto složení: Krupa Vladi-
mír, Ing., předseda, Převrátí 972; Ondřej Jan, Převrátí 1008; Holiš Ladi-
slav, Ing., Převrátí 1007; Janošek Radek, U Domoviny 1019; Svák Josef, 
U Traktorky 99; Zbranek Josef, Sídliště 6. května 1061; Mach Josef, Síd-
liště 6. května 1046; Brokeš Ladislav, Na Hůrce 769; Fabián Rudolf, Ing., 
Čertoryje 165; Paseka Pavel, Mgr., Nádražní 25; Mikulenka Pavel, Ing., 
Převrátí 939; Křenek Jiří, Sídliště 6. května 1060. 

Usnesení 77. schůze Rady města Zubří, 
konané dne 04. 11. 2013
RM schvaluje program „Divadelní předplatné 2014“, stanovuje cenu 
permanentky na 1000 Kč a vstupného při doprodeji, dle důvodové zprávy, 
a pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.
RM vyhlašuje záměr na pronájem části nebytových prostor v objektu 
Sportovní haly Zubří, Hlavní 492, o výměře cca 13 m², k. úz. Zubří.
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro 
hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodnoti-
cího kriteria – nejvyšší nabídková cena – ve výběrovém řízení mimo režim 
zákona č. 137/2006Sb., v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady 
a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ veřejnou za-
kázku malého rozsahu na služby: „Prodej dřeva z lesů města Zubří: Prodej 
cca 400 m3 dříví z Mú těžby 1C10a“ a schvaluje uzavření kupní smlouvy 
s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a to: „DŘE-
VO RAKOV, s. r. o., IČ: 28604083, Rakov 47, PSČ 753 54, Soběchleby“, 
v souladu s nabídkou uchazeče, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu 
města jejím podpisem. 
RM doporučuje ZM vyhlásit záměr na prodej pozemků p. č. 980/11, zasta-
věná plocha a nádvoří, o výměře 16 m2, a  p. č. 980/13, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 2 m2, vše k. úz. Zubří, za podmínek dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM vyhlásit záměr na prodej pozemku p. č. 1283, zahra-
da, o výměře 28 m2, k. úz. Zubří, za podmínek dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 5, Rož-
novská 419, Zubří, s paní Evou Gazdovou, kterým se prodlužuje doba ná-
jmu na dobu určitou od 01. 12. 2013 do 30. 11. 2016, a pověřuje starostu 
města jeho podpisem.
RM doporučuje ZM schválit převod budovy bez čp/če na pozemku p. č. 
648 (včetně příslušenství), pozemku p. č. 648, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 188 m2 , a části pozemku p. č. 5457/3, ostatní plocha, o výměře 
cca 450 m2, vše k. úz. Zubří, od Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace, IČ: 70994234, Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, za 
podmínek dle důvodové zprávy.
RM schvaluje výjimku z uplatnění vnitřního předpisu „Zásady a postupy 
při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ v rámci veřejné zakázky 
„Autobusová zastávka Horní konec“, schvaluje uzavření smlouvy s „mm-
cité+, a. s.“, IČ: 25330781, Bílovice 519, PSČ 687 12, dle důvodové zprá-
vy, a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1. ke smlouvě o dílo „Revitalizace 
Městského úřadu Zubří“, se společností COMMODUM, spol. s r. o., IČ: 
46577238, Valašská Bystřice 225, PSČ  756 27, týkající se změny ceny díla, 
za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jeho podpisem.
RM schvaluje složení inventarizačních komisí v rámci Inventarizace ma-
jetku a závazků města Zubří k 31. 12. 2013 dle důvodové zprávy.

RM akceptuje návrh likvidační komise a schvaluje:
1. fyzickou likvidaci předmětů dle bodu 1 důvodové zprávy,
2. účetní odpis dle bodu 2 důvodové zprávy.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
MĚSTO ZUBŘÍ - U Domoviny 234, 756 54 Zubří

vyhlašuje výběrové řízení na funkci

VEDOUCÍ ÚŘADU, tj.  TAJEMNÍKA/TAJEMNICE 
MěÚ ZUBŘÍ

Zájemci předloží písemnou přihlášku vč. příloh do pátku 6. 12. 2013 do 11.30 
hod. vč., osobně do podatelny MěÚ Zubří nebo poštou, a to v zalepené obálce 

označené „Výběrové řízení – tajemník/tajemnice – neotvírat“.
Bližší informace jsou k dispozici na www.mesto-zubri.cz a na úřední desce MěÚ.

Rozpočet města na rok 2014
nabývá konkrétní podoby 
Na prosincovém jednání zastupitelstva města bude projednáván rozpočet 
města Zubří na rok 2014. Jak je již třetím rokem zvykem, podle schválené-
ho rozpočtu by mělo město hospodařit už od 1. ledna a vyhne se tak svíze-
lům spojeným s rozpočtovým provizoriem. Přestože rok 2013 je z hlediska 
výše investic velmi bohatý, neplánuje radnice útlum v těchto aktivitách, na-
opak objem investic se ještě zvýší. Rozpočet po „druhém čtení“ obsahuje 
zejména následující investice:

-  prodloužení splaškové kanalizace (investice cca 14 mil. Kč, dotace 
z OPŽP očekávána cca 8,5 mil. Kč),
-  energetické úspory Klubu (investice cca 7 mil. Kč, dotace z OPŽP cca 

4,5 mil. Kč),
- vybudování parkoviště ze severní strany Klubu (investice cca 6 mil. Kč),
- rekonstrukce „Dinneru“ - 5 mil. Kč,
- inženýrské sítě Traktorka II  – 7 mil. Kč,
- vodovod Čertoryje – 3 mil. Kč.

Spolu s menšími projekty a dokončovacími náklady na letos započaté stav-
by se hodnota plánovaných investic na rok 2014 vyšplhala na částku 56 
mil. Kč.
Nabízí se otázka, jak tuto situaci zvládne potence městských financí a zdali 
tyto náklady unese rozpočet bez úvěru. Stávající konstrukce rozpočtu po-
čítá se schodkem cca 18,5 mil. Kč, tyto prostředky je ovšem město schopno 
pokrýt financováním z vlastních zdrojů, tj. předpokládaného zůstatku na 
účtech města k 31. 12. 2013. Proto je možno v rozpočtu zachytit obvyklé 
hodnoty na opravy obecního majetku, je zde dostatek prostoru pro běžné, 
mandatorní výdaje bez toho, aby bylo aktuální uvažovat o pomoci ban-
kovního domu. Stejně tak město předpokládá obdobný objem transferů 
(dotací) neziskovým, kulturním a zejména sportovním subjektům jako v 
tomto roce.
Při této příležitosti upozorňujeme příjemce těchto dotací za rok 2013, že 
do 31. 12. 2013 musí městu předložit vyúčtování této dotace, což je v každé 
smlouvě podchyceno pod sankcí vrácení peněz městu. Zároveň vyzýváme 
tyto spolky a organizace, aby požádaly o dotaci na příští rok, vzor žádosti je 
uveden na webových stránkách, rsp. jej lze na základě požadavku zaslat. Pro-
síme žadatele, aby věnovali větší pozornost důvodům svého požadavku. Do-
tace by měla zejména vykrýt chybějící finance na plánovaný rozpočet žadate-
le příštího roku. Proto je lépe v žádosti tuto mezeru vydokumentovat místo 
toho, aby bylo popsáno, co konkrétně chcete koupit či zaplatit. Pochopitelně 
je také nutno postupovat podle ustálených pravidel přidělování dotace na 
mládež a jejich vedoucí. Pokud žádosti nebudou takto logicky odůvodněny, 
povede to ke komplikacím v jejich vyřizování a administraci, což určitě nikdo 
nechce. Požadavek na přidělení dotace není nezbytně nutné předložit ihned, 
nicméně je třeba počítat s tím, že o jejich rozdělení bude rada a následně i 
zastupitelstvo rozhodovat už v únoru, rsp. březnu příštího roku.

Pokud se týká příjmové stránky rozpočtu, pak podstatnou část z plánované 
výše rozpočtu (cca 115 mil. Kč) budou kromě zmiňované částky financo-
vání z letošního roku tvořit příjmy ze sdílených daní (kolem 45%) a přijaté 
transfery zejména prostřednictvím programu OPŽP (do 23 %). Zde je nut-
no zmínit se o výši příjmů z tzv. loterijní daně. Tato částka tvoří cca 1,3 % 
rozpočtu a určitě není namístě věřit zveličovaným fámám, jak moc si obec 
na výnosech hazardu přilepšuje.
Rozpočet projde ještě dalším vývojem, v době expedice tohoto vydání Zu-
berských novin by se však verze předložená následně zastupitelům měla 
objevit na úředních deskách. Pochopitelně bychom přivítali, kdyby se ob-
čané k rozpočtu v průběhu doby do jeho schválení vyjádřili a podíleli se tak 
na jeho podobě, neboť slouží jejich potřebám.

Ing. Milan Palacký, vedoucí EO 

Na sídlišti začala postupná obnova zeleně 
(pokračování z titulní strany)
Odstraněny byly dřeviny ve špatném zdravotním stavu, které byly nebez-
pečné z hlediska provozního, a také dřeviny kompozičně nevhodné či dru-
hy invazivního charakteru. Jednalo se především o silně alergenní břízy, 
přestárlé jabloně a nepůvodní jehličnaté dřeviny. Poté hned následovala 
výsadba stromů nových, přesazení některých stromů a na několika místech 
i založení nových trávníků. Nová výsadba je zastoupena především dřevi-
nami domácími, které zvyšují biodiverzitu a přispívají ke zvýšení ekologic-
ké stability území (ovocné stromy, jeřáby, hlohy, javory aj.). Snahou autora 
projektu bylo vytvoření příjemného prostředí pro obyvatele sídliště tak, aby 
jim bylo nabídnuto dostatek volného prostoru s možností odpočinkových 
ploch a také místa poskytujícího stín v letních měsících.

Projekt „Regenerace a revitalizace veřejné zeleně - Sídliště 6. května, 
Zubří - 1. etapa“ je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fon-
dem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v 
rámci Operačního programu Životní prostředí.
Doufáme, že provedená obnova zeleně zpestří a zkrášlí sídliště v Zubří a 
zlepší tak kvalitu života jeho obyvatel. Tady je však třeba připomenout, že 
obnova zeleně na zuberském sídlišti je běh na dlouhou trať a měla by v bu-
doucnu dále pokračovat. Většina zbývajících dřevin, kterých se výše uvede-
ný projekt nedotknul, je již ve stádiu zralosti a jejich postupná náhrada za 
dřeviny nové bude dříve či později nutná.

Odbor výstavby MěÚ Zubří

Výsledky voleb v Zubří 
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ko-
nané ve dnech 25. 10. a 26. 10. 2013.
Vítězem je v Zubří strana ČSSD, která získala 21,75 %, hned za ní skončilo 
hnutí ANO 2011 s 18,96 % a jako třetí se umístila strana KSČM s 12,25 %.

Celkem bylo všech voličů ve voličských seznamech 4537. Hlas do volební 
urny hodilo 2636 lidí. Volební účast tak v našem městě byla 58,10 %.
Všech platných hlasů bylo 99,47 %, tedy jen 14 hlasů bylo neplatných. 
Také Zubří zaznamenalo zvýšený počet lidí, kteří zde nemají trvalý pobyt 
a volili tedy na voličský průkaz. 
Závěrem nezbývá než poděkovat jak všem voličům, tak volebním komisím, 
které pomáhaly se zdárným průběhem voleb.

Bc. Michaela Wrobelová, DiS.

Celkové výsledky v Zubří

Strana Platné hlasy
číslo název celkem v %
1 Česká str.sociálně demokrat. 570 21,75
2 Strana svobodných občanů 78 2,97
3 Česká pirátská strana 53 2,02
4 TOP 09 214 8,16
5 HLAVU VZHŮRU - volební blok 3 0,11
6 Občanská demokratická strana 170 6,48
9 politické hnutí Změna 7 0,26
10 Strana soukromníků ČR 3 0,11
11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 268 10,22
13 Suver.-Strana zdravého rozumu 11 0,41
15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 56 2,13
17 Úsvit přímé demokr.T.Okamury 293 11,18
18 Dělnic.str.sociální spravedl. 9 0,34
20 ANO 2011 497 18,96
21 Komunistická str.Čech a Moravy 321 12,25
22 LEV 21-Národní socialisté 1 0,03
23 Strana zelených 61 2,32
24 Koruna Česká (monarch.strana) 5 0,19

Další výsledky voleb na http://volby.cz.

Nabídka práce (brigády) 
– uklízečka Sportovní hala Zubří 
Město Zubří hledá uklízečku do Sportovní haly pro ranní hodiny a ví-
kendy. Termín nástupu: prosinec 2013

Specifikace pracovní pozice:
» Úklid sportovní plochy, vestibulu haly, sociálních zařízení
»  Práce na základě dohody o provedení práce (pracovní činnosti) – 

cca. 70 hod./měsíc
» Pružná pracovní doba (ranní hodiny, víkendy)

Nabízíme:
» Zajímavou práci ve sportovním prostředí.
» Pružnou pracovní dobu.
» Pravidelný příjem dle odpracovaných hodin.

Požadujeme:
» spolehlivost,
» odpovědnost,
» pracovitost,
» dobrou fyzickou kondici.

Informace:
Josef Randus, správce městských sportovišť – 725 900 767
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Třída Motýlků na návštěvě v místní knihovně
16. října navštívila třída Motýlků místní knihovnu. Přivítala je usměvavá 
paní knihovnice Lenka Cabáková. Ta dětem přečetla pohádku a poví-
dala si s nimi o knihách. Děti se tak dozvěděly, kdo píše knihy a jak se 
mu správně říká. Děti byly poučeny o tom, jak se ke knize mají chovat, 
že se do knih nesmí psát, kreslit, špinit je ani nad knihou jíst. Zážitek 
z knihovny plné knih ve vysokých regálech všude, kam se děti podívaly, 

byl neopakovatelný. Proto bychom chtěli v tomto školním roce navázat 
užší spolupráci s místní knihovnou a navštěvovat ji pravidelně. Naším 
cílem je vybudovat u dětí kladný vztah ke knihám, vzbudit u nich zájem 
o četbu. Děkujeme paní Cabákové a už teď se těšíme na další setkání.

Za MŠ DUHA Vlaďka Janošková

Vzpomínka na letošní DRAKIÁDU
„A přece letí!“ Tato slova zněla asi nejčastěji z úst účastníků již 7. roční-
ku Drakiády. 
A jak to vlastně bylo? Na počátku byla dosti nepříznivá předpověď počasí 
na dny našeho plánovaného setkání.  Avšak úterý 22. 10. bylo zcela jiné 
– teplé, krásné, zalité sluncem. Snad i díky tomuto nádhernému dnu se 
nás sešlo opravdu hodně. Pobavily se nejen děti z MŠ Duha, ale s nimi 
sourozenci, rodiče, babičky, dědové, tety i strýčkové. Na školní zahradě 
si děti zasoutěžily, namalovaly svého dráčka a hlavně písničkami zkou-
šely zavolat větřík.  S veselým notováním jsme spolu s pestrobarevnými 
draky vyšli na palouček k Honzíkovu lesu, kde většina draků jako máv-

Akce ve Sluníčkách – září
Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí „Zprávy z ptačí říše“.

Akce ve Sluníčkách – říjen
Cvičný poplach. Děkujeme hasičům z „nového“ Zubří za poučný program. 

Výchovně vzdělávací program „Stromy v lese“ s Michalem Šulganem. Ten-
to školní rok jsme obnovili spolupráci s SVČ Rožnov pod Radhoštěm. 

MŠ Sídliště, Irena Dukátová a Mgr. Petra Holišová

nutím kouzelného proutku opravdu vzlétla. Nálada byla báječná a o to 
nám přece šlo.
Děkujeme všem, že přišli a společně jsme si tak užili příjemné, slunné 
odpoledne. 

 Za MŠ DUHA M. Trojáková

Výšlap na Velký Javorník
Naplánovaný výšlap na rozhlednu na Velkém Javorníku se vydařil a při-
spělo k tomu i krásné slunečné počasí, které provázelo celý prodlouže-
ný víkend. Vyšli jsme v neděli 27. října kolem 9 hod. od Mateřské školy 
Duha na Starém Zubří ve velkém počtu.

U MŠ se sešlo kolem třiceti dětí s rodiči. Udělali jsme počáteční společ-
nou fotku a túra pod dohledem paní ředitelky a jejich pedagogických 
kolegyň mohla začít. Děti hnala k cíli vidina sladké odměny a šlo se ve-
lice příjemně. K cíli jsme dorazili značně unaveni a vyhladovělí. Výhled 
z rozhledny byl krásný, ale děti více zajímala výška a nespočetné množ-
ství schodů, které museli všichni zdolat. Poté jsme pod rozhlednou sněd-
li svačiny a opekli špekáčky a pak se začali volným tempem vracet zpět na 
Staré Zubří, každý do svého domova. 

Za MŠ DUHA Štěpánka Mičkalová

Akce MŠ Sídliště - Pilný zobáček kosa Marečka - 
Alcedo Vsetín 
V rámci podzimních vzdělávacích programů předškolních dětí jsme v po-
čtu 48 dětí vyjeli do Hájenky za Vsetínem. Byl pravý podzimní den, slunce 
pod mrakem, ranní mlhy, vítr, ale to nám a dětem dobrou náladu nezkazilo 
a těšili jsme se na program o kosu Marečkovi... Po hezkém uvítání s pra-
covníky Alceda a ranní svačince na nás čekalo překvapení - na bidýlkách 
přivázaných asi dvacet ptáků dravců z našich polí, lesů a zahrad, kteří jsou 
v současnosti v péči záchranné stanice. Chovatelka dětem vyprávěla zají-
mavé příběhy, děti si dokonce mohly pohladit sovu Rozárku, krkavce Rum-

buraka a jiné. Následovala procházka do lesa, tam jsme si s doprovodem 
kytary zazpívali píseň - Čížečku, čížečku, při níž děti s radostí předváděly, 
jak sejí mák a ten roste, kvete atd. Nechyběla soutěž družstev, při které děti 
hledaly dvojice vodních ptáků, a aby jim nebylo líto, že doma nemají žádné-
ho živého ptáčka, tak si vyrobily aspoň papouška v kleci. Všem se nám tam 
moc líbilo a na rozloučenou nám ptáčci aspoň zamávali křídly a my jsme si 
slíbili, že se tam zase brzy vrátíme.

Za MŠ, Irena  Šmejkalová, tř. Včeličky 

Akce MŠ Sídliště - zámek Kinských
Valašské Meziříčí 
V dalším říjnovém dnu se vypravila 4. třída Čmeláčci a 5. třída Včeličky 
autobusem do zámku Kinských. Maminky dětem nabalily svačinky a my 
se svěřili do rukou zkušeného pana řidiče Bayera. Ten nás dovezl bezpečně 
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Děkujeme
V rámci Svatováclavského turné se konal 26. 9. 2013 v chrámu sv. Kateři-
ny slavnostní koncert slova a hudby z díla Jakuba Jana Ryby „Zpěv srdce“ 
v podání dvou osobností naší kultury s nejvyšší hodnotou kvality přednesu 
a charismatu slovního přednesu a recitace v podání režiséra a scénáristy 
Vladimíra Matějčeka, hosta činohry Národního divadla, spolu s hudebním 
doprovodem koncertního mistra varhaníka Vladimíra Roubala – ředitele 
chrámové hudby královské kanonie. 
Celý večer byl nezapomenutelným zážitkem každého posluchače a oprav-
dovým obohacením nitra o vzácnou krásu hudby a slova v podání těchto 
dvou skutečných mistrů svého oboru. 
Děkujeme za nevšední zážitek oběma interpretům, opravdovým umělcům, 
a těšíme se na další setkání, které nám přinese slovem i hudbou radost 
a potěšení. Děkujeme! 

Krupa V. 

Malované Valašsko na Petrohradě
Kdo navštívil koncem října nebo začátkem listopadu Petrohrad, ocitl 
se rázem ve světě ryzího, čistého a malebného Valašska. Hluboké lesy, 
zvlněná krajina, tu a tam jakoby zapomenutá dřevěnice či kaplička, 
cesty a bystřiny bez začátku a konce, větrem ošlehané stráně a sluncem 
prosvětlené větve stromů. Jakoby mávnutím kouzelného proutku se 
jednoduše z toho „světa venku“ stalo to, co má každý správný Valach 
hluboko pod kůží. Za dveřmi Petrohradu probíhala výstava obrazů 
rožnovských malířů, kteří malují snad více srdcem než svými štětci 
a pastely.

Pánové Jaroslav Kaňát, Vladimír Bartošek, Štěpán Krhut a Jan Zůbek vysta-
vili své krajinky a zátiší nejen na obdiv, ale také dali návštěvníkům možnost 
si je zakoupit a odnést domů. Již slavnostní vernisáž odkryla opravdovost a 
podstatu tvorby všech členů Rožnovské výtvarné skupiny, kterou asi nejlépe 
dokumentují slova Jaroslava Kaňáta, která řekl v rozhovoru pro TV Beskyd: 
„Snažím se vybírat témata, aby to vystihovalo to naše Valašsko a aby diváci 
taky poznali, že to Valašsko mám rád.“  Kdo byl na vernisáži a slyšel přednes 
jeho vlastní básně podbarvený tóny cimbálu, nemůže ani na chvilku o prav-
divosti těchto vět pochybovat. V tu chvíli jen málokteré oko zůstalo suché 
a malá roztomilá publikace „Valašské veršování“ plná Kaňátových veršů 
a ilustrací Vladimíra Bartoška našla hned několik nových majitelů.

až do cíle. V zámku si děti prohlédly starodávnou lékárnu, kde se dříve vy-
ráběly léky a mastičky. Seznámily se s bylinkami z našeho kraje, dokonce 
si k nim mohly přičichnout a ochutnat je. Podívaly se do stodoly našich ba-
biček, kde se léčivky sušily. Dozvěděly se, že není bylina, která by na něco 
nebyla, a jak je zdravý čaj z nich po celý rok. Dále jsme navštívili výstavu 
předmětů australských domorodců, která nás zaujala barevností, hudbou. 
Dokonce jsme malovali na kamínky - jako oni. A ještě jsme se stihli projít 
zámeckým parkem s nádherně zbarvenými podzimními listy. Však jsme si 
je nasbírali a něco si z nich vyrobíme, ať máme ve školce taky kousek pří-
rody na památku. A budeme si přát, abychom byli všichni zdraví a žádné 
léky nepotřebovali. A pokud ano, tak vyzkoušíme čaj z bylinek, jak to bylo 
běžné za dob našich babiček. Dobromysl na dobrou náladu, mátu a tzv. 
myší chvost – řebříček na žaludek, šalvěj na bolest v krku, jitrocel a bílý bez 
na kašel. A protože se naše třída jmenuje Včeličky, tak vám ještě poradíme: 
oslaďte si teplý čaj medem a bude vám lépe.

Za MŠ, Irena  Šmejkalová, tř. Včeličky

Pochod broučků
Letošní pochod broučků byl úžasný, i počasí nám přálo, byl krásný teplý 
říjnový večer. V 18 hodin byl sraz před starou školou, všude stály děti a ro-
diče, letos jich byl opravdu velký houf. Každé dítě mělo svůj lampionek, 
který svítil do postupně se prohlubující se tmy, nejvíce však zářila očička 
všech našich dětí plná očekávání. 

Kolem 18. hodiny se dal průvod do pohybu, šlo se od staré školy kolem há-
zenkářské haly, fotbalového hřiště, koupaliště a paneláků směrem k Mateř-
ské školce Sídliště. Když průvod dorazil ke školce, byla už úplná tma a na 
děti čekalo krásné překvapení, všude kolem školky byly nachystané krásné 
vyřezané dýně, které vyrobily děti s rodiči a donesly je předem do školky. 
Všechny dýně svítily do tmy a opravdu to vypadalo jako na Halloweenu, 
všude byly slyšet nadšené hlasy a brebentění,  jak děti hledaly tu svou dýni. 
U zadního vchodu do školky bylo pro všechny připraveno krásné vystoupe-
ní se zpíváním, básničkami a uspáváním broučka, děti i rodiče byli opravdu 
nadšení. Bylo to moc krásné a za to bychom chtěli moc poděkovat všem 
organizátorům a účastníkům pochodu broučků, naše poděkování patří ze-
jména paní ředitelce Hance Kučerkové i všem učitelkám z Mateřské školky 
Sídliště, moc děkujeme za krásný večer a moc se těšíme na příští pochod 
broučků.

Za všechny děti i rodiče Monika a Milan Pšenicovi

10. listopadu byla 
další z letošních 
výstav uzavřena a 
v době, kdy čtete 
tyto řádky, už nej-
spíš Petrohrad vítá 
nejkrásnější svátky 
v roce prostřednic-
tvím výstavy skleně-
ných dekoračních 
předmětů Šárky 
Gondekové nazvané 
jednoduše VÁNO-
CE VE SKLE. 

Zuberské muzeum má za sebou perný a mimořádně úspěšný rok. Na 
vzdory době, která umění moc nepřeje, se na Petrohradě lámaly ná-
vštěvnické rekordy. Postarala se o to především úchvatná výstava vě-
novaná umění rodiny Jany Juřicové a Ládi Bělunka „Vyšívání jehlou 

a dlátem“ a výstava, kterou jsme v září a říjnu poctili všechny zuber-
ské vyšívačky. Nezbývá než popřát zuberskému muzeu brzkou rekon-
strukci, abychom Vám také v příštích letech mohli v těchto útulných 
prostorách zprostředkovávat radost i poznání. 

Lenka Přečková

Kultura v říjnu – Zubřané po boku hvězd 
Nestává se často, aby se komukoliv ze Zubří podařilo účinkovat na 
společném jevišti s osobností, jejíž jméno dobře zná celá republika. 
Říjen se v Klubu Zubří stal měsícem neobyčejných kulturních zážit-
ků, kdy se této radosti dostalo hned několika  Zubřanům. Nekoruno-
vaný král českého jazzu, pan Vladimír Kerndl na straně jedné a žijící 
legenda hudební tvorby nejen pro děti pan Jaroslav Uhlíř na straně 
druhé – to jsou jména těch, kteří nás poctili svou návštěvou a dali 
vyniknout talentu místních lidí. 
O tom, že Swing band Zubří Jindřicha Dořičáka „šlape“ koncert od kon-
certu lépe a lépe, si cvrlikají už i vrabci na střeše. A když jeho muziku 
svým zpěvem okoření takový profesionál, jakým je Laďa Kerndl, stane 
se z jejich společného koncertu opravdová hudební delikatesa. Chcete-li 
ochutnat, zavítejte na stránky www.zubran.cz, kde je možné najít takřka 
hodinový sestřih záznamu celého koncertu.  
Uplynulo jen 10 dní a jeviště zuberského Klubu opanoval Jaroslav Uhlíř, 
který hrál, zpíval, vyprávěl a zkoušel děti v publiku v nejzábavnější vyu-
čovací hodině na světě. Zazněly nejznámější hity ze společné dílny Jaro-

Zachraňte počasí
aneb kterak zjednat pořádek v ročních obdobích

24. října letošního roku mohl trpělivý pozorovatel spatřit zázrak. Odpo-
ledne opustili naši školu prvňáci normálních tvarů a barev a minutu po 6. 
večer se k ní vrátila ve stejně velkých botách všelijaká podzimní havěť. Tito 
tvorové se báli, že podzim někde zabloudil, a proto se ho rozhodli odvážně 
zachránit. Semkli se v jeden roj a vydali se po obci hledat světýlka, která je 
dovedla ke strážcům klíčů k záchraně. Na každé „zastávce“ se museli vy-
koupit splněním úkolu. Vymýšleli zaklínadla, co odlákají léto, vzpomínali 
na podzimní písničky a verše, řešili složité matematické rébusy, léčili ušaté 
strašidlo a moudře rozjímali o přírodě… Ač měli své lampičky, chvílemi 
zakvíleli strachy či překvapením. Podařilo se jim však překonat veškeré ná-
strahy a vítězně doklopýtat k cíli. A v té chvíli… Podzim se rozvoněl všude 
okolo. Všimli jste si toho vůbec? 

S. Bludná a P. Bláhová

P.S.: Děkujeme pěkně obludkám ze 6.A a Káji s Adamem za děsivé 
herecké výkony.
P.P.S.: Maminky nominujeme na marcipánovou Cenu upatlaných 
mlsounů a ve stoje hlasitě voláme: Mňam!

Foto Pavel Czinege

Foto Pavel Czinege

Foto Pavel Czinege
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KulturaZprávy ze školy



Akademie 3. věku v novém kabátu aneb 
KŘESLO PRO HOSTA
Říjnová přednáška Radky Dvořákové
V říjnu se do křesla pro hosta v Klubu Zubří posadila Radka Dvořáková, 
která nás jako již tradičně souvisle, poutavě a srdečně zasvěcovala do tajů 
alternativní medicíny. Tentokrát jsme se podívali na to, jak tepou naše bio-
logické hodiny v průběhu roku.  Tak jako tikot hodin má svůj rytmus, i náš 
organizmus pulsuje v různých intervalech v závislosti na ročním období. 
Které orgány nejvíce trpí v jednotlivých měsících kalendářního roku, jak 
si můžeme prostředky reflexní terapie, výživy či bylinek pomoci, jak to 
všechno spolu vzájemně souvisí nebo jak vše navazuje na to, co se právě 
odehrává v přírodě? Kdo neviděl přednášku a téma ho zajímá, může si ne-
chat poradit přímo od Radky, nechat se inspirovat literaturou Jiřího Janči 
nebo si stáhnout prezentaci BIOLOGICKÉ HODINY, která byla pro účely 
přednášky připravena (www.mesto-zubri.cz nebo www.zubran.cz.)  

Co nás čeká v prosinci?
Není to poprvé ani naposled, kdy do Zubří zavítá rodina Márových. Jejich 
vyprávění o Austrálii se uskuteční tak trochu magického data, ve čtvrtek 
12. 12. 2013 od 17:30 hodin ve velkém sále Klubu Zubří. 

Přednášky Jiřího Máry a jeho rodiny patří k tomu nejzajímavějšímu a nej-
lepšímu, co náš cyklus „Křeslo pro hosta“ (dříve Akademie 3. věku) může 
nabídnout. S Márovými se vždy přeneseme prstem na mapě na místa, která 
se nám často zdají být nedostupná. Oni je dobývají s vozíčkem a postiže-
ným synem Jirkou. Jejich cesty jsou plné dobrodružství, poznávání a ne-
zapomenutelných zážitků, stejně jako odhodlání, překonávání překážek a 
neutuchající naděje, že se to dá dokázat.  
Australská projekce rodiny Márových vás často donutí vydechnout: „To 
snad není možné.“  Objeli celý kontinent kolem dokola a vydali se i do ho-
roucího středu k posvátnému rudému monolitu Uluru. Cestou nakrmili 
skákající krokodýly, šnorchlovali ve Velkém bariérovém útesu, házeli bu-
merangem nebo naslouchali hraní Aboridžinců na didžeridu. Žasli v pouš-
ti mezi tisícovkou skalních jehel Pinnacles, nadšeně krmili klokany z ruky 
a šplhali po žebříku kolem stromu do výšky 70 metrů. Prožijete společně 
s nimi příběh plný dobrodružství, napětí a radosti. 

Lenka Přečková

Pavla Kříže a Ondřeje Brzobohatého – pozor, každého v jiné hře. Na naši 
scénu se po čase vrátí skvělý divadelní soubor Slezského divadlo v Opavě, 
který se do vaší paměti jistě zapsal nezapomenutelnou Maryšou nebo Slu-
hou dvou pánů. Nebudou chybět ani mistři z Uherského Hradiště, kteří do 
klubu přivezou vždy tolik smíchu, dobra a pohody, že se z toho jen těžko 
vzpamatovává (Rychlé šípy, 1+2=6, Nájemníci). A tradičně zahájíme oblí-
benými ochotníky z Valašské Bystřice, nad nimiž pomalu přebírají nadvlá-
du divadelníci z řad Zubřanů Pepa Šturma a Martina Mondříková. 

Program divadelního předplatného 2014
Pátek 31. 1. 2014 od 18:00 hodin  
Divadelní soubor Chaos z Valašské Bystřice 
- Pod praporem něžných dam

Středa 12. 2. 2014 od 18:00 hodin
Divadlo Radka Brzobohatého (Praha) - Vyhazovači

Pátek 16. 5. 2014 od 18:00 hodin
Divadlo Ungelt (Praha) - 6 tanečních hodin v 6 týdnech

Pátek 3. 10. 2014 od 18:00 hodin
Slezské divadlo Opava - Rodina je základ státu 

Pátek 28. 11. 2014 od 18:00 hodin
Slovácké divadlo Uherské Hradiště - Peklo v hotelu Westminster

Cena permanentky: 1 000 Kč

Divadelní soubor Chaos z Valašské Bystřice
Pod praporem něžných dam

Pátek 31. 1. 2014 od 18:00 hodin
Komedie i u nás velice známého 
amerického autora Kena Ludwiga se 
odehrává začátkem šedesátých let 20. 
století, kdy se dva neúspěšní shake-
spearovští herci Jack a Leo, aby získali 
dědictví po milionářce Florence, roz-
hodnou vydávat za její dávno zmizelé 
synovce Maxe a Steva. Jenomže se 

ukáže, že ve skutečnosti to byly neteře jménem Maxine a Stephanie. Naše 
hrdiny to však neodradí a převléknou se do ženských šatů. Jaké je ale jejich 
překvapení, když zjistí, že Florence stále žije a oni musejí svou hru hrát dál...
Hrají: Honza Závorka, Pepa Šturma, Ing. Jana Majerová, Jana Bařinková/Milča 
Bláhová, MUDr. Jaromír Veith, Martina Mondříková, Pepa Rydl, Radek Štefla

Divadlo Radka Brzobohatého (Praha)
Vyhazovači
Středa 12. 2. 2014 od 18:00 hodin

Neuvěřitelně vtipný a nesmírně lidský 
příběh se točí kolem disco klubu Cin-
ders. 4 vyhazovači, na první pohled 
tvrdí a ostřílení chlapíci, kteří se musí 
pohotově rozhodovatt, náctiletí hoši 
připravující se na svůj velký večer, roz-
tomilé nakadeřené slečny užívající si 
narozeninovou párty, 1 kněz, 2 rapeři 
a mnoho dalších postav ztvárněných 

čtyřmi zpívajícími herci. Komická paleta lidských charakterů, z nichž ovšem 
každý nabízí svůj osobitý příběh. Energií sršící hudební komedii dominuje 
skvělá hudba a písně Ondřeje Brzobohatého.
Hrají: Ondřej Brzobohatý, Ernesto Čekan, Vojtěch Hájek, Petr Vágner
Režie:  Marian Kleis, Hudba:  Ondřej Brzobohatý

VÁNOCE VE SKLE
„Tak trochu jiné Vánoce“ nám prostřed-
nictvím své výstavy představí Mgr. Šárka 
Dořičáková. Nebude to poprvé, co bude 
v Zubří prezentovat všechna ta kouzla a 
čáry, kterými dokáže z obyčejného skla 
vytvořit jedinečné dekorace interiéru či 
šperky. Bude to však s odstupem času 
nová podívaná, nová inspirace i možnost 
zakoupení originálního vánočního dárku. 
Přijďte se přesvědčit, že doba a Šárčina 
tvorba pokročila o několik let dopředu. 
Nebude to jen o nových tvarech, ale také 
o nové vlastní technologii výroby. Věřte, 

máte se na co těšit! 
Slavnostní vernisáž se uskuteční v prostorách Muzea Zubří (Na Petrohra-
dě) ve čtvrtek 28. 11. 2013 od 16:00 hodin. Dále pak bude otevřeno kromě 
pondělí každý den, a to v době od 14 do 17 hodin. 

Lenka Přečková

Divadelní předplatné pro rok 2014 
Asi tomu ani nebudete věřit, ale v příštím roce vstupujeme do jubilej-
ní 10. divadelní sezóny v Zubří. Každý rok se Vám snažíme připravit 
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ složené z místních i regionálních divadel 
a každý rok toto základní „meníčko“ kořeníme nějakou lahůdkou 
z pražské divadelní scény. Jinak tomu nebude ani letos. 
Můžete se těšit na 5 představení, z nichž každé bude mít co nabídnout. Uvi-
díte například bývalou i současnou hvězdu televizní soutěže STARDANCE 

slava Uhlíře a Zdeňka Svěráka, mezi jinými např. Statistika, Dělání nebo 
Hajný je lesa pán. Náš vzácný host pak po celou dobu vytvářel přátelskou 
a pohodovou zábavu a vtahoval děti do děje celého pořadu. Nikdy bych 
nevěřila, jakou sílu a kvalitu sborového zpěvu může vyprodukovat ze 
dvou třetin zaplněný sál klubu Zubří, kde většinu návštěvníků tvoří děti. 
Musím říci, klobouk dolů, Zubřané!

Vrchol však měl teprve přijít, a to v okamžiku, kdy zuberské pódium opa-
novaly hned dva dětské sbory – ten náš a také sbor z Hutiska. Děti byly 
oproti původnímu plánu vystaveny složité zkoušce, která znamenala im-
provizované zpívání těch nejznámějších písní. Bez přípravy, bez zkou-
šek, zkrátka tak, jak děti dokáží „z placu“ zazpívat. A zazpívaly skvěle. 
Obrovský dík tak patří jim, jejich rodičům a také Marušce Křenkové, 
která náš nápad se společným vystoupením dokázala zrealizovat a do-
táhnout do konce.  

Lenka Přečková
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Kulturní pozvánky



Uspávání broučků

Dne 25. 10. 2013 jsme pořádali již tradiční „uspávání broučků“ na Starém 
Zubří. Sraz byl v 18 hodin a dětí přišlo skutečně mnoho. Když se všichni se-
řadili, vydali jsme se směrem k lesíku nad kapličku. Tam jsme si s dětmi řek-
li, jaké známe broučky, a poslechli jsme si i spoustu básniček. Po začarování 
lesa do zimního spánku jsme sešli ke kapličce,  kde každý dostal teplý čaj 
a sladkost. Rozzářené lampionky a úsměvy dětí nám byly tou nejlepší od-
měnou. Děkujeme všem, kdo přišli, a taky těm, kteří se na celé akci podíleli. 

Výbor ČČK Staré Zubří

(placená inzerce)

Nový informační portál – www.zubran.cz
Byl spuštěn v srpnu letošního roku a těší se velké oblibě. Můžete 
zde nalézt aktuální informace z kultury, sportu a společenského 
života v Zubří.

Nominace na nejúspěšnějšího Sportovce
města Zubří roku 2013
Pokračuje přijímání nominací na nejúspěšnějšího Sportovce města Zub-
ří roku 2013. Tyto nominace mohou sportovní oddíly, kluby či jednotlivci 
podávat až do 8. ledna 2014. Do ankety mohou být nominováni všichni 
sportovci, kteří během roku 2013 dosáhli významných sportovních výsled-
ků. Svého sportovce si následně zvolí veřejnost prostřednictvím hlasování 
na internetu a také v Zuberských novinách. Rozhodovat bude i odborná 
porota. Nominováni mohou být pouze sportovci, kteří jsou registrovaní v 
oddílech ve městě Zubří, nebo sportovci, kteří dosáhli významných spor-
tovních úspěchů v jiných oddílech a mají v Zubří trvalý pobyt. 
Nominace sportovců a sportovních družstev bude odbor kultury a sportu 
přijímat do 8. 1. 2014 osobně prostřednictvím podatelny městského úřa-
du, v kancelářích Klubu Zubří a Sportovní haly nebo emailem na adrese 
josef.randus@mesto-zubri.cz.

Josef Randus

Zuberští kuželkáři padesátiletí
Začátky kuželek v Zubří se datují od roku 1963, kdy se postavila budova 
dnešní kuželny a ubytovny. V roce 1964 byla budova dostavěna a začíná 
se tvořit oddíl kuželek pod hlavičkou TJ Zubří. Zpočátku se hrálo na asfal-
tových drahách a kuželky se stavěly ručně. Na mistrovské zápasy chodila 
stavět shozené kuželky zuberská mládež a na tréninku si kuželky stavěli 
samotní hráči. 

Divadlo Ungelt (Praha) 
6 tanečních hodin v 6 týdnech
Pátek 16. 5. 2014 od 18:00 hodin 

Světově proslulý divadelní hit opět na 
českém jevišti. Madame - Lily Harri-
son si najme Michaela Minettiho, aby 
ji naučil swing, tango, valčík, foxtrot, 
ča-ču a moderní tanec. 
Hrají a tančí: Chantal Poullain a Pa-
vel Kříž
Režie: Zdeněk Dušek.

Slezské divadlo Opava
Rodina je základ státu 
Pátek 3. 10. 2014 od 18:00 hodin

V nemocnici sv. Ondřeje mají perný 
den. Doktor Mortimore si na poslední 
chvíli připravuje důležitou přednáš-
ku pro kolegium neurologů, když ho 
nečekaně navštíví bývalá milenka s 
velkou novinou: mají spolu 18letého 
syna. A ten je pevně odhodlaný ko-
nečně poznat svého pravého otce. Na 
jedné straně sál plný doktorů v čele s 
netrpělivým šéfem a nic netušící man-

želkou a na druhé straně zuřivý a psychicky labilní nemanželský syn. Co teď? 
Všechno zapřít? Jedna lež se nabaluje na druhou... Podaří se Mortimorovi 
zachránit si čest i kariéru?
Hrají: Martin Valouch, Michal Stalmach, Hana Vaňková, Roman Slovák j. h., 
Ivana Lebedová, Drahomír Ožana j. h., Kamila Srubková, Šárka Vykydalová, 
Daniel Volný, Jakub Stránský, Kostas Zerdaloglu, Ludmila Štědrá j. h.
Režie: Gustav Skála j. h.

Slovácké divadlo UherskéHradiště
Peklo v hotelu Westminster
Pátek 28. 11. 2014 od 18:00 hodin
Po 1+2=6 (Jeden a dvě je šest) a Nájemnících další „cooneyovská“ komedie. 
Jak je možné, že ve dvou sousedních manželských apartmá hotelu Westmin-
ster „bydlí“ celkem 11 lidí? Pánové budou „bojovat“ o krk, dámy o svou po-
věst, ředitel o pověst hotelu a nic nechápající čínský číšník bude servírovat 
kávu pro tucet osob…
Režie: Robert Bellan j. h.

Pokyny pro zájemce o divadelní předplatné 2014
Rády bychom vyšly vstříc všem Vašim požadavkům. Máme však omezenou 
kapacitu hlediště, a proto jsme vytvořily tato pravidla pro rezervaci míst! 
Děkujeme Vám za Vaši přízeň i pochopení! 
Důležité termíny:
15. 11. 2013 Zveřejnění programu, pokynů a návratek pro rezervaci míst.
18. – 29. 11. 2013  Rezervace míst (odevzdání návratek) 
2. – 18. 12. 2013 Prodej permanentek
2. – 30. 1. 2014 Prodej permanentek
Pravidla rezervace
1.  Rezervace míst pro divadelní předplatné 2014 je možná:
     a. doručením „Návratky DP 2014“ do kanceláře klubu Zubří – osobně 

nebo elektronicky (kultura@mesto-zubri.cz). Návratka je ke stažení na 
www.mesto-zubri.cz. 

    b. Telefonicky (571 659 447)
2. Současná místa stávajícím předplatitelům držíme jen do konce listopadu.

Prodej permanentek
1. Prodej permanentek bude probíhat ve všední dny v kanceláři Klubu Zub-
ří (Hamerská 10, Zubří)  v termínech 2. – 18. 12. 2013 a 2. – 30. 1. 2014, 
přednostně v úředních hodinách (Po, St – 8 – 11:30, 12:30 – 17:00, Čt: 
8 – 11:30, 12:30 – 14:00, Pá: 8 – 11:30).
Slevy (50%) se poskytují pouze pro držitele poukazů ZTP-P oproti předlo-
ženému průkazu. 

POZVÁNKA
Srdečně vás všechny zveme na vánoční benefiční koncert 

Christmas star. Začínáme 18. 12. 2013 v 18.00 hodin ve velkém 
sále Klubu Zubří.

Letošní koncert je pro čtyřletého Zubřánka Damiánka Fabiána na 
jeho léčbu. Klavíristé připravili bohatou škálu skladeb a písní, přijdou 
také Bumbrlíci pod vedením učitelek MŠ Sídliště, můžete se těšit na 

Mažoretky z Rožnova pod Radhoštěm. 
Perníčky z MŠ Duha jsou již tradicí!

Výtěžek sbírky z kasiček, jakož i dobrovolného vstupného, bude 
věnován do rukou rodičů Damiánka v den koncertu.

Rozsviťte v sobě vánoční hvězdu a přijďte nás podpořit.
Těší se na vás klavíristka Irena Benová.

Hýl obecný
(Některé druhy ptáků na úze-
mí města Zubří a v jeho nej-
bližším okolí, 10. část)
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhu-
la) je svým vzhledem nezamě-
nitelný: červená spodina těla (u 
samice šedohnědá), černá bar-
va hlavy, hřbetu, křídel a ocasu, 
zadní část břicha bílá. Silným 

černým kuželovitým zobákem vyštipuje semena a pupeny. Je převážně se-
menožravý. Dokonce i mláďata krmí směsí rozmělněných semen a hmyzu.
Žije v jehličnatých a smíšených lesích ve vyšších polohách. Úpravné hníz-
do si staví při kmenech hustých smrčků. Sameček partnerku neustále do-
provází. Při stavbě hnízda i při společném krmení mláďat.
Zástupci tohoto druhu žijící v České republice jsou stálí, v zimě se sdružují 
do hejnek a pohybují se na velké vzdálenosti. Můžeme je tak spatřit i poblíž 
lidských sídel: v parcích, na hřbitovech, na větvích ovocných stromů. Na-
vzájem se kontaktují jakoby posmutnělým vábením. Hýl bývá v zimě při 
sběru potravy velmi důvěřivý a je možné jej pozorovat i z malé vzdálenosti. 
Na zimu k nám přilétají i ptáci ze severní a západní Evropy.
Dříve se hýl často choval v kleci. Kromě pěkného zbarvení se vyznačuje 
také schopností naučit se pohvizdovat jednoduché melodie. 

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť
Zdroj fotografie: www.biolib.cz, autor fotografie: Jan Jindra
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Spolková činnost

PřírodaInzerce

Sport



V roce 1979 byly asfaltové dráhy nahrazeny dráhami saduritovými (na nich 
se hraje i v dnešní době). Následně, v roce 1982, byly postaveny bubnové 
automatické stavěče kuželek, které vydržely v provozu 26 let. V roce 2008 
byla zahájena částečná rekonstrukce prostor kuželny a původní bubnové 
stavěče byly nahrazeny novými řetízkovými tuzemské výroby. Tyto nové 
stavěče mají svou zobrazovací jednotku a jsou již také napojeny na počítač, 
takže zápis se zhotoví automaticky. Mimo výměnu automatických stavěčů 
kuželek se také podařilo provést generálku sociálního zařízení, zkulturnit 
celkové prostory kuželny a také se položila nová podlahová krytina v hlav-
ních prostorách kuželny.
Částečná rekonstrukce kuželny by se neuskutečnila bez výrazné pomoci a 
pochopení Města Zubří, akciové společnosti Gumárny Zubří a firem Elek-
tromontáže Petr Pavelka, Unikol, KSK System, Hends Products, Zámeč-
nictví Jiří Slovák, Husqvarna a Penzion Bečva. 
V průběhu těchto 50 let činnosti oddílu jsme se účastnili s „A“ týmem kraj-
ského přeboru, s „B“ týmem meziokresního přeboru. Aby pro mužskou 
kategorii vyrůstala nová generace hráčů, účastnili se krajského přebo-
ru také dorostenci. To znamená, že v obobí 80-90 let hrála dvě družstva 
šestičlenná a jedno družstvo tříčlenné. Mimo to jsme se účastnili různých 
turnajů, družebně jsme hráli s celkem Berlína. V Zubří se uskutečňovala 
utkání „Jaroslavové“  proti „Zbytku světa“, nebo do dnešních dnů fun-
gující „Silvestrovské koulení“. Dlouhé roky probíhala v zuberské kuželně 
soutěž odborářů z Gumáren Zubří, nebo Tesly Rožnov. 
Jednou za rok probíhají přebory oddílu, odkud se nejlepší jednotlivci nomi-
nují do krajských přeborů. V letech minulých se stali okresními přeborníky 
J. Pavlát nebo J. Dvořák. Zřejmě nejúspěšnějším hráčem historie kuželek v 
Zubří je Ing. Jan Krupa, který byl v reprezentačním výběru tehdejšího Čes-
koslovenska a v kategorii juniorů se zúčastnil MS. 
Ve funkcích předsedů oddílu se vystřídali Albín Krupa, Rostislav Opěla, 
Emil Grenar, Jan Krupa st. a Radim Krůpa. V současné době je možno 
vidět zvýšený zájem o kuželky. Do mistrovských soutěží jsou zapojena 
dvě družstva dospělých. „A“ družstvo hraje krajský přebor zlínského kraje 
a „B“ družstvo se účastní soutěže meziokresní přebor VS, PR, NJ. 
Kuželna je navíc rok od roku více využívána zuberskou veřejností, což nás 
velice těší. Vedení oddílu kuželek pracuje v tomto složení: Radim Krůpa 
– předseda oddílu, Ing. Jan Krupa – místopředseda, Lubomír Krupa – 
správce kuželny, Miroslav Macháček – vedoucí „A“ teamu a Jiří Křenek – 
vedoucí „B“ teamu.
Kuželky nejsou fyzicky namáhavým sportem a lze je hrát od 12 do 100 let. 
Proto, pokud máte zájem o hru, ať už pasivně nebo aktivně, jste u nás vítá-
ni. Zuberští kuželkáři si Vás dovolují pozvat do zuberské kuželny na Den 
otevřených dveří, který se bude konat v rámci oslav oddílu v sobotu 14. 12. 
2013 od 9.00 hodin do 18.00 hodin. Během této doby si můžete bezplatně 
zahrát kuželky. Občerstvení a dárky pro děti jsou zajištěny (ke hře je nutno 
mít sportovní obuv se světlou nebarvicí podrážkou). V kuželně bude také 
ke zhlédnutí výstava dobových fotografií, diplomů, pohárů atd…
Slavnostní výroční členská schůze oddílu se bude konat v neděli 29. 12. 
2013 od 17.00 hodin. V rámci této schůze budou vyhodnoceni členové, 
kteří se nejvíce zasloužili o rozvoj kuželkářského sportu v Zubří.
Kontakt: krupa.radim@seznam.cz, tel: 731 478 108.

Oddíl kuželek

Z podzimní přípravy zuberských běžkařů
Členové lyžařského oddílu pokračují v přípravě na zimní sezónu. S blížící 
se zimou se k vytrvalostním a intervalovým výběhům přidávají imitace běhu 
na lyžích a posilování. Důležitou součástí přípravy je i účast na přípravných 
závodech v přespolním běhu pořádaných lyžařskými oddíly ve Zlínském 
a Moravskoslezském kraji.  Náš oddíl se zúčastnil pěti závodů, kde jsme si 
mohli porovnat výkonnost našich závodníků s členy ostatních oddílů. Náš 
oddíl pořádal hned první z těchto závodů, již 14. ročník Běhu okolo Soliska. 

Stolní tenis Zubří
Klub přátel stolního tenisu Zubří se přetransformoval ze zájmového krouž-
ku na sportovní spolek (občanské sdružení) s názvem Stolní tenis Zubří, 
který kromě rekreačního hraní ping-pongu začal rozvíjet i mládežnickou 
závodní činnost.
Mladí kluci se zúčastnili prvního regionálního bodovacího turnaje, který se 
konal 9. 11. 2013 ve Vsetíně.
Celkem se tady sešlo 46 sportovců z celého vsetínského regionu, kteří sou-
těžili v jednotlivých věkových kategoriích.
Zubří reprezentovalo 6 nováčků.

Výsledkový servis:
Mladší žáci – 22 soutěžících  Starší žáci – 33 soutěžících
KRUPA Tobiáš (12.)  KOLEČEK Lukáš  (20.)
PUPÍK Milan (18.)  KRUPA Tobiáš (21.)
PETŘVALSKÝ Matěj (21.)  PUPÍK Milan (27.)
    KANTOR Marek (28.)
    ADAM Jakub (30.)
    PETŘVALSKÝ Matěj (32.)
Z výsledků je zřejmé, že kluci zaplatili tzv. „nováčkovskou daň“ a výkon-
nostně se zatím nemůžou rovnat regionální špičce, ale nějak se začít musí a 
teď bude taky důležité rozšířit počet tréninkových hodin, aby mohli postup-
ně herně růst, což bude hodně závislé na vstřícnosti představitelů města 
a oslovených podnikatelských subjektů, kteří mohou finančně přispět na 
činnost spolku.
Tolik krátká informace o obnovení závodní činnosti Stolního tenisu Zubří.

Za výbor ST – Milan Pupík

Zuberská amatérská liga v kuželkách
odstartovala
Ve středu 20. listopadu začal 1. ročník Zuberské amatérské ligy v kužel-
kách. Do soutěže se nakonec přihlásilo pět družstev, která se utkají dvou-
kolově. Každý mančaft tedy čeká šest zápasů v měsících listopad až únor 
2014. Celá soutěž bude ukončena v sobotu 1. března závěrečným turnajem 
TOP 12, na němž proběhne zároveň i vyhlášení výsledků a předání cen nej-
lepším kuželkářům. Týmy se do soutěže přihlásily v těchto složeních:
KO-SA: Mizera Antonín, Mizera Zbyněk, Mizera Pavel, Cibulec Dušan, 
Zeman Jiří, Zeman Václav
Oktopus: Lešková Naďa, Leška Milan, Slováková Naďa, Proroková Leo-
na, Večeřová Anna
Veteráni: Balhárek Petr, Pernica Svatopluk, Pernicová Zdenka, Balhárek 
Radim, Dobešová Aneta

Běh okolo Soliska – foto David Menšík

Závod se měl původně konat v sobotu 14. září, ale díky neustávajícímu li-
jáku jsme závod z bezpečnostních důvodů posunuli na neděli. I přes tuto 
změnu se závodu zúčastnilo 120 závodníků, kteří byli na dobře připrave-
ných tratích různých délek rozděleni do 17 věkových kategorií. Z 27 zuber-
ských závodníku se deset z nich postavilo na stupně vítězů, kde obdrželi di-
plom, medaili a věcnou cenu. Děkujeme všem sponzorům za materiální a 
finanční podporu, spolupořadatelům za bezvadnou spolupráci a divákům 
a závodníkům za účast.
V dalších týdnech pak proběhly závody ve Valašském Meziříčí, Kněhyni, 
Frenštátě a ve Veřovicích. I z těchto závodů si naši závodníci odvezli me-
daile. Navíc je potěšující, že naše zuberská výprava patřila vždy k těm 
početnějším oddílům. Nejlepších umístění dosáhla mladší žačka Markéta 
Barošová a stala se tak nejlepším závodníkem našeho oddílu.
Seniorská část oddílu se k přípravným přespolákům postavila navíc na 
start silničních závodů jako je Slopenská desítka, Běh rodným krajem 
Emila Zátopka a Přeběh Veřovských vrchů. Pro velký zájem veřejnosti 
jsme zavedli úterní veřejný výběh na Huštýn z lyžařské chaty, ve kterém 
budeme na jaře pokračovat.

Členové lyžařského oddílu na závodech ve Veřovicích – foto Libor Kaštovský

První zimní závod se uskuteční 28. prosince na Pustevnách a pořadatelem 
je Sokol Kněhyně. Náš oddíl pořádá závod klasickou technikou 4. ledna 
také na Pustevnách. Termínovou listinu a výsledky ze závodů najdete na 
našich webových stránkách.

Lyžařský oddíl
www.sweb.cz/lyzari

TIP cafe: Randus Josef, Randus Petr, Holiš Josef, Vašek Radek, Jurajda 
Robert
Paneláci: Frňka Viktor, Frňka Jan, Frňka Ivan, Daněk Ivan, Logner Milo-
slav, Blabla Rudolf

Rozlosování soutěže zde:

Kolo Datum Čas Domácí Hosté

1. kolo Středa 20. 11. 2013

17.00 Oktopus Tip cafe

18.30 Veteráni KO - SA

Paneláci volno

2. kolo Středa 27. 11. 2013

17.00 Paneláci Oktopus

18.30 Tip cafe Veteráni

KO-SA volno

3. kolo Středa 4. 12. 2013

17.00 KO-SA Tip cafe

18.30 Veteráni Paneláci

Oktopus volno

4. kolo Středa 18. 12. 2013

17.00 Paneláci KO - SA

18.30 Oktopus Veteráni

Tip cafe volno

5. kolo Úterý 7. 1 .2014

17.00 Tip cafe Paneláci

18.30 KO-SA Oktopus

Veteráni volno

6. kolo Středa 15. 1. 2014

17.00 Tip cafe Oktopus

18.30 KO-SA Veteráni

Paneláci volno

7. kolo Středa 22. 1 .2014

17.00 Oktopus Paneláci

18.30 Veteráni Tip cafe

KO-SA volno

8. kolo Středa 5. 2. 2014

17.00 Tip cafe KO-SA

18.30 Paneláci Veteráni

Oktopus volno

9. kolo Středa 12. 2. 2014

17.00 KO-SA Paneláci

18.30 Veteráni Oktopus

Tip cafe volno

10. kolo Úterý 18. 2. 2014

17.00 Paneláci Tip cafe

18.30 Oktopus KO - SA

Veteráni volno

Všem členům zúčastněných družstev přejeme hezké sportovní zážitky 
a přesnou ruku v zápasech a jejich fanoušky zveme do místní kuželny, kde 
můžou podpořit své favority. Občerstvení je zajištěno.
Partnery Zuberské ligy jsou Město Zubří, Sportovní poháry - PS, Unipar - 
výroba svíček, Martin Pšenica - servis výpočetní techniky, Aleš Měrka - ne-
závislé finanční poradenství, LB Silver, Dana Krůpová - masérské služby, 
Robert Jurajda - marketing a manažérská činnost, kavárna TIP cafe.

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

Klub
Sobota 7. 12. 2013 od 17:00 hodin 
5. MIKULÁŠENÍ
V režii ZUŠ Valašské Meziříčí se představí JazzZušák, The dust (Valašské Me-
ziříčí) a speciální host JazzHec a vocal (Val. Mez., Vsetín). Vstup: volný

Čtvrtek 12. 12. 2013 od 17:30 hodin
KŘESLO PRO HOSTA – Jiří MÁRA
AUSTRÁLIE
Australská projekce rodiny Márových vás často donutí vydechnout: „To snad 
není možný.“ Objeli celý kontinent kolem dokola a vydali se i do horoucího 
středu k posvátnému rudému monolitu Uluru. …. Prožijete společně s nimi 
příběh plný dobrodružství, napětí a radosti.
Vstupné: 50 Kč. Permanentka na zbývajících 7 přednášek v rámci cyklu stále 
v prodeji v ceně: 150 Kč

Středa 18. 12. 2013 od 18:00 hod.
Vánoční benefiční koncert
CHRISTMAS STAR
Klavíristé připravili bohatou škálu skladeb a písní. Uvidíte též Bumbrlíky 
a mažoretky z Rožnova a tradičně se můžete těšit na perníčky z MŠ Duha. 
Letošní koncert je pro čtyřletého zubřánka Damiánka Fabiána na jeho léčbu. 
Vstupné: dobrovolné

Pátek 20. 12. 2013 od 18:00 hodin
VÁNOČNÍ TRADICE v podání Valašského souboru písní a tanců Beskyd-Zubří
PRO KAMARÁD
Připomeňte si  vánoční tradice a nalaďte se na vánoční svátky. Těší se na vás 
VSPT Beskyd.
Kino

Úterý 10. 11. 2013 od 9.30 hodin
VESELÉ VÁNOCE ANEB KARLÍKOVÉ ZIMNÍ DOBRODRUŽSTVÍ
Pásmo pohádek pro děti z MŠ, ale i děti předškolního věku v doprovodu rodi-
čů. Délka filmu: 65 minut.
Vstupné: 12 Kč

Muzeum
Od čtvrtka 28. listopadu 2013 – 19. prosince 2013
VÁNOCE VE SKLE
Mgr. Šárka Dořičáková vám představí možnosti Tiffany techniky a fusingu 
pro dekoraci interiéru a šperku, ale také výrobky zpracované vlastní originální 
technologií.
Otevření výstavy:
Úterý – neděle: 14 – 17 hodin

Sport
Seznam akcí na sportovištích Města Zubří v měsíci prosinci
Sportovní hala 
Sobota 30. 11. - Neděle 1. 12.
  8.00  O pohár starosty města Zubří – turnaj mladších žáků v házené
Sobota  7. 12.
  7.30  Futsal – zápasy okresního přeboru
18.00  HC Gumárny Zubří – SKP Frýdek–Místek (extraliga mužů)
Neděle  8. 12.
13.00  HC Zubří – HBC Jičín (1. liga mladší dorostenci)
15.00  HC Zubří – HBC Jičín (1. liga starší dorostenci)
17.00  HC Zubří B – TJ Šumperk (2. liga mužů SM)
Sobota  14. 12.
 18.00  HC Gumárny Zubří – HC Zlín (extraliga mužů)
Neděle  15. 12.
  7.30  Futsal – zápasy okresního přeboru
Sobota 21. 12.
  7.30  Futsal – zápasy okresní soutěže II. třídy

Kuželna
Středa 4. 12.
17.00  3. kolo Zuberské amatérské ligy v kuželkách
Sobota 7. 12.
  9.00  TJ Gumárny Zubří A – TJ Chropyně (krajský přebor mužů)
Pátek 13. 12.
17.00  TJ Gumárny Zubří B – Nový Jičín B (meziokresní přebor mužů)
Středa 18.12.
17.00  4. kolo Zuberské amatérské ligy v kuželkách
Sokolovna
Sobota 7. 12.
 9.00  Mikulášský dětský turnaj ve stolním tenise
Neděle 8. 12.
 9.00  TJ Gumárny Zubří – SK Boršice (krajský přebor v šachu)

PROGRAM NA PROSINEC

Česká pošta, 
pobočka Zubří.
Změna pracovní 
doby 
od 1. 1. 2014

PO 8.00 – 11.30 13.00 – 17.00
ÚT 8.00 – 11.30 13.00 – 16.00
ST 8.00 – 11.30 13.00 – 16.00
ČT 8.00 – 11.30 13.00 – 16.00
PÁ 8.00 – 11.30 13.00 – 15.00
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