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Novoroční projev starosty Dobré umístění zuberských projektů
v soutěži Můj projekt

Vážení spoluobčané,
i rok 2011 byl rokem mnoha 
investičních akcí, které při-
spěly k dalšímu zvelebení na-
šeho města. Byla provedena 
rekonstrukce MŠ Duha a dět-
ského hřiště na Starém Zubří, 
zateplení a výměna oken ZŠ 

T. G. Masaryka, osazení MŠ Duha, nové ZŠ a Sokolovny solár-
ními panely na ohřev teplé vody, výměna oken v Dineru a úpra-
vy v polyfunkčním centru.

Letošní rok bude rokem dalších investic a mnoha sportovních, 
společenských a kulturních akcí. Rok 2012 je také rokem desá-
tého výročí udělení statutu města.

Rovněž bych chtěl poděkovat zastupitelstvu města, pracovní-
kům městského úřadu a členům komisí Rady města a výborů 
ZM za vykonanou práci v roce 2011.

Vážení spoluobčané,
do nového roku 2012 Vám přeji hodně štěstí, zdraví, spoko-

jenosti, pohody a optimismu, úspěchů v práci i osobním životě.

Jiří Randus, starosta

Loni na podzim ve dnech 21. 10. 2011 až 27. 11. 2011 
proběhla soutěž Regionálního operačního programu Střední 
Morava, ve které spolu soupeřily dotační projekty zrealizo-
vané s podporou dotací z Evropské unie. Jednalo se o anketu, 
ve které veřejnost hlasovala o nejzajímavější projekty spolu-
financované z Regionálního operačního programu Střední 
Morava. Celkem se ankety během října a listopadu zúčastni-
lo přes 12,5 tis. lidí, kteří se na webových stránkách http://
www.mujprojekt.eu zaregistrovali. Lidé mohli hlasovat pro 
jeden nebo i více z celkového počtu 432 projektů, které byly 
uskutečněny s dotací ROP Střední Morava v Olomouckém 
a Zlínském kraji a které již dnes slouží veřejnosti. Soutěže 
se úspěšně zúčastnily také dva zuberské projekty. Oba dva se 
v anketě umístily mezi prvními 30 projekty.

Prodejní místa ZN: Potraviny Radka u Gumáren, trafika p. Mikulenka, Hobby Elek-
tro pí Janošcová u Tesca, trafika u pošty, Jednota střed, Jednota Horní konec, Jednota 
Staré Zubří, Coop Jednota střed, Coop Staré Zubří. 
Schránky na vaše příspěvky najdete na těchto místech: Klub Zubří, Hamerská 10, 
pošta u Centra, Městský úřad, Horní škola Horní konec, Klub Staré Zubří.

(pokračování na str. 6)



Společenská kronika občanů v Zubří

MÚ Zubří informuje

Vzpomínáme

Uběhl rok, ani se to nezdá,
že zhasla Tvoje hvězda.
Tu bolest nezahojí čas,
jen vzpomínka na Tebe 
zůstane navždy v nás.

Dne 10. ledna 2012 jsme vzpomněli 1. vý-
ročí, co nás opustila sestra, manželka a ma-
minka, paní 

Dagmar Pšenicová.
S láskou vzpomíná sestra Alena s rodinou, 

manžel Pavel a syn Lukáš.
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi

Milovaní:
Vaše ruce již nepohladí,
milá slova ztratila hlas. 
Prázdný domov zůstal
a bolest v srdcích nás.

Měli jste rádi život, 
tak jste chtěli žít,
přišla zlá nemoc a
museli jste nás opustit.
...tak smutno je bez Vás, milí…

Dne 25. ledna 2012 vzpomínáme 
9. výročí úmrtí mého drahého manžela, 
tatínka, dědečka a pradědečka, pana

Josefa Lebedy.
Na Štědrý den uplynul jeden rok, co 

nám odešla naše drahá Libuška tam, od-
kud není návratu. 

S velkou bolestí v srdci vzpomíná maminka a celá velká 
rodina…

Z usnesení 28. schůze Rady města Zubří
konané dne 19. 12. 2011

Ceník za likvidaci odpadů - podnikatelé
RM schvaluje ceník za službu shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikají-
cích na území města Zubří pro rok 2012 pro podnikatele využíva-
jící systém města, s účinností od 01. 01. 2012.

Zateplení DS – dodatek č. 1 ke smlouvě – Ing. arch. Zima
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o architekto-

nické dílo ze dne 04. 08. 2011 (dokumentace pro dotaci na akci 
„Zateplení Domu služeb v Zubří“) s Ing. arch. Václavem Zimou, 
CSc., IČ: 10548271, Brno – Líšeň, Hubrova 2260/1, PSČ 628 00, 
týkající se změny předmětu, obsahu, rozsahu a ceny díla, a pově-
řuje starostu města jeho podpisem. 

Žádost o dotace OPŽP – kompostéry 
– smlouva o dílo – Ing. Hošková

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na přípravu podkladů 
ke smlouvě se SFŽP ČR a další administraci žádosti k dotač-
nímu projektu „Rozšíření separace bioodpadů ve městě Zubří“ 
s Ing. Markétou Hoškovou, IČ: 63464501, Zlín, Osvoboditelů 
3778/304, PSČ 760 01, a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Nájem nebytových prostor Domu služeb 
– p. Adámek – ukončení (dohoda)

RM schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu části neby-
tových prostor v objektu Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, PSČ 
756 54, o výměře 48,06 m2, s panem Vladimírem Adámkem, Zub-
ří, U Domoviny 234, PSČ 756 54, ke dni 31. 12. 2011, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem.

Nájem nebytových prostor Domu služeb 
– ADIS-SHOE, spol. s r. o.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor 
v objektu Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, PSČ 756 54, o výměře 
48,56 m2, se společností ADIS-SHOE, spol. s r. o., IČ: 26845946, 
Rožnov pod Radhoštěm, Kulturní 1794, PSČ 756 61, na dobu ne-
určitou s účinnosti od 01. 01. 2012, a pověřuje starostu města jejím 
podpisem.

Nájem nebyt. prostor ve Zdrav. středisku 
- Mateřské centrum Rarášek

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor 
v objektu Zdravotního střediska Zubří, MUDr. Antonína Fabiána 
638, PSČ 756 54, o výměře 44,69 m2, s „Rodinné a mateřské cen-
trum Rarášek Zubří, o. s.“, IČ: 22844503, Zubří, Hamerská 689, 
PSČ 756 54, na dobu neurčitou s účinností od 01. 02. 2012, a po-
věřuje starostu města jejím podpisem. 

Nájem nebyt. prostor v objektu u ZŠ TGM 
– p. Hanskut (sklenářství)

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor 
v nebytovém objektu na pozemku čp. 222 (dílny u ZŠ TGM), o vý-

OZNáMENí kOMISE SPOLEčENSké
Vážení občané, na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochra-

ně osobních údajů, v platném znění, je potřebný Váš souhlas 
se zveřejněním ve společenské kronice Zuberských novin.

Pro tuto příležitost byly připraveny formuláře, které mů-
žete vyplnit a odevzdat na Odboru kultury vždy do 10. dne 
v měsíci.

Mgr. Věra Machová
předsedkyně komise společenské

Poznámka redakční rady: Z výše uvedených důvodů vyjde 
Společenská kronika v omezeném rozsahu.

Blahopřání
Dne 5. 2. 2012 se dožívá krásných 90. let 

naše milá maminka, babička, prababička, paní
 Ludmila Lebedová.

Tímto jí přejeme do dalších let pevné zdraví, 
štěstí, Boží požehnání. 

Za celou rodinu vnučka Lenka 
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měře 133,09 m2, s panem Jiřím Hanskutem, IČ: 68193572, Zubří, 
Sídliště 6. května 1104, PSČ 756 54, na dobu neurčitou s účinností 
od 01. 01. 2012, a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Nájem bytu č. 9/824 (Hlavní 824)
– pan křenek – dodatek č. 1 - prodloužení

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 
č. 9, Hlavní 824, Zubří, PSČ 756 54, s panem Zdeňkem Křenkem, 
Zubří, U Domoviny 234, PSČ 756 54, na dobu určitou od 01. 01. 
2012 do 31. 12. 2014, a pověřuje starostu města jeho podpisem.

Nájem místností č. 249, č. 250 (Hlavní 824) 
– HC Zubří, o. s. – dodatek č. 1 - prodloužení

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  o nájmu obyt-
ných místností č. 249 a č. 250, Hlavní 824, Zubří, PSČ 756 54, 
s HANDBALL CLUB ZUBŘÍ, o. s., IČ: 46531378, Zubří, Hlavní 
492, PSČ 756 54, na dobu určitou od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012, 
a pověřuje starostu města jeho podpisem. 
Pozemek čp. 12 – vyhlášení záměru pronájmu (Ing. Vrátný)
RM vyhlašuje záměr na pronájem pozemku čp. 12, zahrada, 

o výměře 259 m2, k. úz. Zubří. 
Pozemek čp. 2307 – vyhlášení záměru pronájmu (P. Němec)
RM vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku čp. 2307, ostat-

ní plocha, o výměře 1 m2, k. úz. Zubří.
Rekonstrukce nebytových prostor DS 

- kadeřnictví - VŠ, smlouva
 RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje uzavření 

smlouvy o dílo na akci „Úprava provozovny kadeřnictví, manikú-
ry, pedikúry a solária v nebytovém objektu Domu služeb, Hlavní 
79, Zubří“ s firmou E. P. I., s. r. o., IČ: 49610163, Rožnov pod 
Radhoštěm, Tvarůžková 2740, PSČ 756 61, a pověřuje starostu 
města jejím podpisem. 

Správní rada Hala Zubří, o. p. s. 
– zpráva o činnosti za rok 2011

RM bere na vědomí Zprávu o činnosti Správní rady Hala Zubří, 
o. p. s., za rok 2011. 

Další orgány RM – odměny členům za rok 2011
RM schvaluje poskytnutí odměn členům:
a) inventarizačních komisí,
b) Správní rady Hala Zubří, o. p. s.,
za jejich činnost v roce 2011 dle důvodové zprávy.

Městská policie – Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy 
- Rožnov p. R.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě 
č. 12/VS/2008 ze dne 13. 8. 2008 k zajištění činnosti obecní poli-
cie v Zubří s městem Rožnov pod Radhoštěm a pověřuje starostu 
jejím podpisem.

Zahraniční pracovní cesta – Rosdorf (D)
RM schvaluje zahraniční pracovní cestu do partnerského města 

Rosdorf, Německo, Jiřímu Randusovi, starostovi, ve dnech 06. až 
09. 01. 2012 na základě pozvání pana Haralda Grahovace, starosty 
obce Rosdorf, k účasti na každoroční akci „Začátek nového roku“, 
která se uskuteční v neděli dne 8. ledna 2012, a současně schvaluje 
poskytnutí plnění dle důvodové zprávy.

Z usnesení 29. schůze Rady města Zubří
konané dne 09. 01. 2012

Veřejné osvětlení – EMPESORT, s. r. o.
– plná moc k inženýrským činnostem

RM schvaluje udělení plné moci k výkonu inženýrské činnosti 
ve všech věcech souvisejících se zpracováním projektové doku-
mentace, vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení 
a všech dalších k tomu potřebných vyjádření a rozhodnutí na stav-

bu „Oprava a přemístění veřejného osvětlení MK U Trati a části 
MK Hlavní a Hamerská“, v souladu se smlouvou o dílo na zpra-
cování projektové dokumentace akce „Oprava a přemístění veřej-
ného osvětlení MK U Trati a části MK Hlavní a Hamerská“ ze dne 
7. 11. 2011 (RM 25/342 ze dne 31. 10. 2011), firmě EMPESORT, 
s. r. o., IČ: 62362569, Valašské Meziříčí, Železničního vojska 
1472, PSČ 757 01, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Dodávka tepla – Zásobování teplem, s. r. o. 
– Příloha č. 1 smlouvy

RM schvaluje Přílohu č. 1 ke smlouvě o dodávce tepelné ener-
gie č. 9004, s firmou Zásobování teplem, s. r. o., IČ: 60731800, 
Blansko, Svitavská 434/10, PSČ 678 01, která se týká předkládané 
celkové dodávky, ceny tepelné energie a stanovení měsíčních zá-
loh za odběr tepla pro rok 2012.

Pronájem části pozemku čp. 2307 – pan Němec
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku čp. 

2307, ostatní plocha, o výměře 1 m2, k. úz. Zubří, s panem Pet-
rem Němcem, Zubří, Pod Javorníkem 590, PSČ 756 54, na dobu 
určitou do 31. 10. 2012, za dohodnutou cenu 1,- Kč, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem.

Ukončení nájmu bytu č. 4, Hlavní 62 – paní kovářová
RM schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 4, 

Hlavní 62, Zubří, s paní Marcelou Kovářovou, Zubří, Hlavní 62, 
PSČ 756 54, dohodou ke dni 31. 01. 2012, a pověřuje starostu měs-
ta jejím podpisem. 

Daň z převodu nemovitostí - plynovod
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování právních služeb 

s Mgr. Radimem  Dostalem, advokátem ve Vsetíně, IČ: 71330216, 
a. k. Vsetín, Palackého 168 (Na Rybárně), PSČ 755 01, zapsán 
v ČAK pod č. reg. 10338, ve věci žaloby proti rozhodnutí Fi-
nančního ředitelství v Brně ze dne 15. 11. 2011, č. j. 10925/11-
1400-707218, a rozhodnutí Finančního úřadu v Rožnově pod 
Radhoštěm (platební výměr na daň z převodu nemovitostí) č. j. 
48106/10/404960803477 ze dne 09. 08. 2010, zastupování v soud-
ním řízení, včetně dalších úkonů v této věci, a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy a příslušné plné moci. 

ROZPOčET MěSTA ZUBří
Dotace z rozpočtu města 2012

Návrh na výši poskytnutých dotací v r. 2012 (v tis. kč): 2 800
§ 3319 Neinvestiční dotace na kulturní činnost  115
§ 3326 Pořízení hodnot místního významu  100
§ 3419 Neinvestiční dotace na tělovýchovnou činnost  2 270
§ 4329 Sociální pomoc dětem a mládeži  20
§ 4334 Pečovatelská služba pro rodinu a děti  20
§ 4351 Pečovatelská služba  105
§ 4358 Sociální hospitalizace  40
§ 6409 Ostatní dary a příspěvky neziskovým organizacím  130

Investice 2012
V rozpočtu města na rok 2012 jsou zahrnuty tyto investiční 

akce v celkové výši 17 934 tis. kč.
§ 2212  Silnice  740 

MK Bořkova - Bílkovi  600 
Výkup pozemků  140

§ 2219  Ostatní záležitosti pozemních komunikací  640 
Projektová dokumentace - chodník Horní konec  65 
Projektová dokumentace - chodník ul.ThDr.Mičoly  75 
Výkup pozemků  100 
Chodník Pod Hůrkou  400

(pokračování na str. 5)
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provoz invest.

Bez paragrafu 55 515 1 Zemědělství a lesní hospodářství 2 294 2 294 0
1 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 8 600 1032 Lesní hospodářství 2 294 2 294
1 1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 600 2 Průmysl.a ost.odvětví hospodářství 7 163 3 689 3 474
1 1113 Daň z příjmu FO vybíraná zvláštní sazbou 900 2141 Vnitřní obchod 120 120

2143 Cestovní ruch 50 50
1 1121 Daň z příjmu PO 8 800 2212 Silnice 3 192 2 452 740
1 1122 Daň z příjmu PO za obec 1 000 2219 Ost.záležitosti pozemních komunikací 869 229 640
1 1211 Daň z přidané hodnoty 18 900 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 425 395 30
1 1334 Odvody za odnětí půdy zeměd.půdního fondu 2 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 115 115
1 1335 Poplatky za odnětí lesních pozemků 5 2310 Vodovody 148 28 120
1 1337 Poplatky za likvidaci komunálního odpadu 1 700 2321 Kanalizace 1 714 90 1 624
1 1341 Poplatek ze psů 120 2412 TKR 530 210 320
1 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 40 3 Služby pro obyvatelstvo 45 480 31 155 14 325
1 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 200 3111 MŠ 1 2 238 2 088 150
1 1351 Odvod výtěžku z provozování VHP 40 3111 MŠ Duha 1 047 747 300
1 1361 Správní poplatky - matrika, VHP, ostatní 200 3113 Základní škola 4 825 4 550 275
1 1511 Daň z nemovitostí 1 900 3313 Kino 159 159
2 2460 Splátky půjček FRB 11 3314 Knihovna 726 726
4 4112 Dotace KÚ - školství, státní správa 2 000 3315 Muzeum 984 859 125
4 4213 Investiční dotace - lesní cesty 3319 Ostatní záležitosti kultury 209 209
4 4223 Investiční přijaté transfery 10 497 3326 Dotace Římskokatolická farnost - neinv. 100 100

1 Zemědělství a lesní hospodářství 3 900 3341 Místní rozhlas 137 137
2 1032 Lesní hospodářství - prodej dřeva 3 900 3349 Vydavatelská činnost 165 165

2 Průmysl.a ost.odvětvová hospodářství 2 258 3392 Klub Zubří 3 895 3 895
2 2141 Propagace 50 3399 Komise společenská 199 199
2 2321 Nájem vodohospodářského majetku 1 716 3399 Partnerská spolupráce 442 442
2 2412 TKR 480 3399 Ostatní kulturní akce 40 40
3 2412 TKR 12 3412 Sportovní zařízení, hřiště, tenis.kurty 80 80

3 Služby pro obyvatelstvo 3 945 3412 Šatny FC 6 410 60 6 350
3412 Koupaliště 200 0 200

2 3313 Kino 50 3412 Sokolovna 50 0 50
2 3314 Knihovna 30 3412 Polyfunkční centrum aktivit 548 348 200
2 3315 Muzeum 40 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2 275 2 275
2 3349 ZN 55 3421 Dětská hřiště 110 110
2 3392 Klub Zubří 520 3511 Zdravotní středisko 846 846
2 3511 Zdravotní středisko 150 3513 Lékařská služba první pomoci 90 90
2 3612 Bytové hospodářství 1 130 3612 Bytové hospodářství 1 293 1 293
2 3613 Nebytové hospodářství 750 3613 Nebytové hospodářství 2 030 1 530 500
2 3632 Pohřebnictví 20 3631 Veřejné osvětlení 4 520 2 320 2 200
2 3639 Územní rozvoj 150 3632 Pohřebnictví 879 679 200
2 3722 Svoz komunálních odpadů 750 3633 Inženýrské sítě 100 100
2 3727 Prevence vzniku odpadů 300 3635 Územní plánování 950 0 950

6 Všeobecná veřejná správa a služby 111 3636 Územní rozvoj  44 44
2 6171 Místní správa - nájem tepelného zařízení 11 3639 Komunální služby a územní rozvoj   96 46 50
2 6310 Příjmy z úroků 100 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 934 4 934

Příjmy celkem 65 729 3729 Rekultivace skládky 230 80 150
1 Daňové příjmy celkem 43 007 3745 Veřejná zeleň 4 199 2 004 2 195
2 Nedaňové příjmy celkem 10 213 3745 Prameniště 430 0 430
3 Kapitálové příjmy celkem 12 4 Soc.věci a politika zaměstnanosti 197 197 0
4 Přijaté transfery celkem 12 497 4329 Dotace sdružením na pomoc dětem 20 20

4334 Pečovatelská služba pro rodinu 20 20
Financování 3 544 4351 Pečovatelská služba 117 117

8 8115 Změna stavu na bankovních účtech 3 592 4358 Sociální hospitalizace - hospic 40 40
5 Bezpečnost státu a právní ochrana 778 703 75

5299 Krizové stavy 75 0 75
5512 JSDH 1 446 446
5512 JSDH 2 257 257

8 8124 Splátka půjčky FRB r.2002 -48 6 Všeobecná veřejná správa  a služby 13 361 13 301 60
69 273 6112 Zastupitelstva obcí 2 148 2 148

6171 Místní správa 9 009 8 949 60
6310 Bankovní služby 67 67
6320 Souhrnné pojistné majetku 130 130
6399 Daň z příjmů + DPH 1 800 1 800
6402 Finanční vypořádání minulých let 30 30
6409 Ostatní činnosti 177 177

Výdaje celkem 69 273 51 339 17 934
Podpis :

z toho: 

Zdroje celkem

Výdajová část rozpočtu na rok 2012 v tis. Kč

§ Popis

Příjmová část rozpočtu na rok 2012 v tis. Kč

Tř. Návrh r. 
2012

z toho

              ROZPOČET MĚSTA ZUBŘÍ NA ROK 2012

§ Pol. Návrh r. 
2012Popis
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§ 2221  Provoz veřejné silniční dopravy  30 
Autobusové zastávky  20 
Výkup pozemků  10

§ 2310  Vodovody  120 
Projektová dokumentace - vodovod Hamerská ul.  70 
Rekonstrukce vodovodu –VŘ + žádost o dotaci  50

§ 2321  kanalizace  1 624 
Čistá řeka Bečva splátka  1 469 
Projektová dokumentace – Hamerská ul.+sídliště  55 
Rekonstrukce kanalizace –VŘ + žádost o dotaci  100

§ 2412  TkR  320 
Přípojky, ul. Pod Hůrkou  320

§ 3111  MŠ  450 
Rekonstrukce, vybavení kuchyně  450

§ 3113  Základní škola  275 
Zastřešení rampy, rekonstrukce  75 
Zateplení – VŘ  200

§3315  Muzeum  125 
Projektová dokumentace- rekonstrukce objektu  125

§ 3412  Sportovní zařízení v majetku města  6 800 
Sokolovna – soláry dokončení  50 
Polyfunkční centrum – vstupy na ovál,pítka  200 
FC Zubří – rekonstrukce šaten  5 650 
FC Zubří - soláry  700 
Koupaliště – žádost o dotaci  200

§ 3613  Nebytové hospodářství  500 
Rekonstrukce DS  440 
Zateplení – VŘ  60

§ 3631  Veřejné osvětlení  2 200 
Rekonstrukce VO u Gumáren  2 200

§ 3632  Pohřebnictví  200 
Chodníky na novém hřbitově  200

§ 3635  Územní plánování  950 
Nový územní plán  950

§ 3639  komunální služby a územní rozvoj  50 
Výkup pozemků  50

§ 3729  Nakládání s odpady  150 
Jímka skl. Hamra  150

§ 3745  Veřejná zeleň  2 625 
Projektová dokumentace + VŘ zeleň  220 
Komunální stroj komponety +VŘ  1 775 
Prameniště Pod Obecníkem  430 
Rider  200

§ 5299  krizové stavy  75 
Varovný systém VŘ  75

§ 6171  Místní správa  60 
Zateplení – VŘ  60

Mimo rozpočet jsou připraveny investiční akce, jejichž realizace je 
závislá na přidělení dotace:
akce § Náklady 

celkem
vč. DPH

Předp.
dotace

Náklady 
města

příprava 2012 
- je v rozpočtu 

2012
rekonstrukce vod.řadu 2310 4055 3600 455 50
rekonstrukce kanalizace 2321 100
zateplení ZŠ 3113 5700 3220 2480 200
kino 3313 3400 900 2500
koupaliště 3412 200
zateplení DS 3613 4400 1550 2850 60
revitalizace sídliště 6.května 3745 2600 1950 650 60
zeleň náměstí 3745 1000 800 200 60
komunální stroj 3745 2200 1850 350 75
varovný systém 5299 6390 5750 640 75

zateplení MÚ 6171 4200 1500 2700 60
celkem 33945 22120 12825 940
neinvestiční kompostery 20

ODPADOVé HOSPODářSTVí V ROCE 2012
Počátkem roku přinášíme informace týkající se úhrady poplatku 

za svoz a likvidaci odpadů v našem městě. I v letošním roce je 
platba za likvidaci odpadů stanovena paušálně na jednotlivé členy 
domácnosti, a to včetně dětí. Výše poplatku byla schválena na 8. 
zasedání Zastupitelstva města dne 15. 12. 2011, kde zastupitelé 
rozhodli zvýšit poplatek za odpady pro rok 2012 na 400,-kč
/osobu/rok.

Oproti minulým rokům dochází ke změně v tom, že už 
není zpoplatněna popelnice navíc. To znamená, že ten, kdo 
využívá popelnici navíc, bude platit poplatek jen dle počtu 
členů své domácnosti a při vydání známky požádá o další 
známku pro popelnici navíc a ta mu bude vydána na zákla-
dě předložení dokladu o zaplacení. 

Na tomto zasedání byla schválena nová obecně závazná vyhláš-
ka č. 2/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. Dle této vyhlášky poplatek neplatí osoby, které se na úze-
mí města prokazatelně nezdržují déle jak 300 dní v roce, i když 
mají v městě Zubří trvalý pobyt (osoby mimo území ČR, osoby 
bydlící mimo město na základě nájemní smlouvy, osoby umístěné 
ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb, které 
poskytuje ubytování, ve školských zařízeních pro výkon ústavní 
výchovy nebo ochranné výchovy, ve výkonu trestu, nezvěstné oso-
by, jejichž pobyt nelze zjistit). 

Poplatek zahrnuje jak svoz a likvidaci odpadu z odpadových 
nádob a kontejnerů, tak i náklady na tříděný sběr. 

Upozorňujeme občany, že v rámci zaplaceného poplatku mohou 
své odpady ukládat do sběrného dvora, který je provozován v dol-
ní části města v ulici Nádražní. Žádáme občany, aby tento sběrný 
dvůr využívali k odkládání všech odpadů, které se svým objemem 
nevejdou do sběrných nádob, a dále k odkládání všech nebezpeč-
ných odpadů. I nadále platí, že azbestový odpad (eternit ze střech) 
je ukládán do kontejnerů v prostoru bývalé skládky v Březovci, 
a to po předchozí dohodě s pracovníkem odboru výstavby měst-
ského úřadu. 

Sběr plastů
I v letošním roce bude probíhat oddělený sběr plastů v rodin-

ných domcích do speciálních pytlů, do kterých mohou vlastníci 
domů odděleně třídit plastové odpady. 

Sběr nápojových kartonů
Sběr probíhá stejně jako u sběru plastů, to je do speciálních 

pytlů oranžové barvy, a to v domech, kde už probíhá sběr plastů. 
Do těchto pytlů patří krabice od džusů, mléka, zakysaných výrob-
ků, vína apod. i s uzávěry.  Pytle se vystaví před oplocení na do-
stupném místě a pověřená firma bude provádět jejich sběr. 

Pytle pro sběr plastů a nápojových kartonů jsou k dispozici 
na odboru výstavby MÚ Zubří, kde budou vydávány domácnos-
tem, které budou mít uhrazen poplatek za odpad. 

V této souvislosti žádáme občany, aby svůj odpad v maximální 
možné míře třídili do speciálních kontejnerů rozmístěných ve měs-
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tě (papír, sklo, plasty) a do pytlů (plasty, nápojové kartony), jelikož 
naše město je zapojeno do systému společnosti EKO-KOM, která 
poskytuje finanční odměny, a to podle množství těchto vytřídě-
ných odpadů. 

Teď ještě několik řádků k samotnému výběru poplatků od obča-
nů. Systém platby zůstává stejný jako v minulosti. Znamená to, že 
do každé domácnosti bude během měsíce února zaslána složenka 
se stanoveným poplatkem pro každou domácnost, a to podle po-
čtu jejich členů dle nám známé skutečnosti. Poplatek lze uhradit 
bezhotovostním převodem na účet města, zaplacením složenky 
na poště, případně hotovostní platbou na pokladně MÚ. S dokla-
dem od zaplacení je nutno se dostavit na městský úřad odbor vý-
stavby, kde bude po jeho předložení vydána nálepka pro označení 
popelnice.

Upozorňujeme občany, že uvedený postup je nutno stihnout 
do 30. 4. 2012. Po tuto dobu bude firma, která provádí svoz od-
padů, vyvážet popelnice jak s novou, tak i se starou nálepkou. 
Od 1. 5. 2012 budou vyváženy pouze popelnice označené novou 
nálepkou. Pro obyvatele okrajových částí města, kteří svůj odpad 
ukládají do kontejnerů 1100 l, povinnost dostavit se na MÚ pro 
nálepku odpadá. U bytů ve vlastnictví BD Zubří a u některých bytů 
ve správě realitních kanceláří bude poplatek hrazen prostřednic-
tvím těchto organizací. 

Znovu podotýkáme, že stanovený systém svozu odpadů, kdy je 
město rozděleno na dvě části se čtrnáctidenním cyklem, zůstává 
zachován. Znamená to tedy, že každý lichý týden bude proveden 
svoz odpadů v horní části města a na Starém Zubří a každý sudý 
týden v dolní části města. Popelnice a kontejnery v Sídlišti 6. květ-
na a u bytových domů jsou vyváženy každý týden. 

Apelujeme na všechny občany, aby uhradili stanovený popla-
tek včas a v předepsané výši, protože město může neuhrazené 
poplatky od domácností, které ho nezaplatí a svůj odpad likvidují 
v rozporu se stávajícími zákony a vyhláškami, vymoci provedením 
daňové exekuce. 

Podnikatelům, kteří mají s městem Zubří uzavřenu dohodu o li-
kvidaci odpadů, bude zaslán ceník pro rok 2012, na základě které-
ho budou hradit stanovenou cenu bankovním převodem.

Ceník za službu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2012 pro podni-
katele využívající systém města – ceny včetně DPH.

Cena pro rok 2012:
1 x za dva týdny (26 svozů za rok)
popelnice  110 l -   2.500,- Kč
kontejner  1100 l - 13.500,- Kč
l x za týden (52 svozů za rok)
kontejner  1100 l - 27.000,- Kč

REkAPITULACE SVOZU:
Termíny svozů plastů v roce 2012 – pytlový sběr:

3. 2. 2. 3. 6. 4. 11. 5. 8. 6. 20. 7.
17. 8. 14. 9. 12. 10. 23. 11. 14. 12.

Termíny svozů nápojových kartonů v roce 2012 – pytlový sběr:
16. 3. 25. 5. 13. 7. 7. 9. 9. 11.

Odbor výstavby MÚ Zubří

DOBRé UMíSTěNí ZUBERSkýCH PROJEkTů 
V SOUTěŽI MůJ PROJEkT

(pokračování z titulní strany)
Projekt „Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy – Zubří“ se 

s 244 hlasy umístil na celkovém 14. místě. Cílem tohoto projektu, 
který byl realizován v letech 2009–2010, byl rozvoj bezmotorové 
dopravy a zvýšení její bezpečnosti. V rámci projektu byl na území 
katastru města Zubří vybudován úsek regionálně významné cyk-
lostezky, který navazuje na její další části v Rožnově pod Radhoš-
těm a Stříteži nad Bečvou. Projekt „Cyklostezka údolím Rož-
novské Bečvy – Zubří“ byl spolufinancován Evropskou unií 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to v rámci podpo-
ry z Regionálního operačního programu Střední Morava. Více 
se o tomto projektu můžete dozvědět na webových stránkách ROP 
Střední Morava www.rr-strednimorava.cz.

Projekt „Polyfunkční centrum sportovních a volnočasových 
aktivit Zubří“ se s celkovým počtem 195 hlasů umístil na 21. 
místě. Předmětem projektu, zrealizovaného v roce 2010 u ZŠ Zub-
ří, bylo vybudování moderního areálu pro sportovní a volnočasové 
využití. Nově vybudovaný víceúčelový venkovní areál městských 
sportovišť nabízí moderní sportovní zázemí s možností trávení 
volného času pro všechny obyvatele města, od dětí až po seniory. 
Projekt „Polyfunkční centrum sportovních a volnočasových 
aktivit Zubří“ byl spolufinancován Evropskou unií z Ev-
ropského fondu pro regionální rozvoj, a to v rámci podpory 
z Regionálního operačního programu Střední Morava. Více se 
o tomto projektu můžete dozvědět na webových stránkách ROP 
Střední Morava www.rr-strednimorava.cz.

Všem občanům, kteří dali svůj hlas zuberským projektům v an-
ketě „Můj projekt“, děkujeme za jejich podporu.

Odbor výstavby MÚ Zubří

11 MINUT PO DVANáCTé
Minulé vedení města připravilo k realizaci projekt na rekon-

strukci zuberského koupaliště, spolufinancovaný z Evropských 
fondů. Na začátku současného volebního období byl tento projekt 
zamítnut s tím, že po dopracování některých detailů bude možno 
podat novou žádost, která má reálnou šanci na úspěch.
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Husarský kousek se však podařil našim radním v čele s panem 
starostou Randusem. Protože se jim nabídka stávajícího projekto-
vého manažera pana Aleše Lahody na dopracování projektu zdála 
„předražená“, vybrali v létě loňského roku jinou firmu, která měla 
za úkol zpracovat a podat znovu žádost do operačního programu.

S tím, jak to s touto žádostí dopadlo, se vedení města nikterak 
nechlubí. Bodejť by. Pečlivě vybraná firma podala žádost 11 mi-
nut po vyhlášené uzávěrce. Tímto byla promarněna mimořádná 
šance pro získání dotace. V tomto kole bylo pro dotace z fondů 
EU vyčleněno 23,4 milionů korun a na opravu koupaliště mohla 
dotace činit až 20 milionů korun. 

Škoda této nevyužité šance, která se už nebude opakovat. Z vy-
hlášeného dotačního titulu nebyla nakonec vydána ani koruna.

Dle vyjádření pana starosty na prosincovém Zastupitelstvu měs-
ta to nakonec „bude možná dobré“, jelikož budeme moci připravit 
další žádost, ale už ne na koupaliště s plastovou fólií, ale na kou-
paliště z nerez plechu. Je otázkou, jestli vůbec nějakou dotaci toto 
vedení města získá. V rozpočtu města pro letošní rok si schválili 
200 tisíc korun na zpracování nové žádosti (mimochodem, to „pře-
dražené“ dopracování by stálo cca 50.000,- Kč) a zřejmě i na pře-
kreslení projektu s nerez plechem. 

Jen aby nám ty projekty nezůstaly ležet v šuplíku, jako projekt 
náměstí od pana architekta Zímy bezmála za 200 000,- Kč, který si 
pro změnu prosadil pan radní Krupa (dřívější místostarosta).

Ale jsou i důležitější věci v životě. 
Dovolte mi dodatečně Vám všem popřát všechno nejlepší 

do roku 2012.

Lubomír Vaculín, zastupitel města Zubří

REAkCE NA čLáNEk „11 MINUT PO DVANáCTé“ 
Právem opozice je kritizovat vedení obce, neboť při pravdivé 

a věcné kritice to pomáhá napravovat možné chyby a nedostatky 
a může to tak být obci prospěšné. To je ovšem v tom ideálním 
případě, kdy jde kritikům o blaho obce a nikoliv pouze o vyři-
zování politických účtů se svými protivníky podle zásady „účel 
světí prostředky“ a čím více špíny a pomluv, tím lépe. Tak je tomu, 
bohužel, i v případě článku Ing. L. Vaculína „11 MINUT PO DVA-
NÁCTÉ“. Považujeme proto za nutné sdělit občanům vše podle 
skutečnosti doložitelné mnoha dokumenty. 

1. žádost o dotaci na koupaliště. Toto téma je dost obšírné a má 
bohatou minulost, zároveň je i občany sledováno, proto stručně 
k jeho historii. Město Zubří převzalo v roce 2006 od TJ Zubří kou-
paliště včetně bývalé sauny ve značně zbědovaném stavu a zcela 
nefunkční. Již zde měl Ing. L. Vaculín sdělit spoluobčanům, jak 
mohl při svých funkcích ve vedení TJ dopustit, aby svěřený maje-
tek upadl do stavu, který vedl k uzavření koupaliště i sauny? Zod-
povědnosti se přece nedá zbavit tak, že se vše hodí na hřbet města! 
Přesto vedení města v minulém volebním období podniklo několik 
kroků k získání alespoň 20 miliónové dotace na akci, jejíž celkový 
rozpočet představuje přibližně 50 mil. Kč a z našich vlastních pro-
středků je nerealizovatelná. Jak dopadly celkem tři žádosti o dotaci 
v minulém volebním období? 

První žádost o dotaci na koupaliště byla psána současně se žádos-
tí na Sokolovnu. A podle toho to i dopadlo – v žádosti o koupaliště 
se psalo o rekonstrukci Sokolovny a v žádosti o Sokolovnu zase 
o dotaci na koupaliště. Byla to sice chyba firmy, která zpracová-
vala žádosti, ale pod obě „popletené“ žádosti se podepsal tehdejší 
starosta Ing. L. Vaculín – to byl skutečně „husarský kousek“! Do-
tace nám přiznána nebyla. Další dvě žádosti o dotaci, které zpra-
covával A. Lahoda a kterého doporučuje Ing. L. Vaculín, rovněž 

nebyly úspěšné, ta třetí měla při hodnocení pouze 14 z možných 
30 bodů. Celkem město Zubří zaplatilo za zpracování těchto tří 
neúspěšných žádostí 147 tis. Kč. 

Nová Rada města proto při další možnosti žádat o dotaci zadala 
její zpracování firmě SEADD. Ani tato čtvrtá žádost ovšem nebyla 
úspěšná, firma podala žádost několik minut po termínu, přestože 
byl starosta J. Randus opakovaně ujišťován, že vše bude podáno 
včas. Nejde tedy o chybu současných radních, ale o hrubé pochy-
bení zpracovatelské firmy. Rada města následně odmítla zaplatit 
této firmě odměnu za zpracování žádosti. Současně je třeba otevře-
ně říci, že mnohem větší šanci na dotaci měl Rožnov (který ji také 
získal), neboť jde o dotační program v rámci cestovního ruchu. 

Není pravda, že by Rada na letošní rok „schválila 200 tis. Kč 
na zpracování nové žádosti“! Jednak rozpočet schválilo Zastupitel-
stvo města a jednak jde především o náklady na přepracování pro-
jektové dokumentace, kde by měla být na doporučení projektanta 
vana bazénu z plastové fólie nahrazena trvanlivějším nerezovým 
plechem. To by při přibližně stejných pořizovacích nákladech ušet-
řilo budoucí náklady na opravy a údržbu. 

2. projekt náměstí. Zde je třeba opravit údaje článku, neboť ne-
šlo o projekt, ale pouze o ověřovací studii, tedy v podstatě o pr-
votní dokumentaci bez hlubšího zpracování. A zcela nepravdivé 
je tvrzení, že „radní Krupa“ si prosadil studii náměstí, neboť její 
prosazení bylo právě naopak dílem tehdejšího starosty Ing. L. Va-
culína, který se pak s náměstím opakovaně prezentoval v médiích 
– snad občané nemají tak krátkou paměť. Role Ing. V. Krupy byla 
zcela jiná – poté, co ve výběrovém řízení měla být ověřovací stu-
die náměstí zadána firmě Centroprojekt Zlín za téměř 4 mil. Kč, 
upozornil Radu města na porušení zákona při tomto výběrovém 
řízení. Většina členů Rady toto porušení zákona uznala a výběrové 
řízení zrušila. Zde je třeba zdůraznit, že to byla již obměněná Rada 
se zástupci SNK-ED a KDU-ČSL. Proběhlo další výběrové řízení 
na zpracování studie náměstí, kterou Rada (a nikoliv radní Krupa) 
po mnoha dalších peripetiích zadala v zúžené podobě Ing. arch. V. 
Zimovi z Brna za částku 100 tis. Kč – ano, čtete dobře, navzdory 
úporné snaze Ing. L. Vaculína prosadit Centroprojekt zpracoval 
studii brněnský architekt za nesrovnatelně nižší částku! Jak je ale 
vidět z článku „11 MINUT PO DVANÁCTÉ“, i to se dá obrátit 
proti těm, kdo ušetřili obecní pokladně několik miliónů korun… 

Rada města Zubří 

ŽáDOST O SPOLUPRáCI
Před několika dny jsme se rozloučili s rokem 2011. Nastal čas 

bilancování toho, co se v uplynulém roce v našem městě událo, 
a pro mě úkol vše zapsat do kroniky. I když se snažím sledovat 
veškeré dění, ne vždy a ne všemu mohu být osobně přítomna. 
Proto informace o činnosti školských zařízení, komisí, politic-
kých, kulturních, společenských, sportovních organizací, spolků 
a složek působících v Zubří jsou pro mne důležitým podkladem 
pro kronikářský zápis. V letošním roce, kromě zachycení událostí 
uplynulého roku, se musím ohlédnout tři roky nazpět a vyhotovit 
retrospektivní zápis dění v našem městě v roce 2009.

Proto se obracím s prosbou o pomoc a žádám zástupce spolků, 
školských zařízení, organizací vyvíjejících činnost v Zubří, aby 
mně poskytli informace o akcích a aktivitách svých organizací 
a zařízení v letech 2009 a 2011, popř. doplnili fotografiemi, pla-
káty apod.

Informace můžete zasílat na adresu: Zdeňka Janošková, Sídliště 
6. května 1047, 756 54 Zubří nebo na e-mail kronika.zubri@se-
znam.cz, telefon 777011805.
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Na závěr chci poděkovat za dosavadní spolupráci všem, kteří 
svými zprávami a dalšími materiály pomohli zachytit současné 
dění našeho města pro příští generace. Těším se na spolupráci 
s Vámi i v letošním roce.

V roce 2012 přeji všem občanům našeho města mnoho úspěš-
ných dní, spokojenost a pevné zdraví. 

Zdeňka Janošková, kronikářka města

NOVOROčNí OHňOSTROJ
Mezi tradiční akce v Zubří můžeme řadit i vítání nového roku, 

a to hned 1. ledna, na kterém společně s proslovem starosty J. Ran-
duse a p. K. Janečky vystoupil i Chrámový sbor ze Zubří. Poté se 
mohly stovky diváků těšit na překrásný ohňostroj, který pro nás 
připravilo Město Zubří, konkrétně odbor výstavby a odbor kultury.  
Naštěstí jsme nedopadli jako v Brně a neměli jen zvukovou kulisu, 
ale nádherné deštníky z tisíce hvězdiček, pestrobarevný déšť a jiné 
atraktivní světelné efekty, které rozzářily oči nejenom těm nejmen-
ším. Nádhernou scenérii měli možnost zhlédnout i ti, kteří zůstali 
stát třeba u kostela nebo na protějším kopci, byli sice ochuzeni 
o předchozí zahájení, ale zase šetřili ušní bubínky. Ve staré Číně 
byly ohňostroje uznávány jako určitý druh umění, věřme tedy, že 
jsme i my v Zubří zahájili rok 2012 umělecky a bude to pro nás rok 
ve znamení šťastných hvězd.

Eliška Divínová

Zprávy ze školy

POZVáNkA k ZáPISU
Zápis dětí (narozených od 1. září 2005 do 31. srpna 2006)  
do prvních tříd se koná
ve středu  1. 2. 2012   od 13 00 - 17 00
ve čtvrtek  2. 2. 2012   od 13 00 - 16 00
v budově 1. stupně ZŠ, Školní 540. Těšíme se na nové žáčky.

VE ŠkOLE SE NESPí!!!?
ANEB MALé NOčNí POCHRUPOVáNí

Už drahnou dobu nám vrtalo v hlavě, co se děje v takové školní 
budově v noci. Setkávají se tady snad všichni školníci u partič-
ky karet? Hádají se bílé křídy s barevnými? Létá tabule rozverně 
po třídě a vrže k tanci vycpaným lasičkám a orlům? Tyto otázky 
nebylo možné nechat bez odpovědí. Ve čtvrtek před Vánocemi se 
druháci  rozhodli, že tomu přijdou na kloub.

Po 16. hodině dorazili se spacáky, polštářky, plyšáky, velkými 
svačinami a s očima navrch hlavy. Těsně po nich se do dveří vří-
tila paní učitelka Jarka s krabicí plnou hedvábí a barev, protože 
v tomto období je potřeba využít každé chvilky k výrobě dárků pro 
osoby blízké. Výsledkem dvouhodinového snažení byla díla jem-
ná, něžná a nápaditá, jimž dal ten pravý punc andělský obal. Z pře-
míry kreativity a sil se tvůrci během práce stihli rozdělit do skupin 
Mrazíků, Rampouchů, Vloček a Santových křečků a soupeřit mezi 
sebou ve vědomostech zimních i  vánočních, ve slepém malování, 
zpívání a představování svých prací na výstavě. Usoudili jsme, že 
procházka vyzdobeným Zubřím dobře nahradí Večerníček. Stálo 
to za to, neb užaslé ach se střídalo s uznalým hmmm.

Ať byly večerní plány původně jakékoli, po návratu všichni  
překvapivě popadli kartáčky na zuby a pak se vrhli ke svým spacá-
kům s halasným tady budu spát já! Po krátké pohádce a dlouhém 
švitoření všichni tak urputně poslouchali, co se bude dít, až z toho 
soustředění vyčerpáním usnuli.

Střapatka Bludná a Podzimnice Bláhová

P.S.: Děkujeme všem šikovným pekařkám a kuchařkám z obou 
tříd (zvláště maminkám Vlaďce a Martině) za skvostnou snídani 
do postele a naší milé Jarce za čas, trpělivost a zažehnutí dobré 
nálady.

P.P.S.: Nejlepší zpráva nás čekala ráno; všichni přišli do školy 
včas a doma si nic nezapomněli.

malba na hedvábí
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ŠD PřI ZŠ ZUBří
Shrnutí mimořádných akcí v r. 2011 

ve Školní družině při ZŠ Zubří

SOUTěŽ O NEJDELŠíHO HADA Z TyčINEk
V minulém roce jsme se zúčastnili s dětmi soutěže o nejdelšího 

hada z tyčinek Nutrend.

Děti prvního stupně ZŠ Zubří nasbíraly 221 ks obalů, vytvořily dlou-
hého hada, kterého jsme odeslali a netrpělivě čekali na vylosování.

S velkou radostí nám bylo sděleno, že jsme se umístili na 3. mís-
tě z celé ČR, tímto vyhráli 10 000 Kč na nákup sportovního náčiní 
či nářadí a k tomu každé dítě dostalo jednu tyčinku Street XL.

Za vyhrané peníze jsme koupili pro děti velkou trampolínu, ko-
pací míče a branky na fotbal.

Trampolínu máme zatím v tělocvičně a s opatrností učíme děti 
skákat, na jaře ji rozložíme na školní zahradě, aby si děti mohly 
zaskákat venku na čerstvém vzduchu.

Kluci se těší na pořádné míče a branky. 
Potvrdilo se nám pravidlo: „Kdo nehraje, nevyhraje“.

Tým vychovatelek při ZŠ Zubří

AEROBIC STARS PřI ŠkOLNí DRUŽINě ZŠ ZUBří
Děvčata, trenérky aerobicu Natálka Maléřová a Adélka Pokoráko-

vá, si děti ve školním roce 2011 rozdělily na pokročilé a začátečnice.
Děvčata ze ŠD ráda dochází do aerobicu, pravidelně se schází 

každé úterý a čtvrtek a učí se nové sestavy za doprovodu rytmu 
moderní hudby.

Svou novou sestavu a v nových dresech představila 16. 12. 2011 
na Vánočním koncertě v sále Klubu Zubří. Za doprovodu trenérky, 
žákyně Natálie Maléřové.

Děvčata začátečnice trénuje Adéla Pokoráková, která s děvčaty 
nacvičuje první taneční kroky a sestavy.

Taktéž děvčata začátečnice se již brzy představí se svým taneč-
ním vystoupením v pořádném tanečním rytmu.

 
Tým vychovatelek při ZŠ Zubří

MIkULáŠ VE ŠD PřI ZŠ ZUBří
Děti ve školní družině přišel navštívit Mikuláš, také andílek 

a nechyběli zlobiví čertíci.
Besídka se uskutečnila v tělocvičně, na přání Mikuláše musely 

děti recitovat básně, někteří se nebáli zazpívat také čertům a an-
dílek vždy dokázal ty trošku ustrašené děti pohladit a povzbudit 
milým slovem.

Na závěr děvčata z aerobiku zatančila novou sestavu, za kterou 
od Mikuláše dostala velkou pochvalu.

Všem dětem Mikuláš rozdal nadílku a slíbil, že příští rok přijde 
s andílkem a čerty opět děti ve ŠD navštívit.

 
Tým vychovatelek při ZŠ Zubří

VáNOčNí BESíDkA V ŠD PřI ZŠ ZUBří
Velkým překvapením pro děti ve školní družině byla Vánoční 

besídka, která se uskutečnila v tělocvičně.

Děti se zatajeným dechem a s velkou radostí dostaly pod vánoč-
ní stromeček dárečky pro každé oddělení školní družiny.

Nechyběly panenky, moderní kočárky, velká auta, lega a spole-
čenské hry.

Radost jim udělaly také pastelky, barvy, fixy, nové štětce, výkre-
sy, křídy, plastelíny a další výtvarné potřeby, neboť děti ve školní 
družině velmi rády tvoří, malují a modelují.

Za dárečky se děti odměnily krásným zpěvem koled a předne-
sem básní s vánoční a zimní tématikou.

 
Tým vychovatelek při ZŠ Zubří
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Zprávy ze školky

SLUNíčkA V SOkOLOVNě
My jsem děti ze Sluníček,
šikovní jsme: „To se ví.“
Cvičit budem v Sokolovně,
pro radost a pro zdraví.
Pitíčko a papučky musíme si s sebou vzít,
nesmíme však zapomenout na náš úsměv na tvářích.
Také naše maminky
musíme si pochválit,
ony nám vždy pomůžou
nářadí vždy uklidit.

Chtěli bychom poděkovat maminkám Mičolové, Skýpalové 
a Holišové za pomoc při cvičení s dětmi v Sokolovně.

MŠ Sídliště, Dukátová I.

VáNOCE NA ZáMEčkU
Tak jako každý rok, i letos jsme s našimi předškoláčky navštívili 

vsetínský zámek. Pro děti byl opět nachystán zajímavý program 
zaměřený na tradice a zvyky Vánoc na Valašsku. 

Na úvod bylo připraveno hrané vystoupení o narození Ježíška, 
doprovázené hrou a zpěvem cimbálové muziky. Poté se děti roz-
dělily do skupinek a postupně si vyzkoušely všechny připravené 
aktivity: lití olova, pečení cukroví s ochutnávkou, kreslily dopis 
pro Ježíška, který hodily do ježíškovské pošty, a nakonec si zahrály 
adventní pexeso.

Dětem se výlet velmi líbil a my děkujeme všem pracovníkům 
Alceda za příjemně strávené dopoledne.

O. klestilová, k. Barošová

TřI kRáLOVé V MŠ DUHA
6. leden je pro naši školku každoročně výjimečným dnem. 

Společně s paními učitelkami totiž děti obchází jednotlivé dom-
ky na Starém Zubří, aby svým zpěvem a přáním všeho dobrého 
do nového roku potěšily své rodiče, babičky, dědečky a také ty, 
které při své pouti potkají.   

I když nám letos počasí moc nepřálo a chvílemi i zafoukalo a za-
chumelilo, nevzalo to našim dětem elán a radost, s níž putovaly 
od domu k domu, a proto si zaslouží náš velký obdiv, že i v té po-
slední chaloupce zpívaly s chutí a naplno.

A tak se není co divit, že paní učitelky, které na všech dveřích 
nechávaly křídou napsané iniciály našich tří králů K + M + B 2012, 
měly za chvíli plné ruce dárečků, které v každém domečku dětem 
darovali jejich blízcí. Děti měly samozřejmě největší radost z dob-
rot a sladkostí, které jim ve školce vystačí na hodně dlouho.  Našlo 
se však i hodně lidí, kteří nás obdarovali penězi. Proto jsme se do-

hodli se všemi zaměstnanci školky, že taky přispějeme a společně 
s výtěžkem naší „dětské tříkrálové sbírky“ tuto částku věnujeme 
někomu, komu zdraví nebylo do vínku dáno.

Kousek od školky žije rodina Holušových se synem Patričkem, 
který se od malička pere se svou nemocí a postižením. Když jsme 
se dozvěděli, že mu jeho rodiče chtějí pořídit asistenčního psa, kte-
rý by pomohl zejména jeho skvělé a starostlivé mamince Aničce, 
byla naše volba jasná. Nejedná se o velký finanční obnos, ale věřte 
nám, že ho dáváme rádi, a ze srdce Patričkovi přejeme v novém 
roce hlavně hodně zdravíčka.

MŠ DUHA

PODěkOVáNí PANí UčITELCE PAVLáTOVé
Z MŠ SíDLIŠTě

Milá paní učitelko Pavlátová,
dovolte mi, abych u příležitosti Vašeho odchodu do důchodu 

Vám co nejupřímněji poděkovala za Vaši obětavost a lásku, kterou 
jste věnovala našim dětem, za Vaši ochotu a nekonečnou trpěli-
vost. Naše děti i my rodiče na Vás budeme rádi vzpomínat. 

Do Vašeho dalšího života Vám chci popřát hodně pevného zdra-
ví, elánu a spokojenosti. Ať jste šťastná v kruhu lidí, které máte 
ráda, a zároveň Vám přeji spoustu času na činnosti a tvořivé akti-
vity, které Vám přinášejí radost.

Za všechny rodiče a děti třídy Světošlápků

Ing. Vladimíra Gašparová

Kultura

Pátek 3. února 2012 v 18.00 hodin 
v kostele sv. kateřiny v Zubří
Houslový koncert 
Jaroslava Svěceného

Jaroslav Svěcený je jedním z nej-
lepších současných českých houslistů 
a výraznou osobností české hudební 
scény. Jedná se o velkého popularizáto-
ra a propagátora vážné hudby, zejména 
jeho televizní, rozhlasové a koncertní 
projekty přitahují publikum všech věko-
vých skupin. 

Je také uznávaným znalcem historických houslí a znalcem stav-
by houslí. Tyto staré nástroje on sám také vystavuje, předvádí a na-
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hrává jejich zvuk na CD. Nevyhýbá se ani občasnému vystupování 
s uměleckými soubory z oblasti populární hudby. V nedávné době 
vytvořil spolu s rockerem Michalem Dvořákem nadčasový hudeb-
ní projekt Vivaldianno. 

Jsme rádi, že Vám jeho umění můžeme představit i tady u nás, 
v Zubří.

Vstupné: 150 kč, předprodej probíhá od 16. ledna v kan-
celáři Klubu Zubří, Hamerská 10, Zubří, tel. 571 659 447 nebo 
602 483 785. Vstupenky bude možné zakoupit i na místě v den 
konání koncertu.

Sobota 4. února 2012 v 19.30 hodin
POSLEDNí VýkřIk
DIVADELNí SPONA ZUBří

Autorská detektivní komedie s písnič-
kami bývalých žáků „dramaťáku“ ZŠ 
Zubří vás zavede do starého Londýna, 
kde tým světových detektivů vyšetřuje 
sérii vražd.

Vstupné dobrovolné. Místenky k vy-
zvednutí od 16. 1. 2012 v Klubu Zubří.

Do 12 let nevhodné, do 15 let dle uvážení rodičů a s jejich do-
provodem.

čtvrtek 9. února 2012 v 17.30 v klubu Zubří 
Úspěchy světové kosmonautiky
Úvodní přednáška Akademie seznámí posluchače s historií kos-

monautiky, a to prostřednictvím historických a ilustračních obráz-
ků a video-sekvencí ze startů raket a z přistání lidí na Měsíci.

Zaměřuje se na přítomnost člověka ve vesmíru, výzkum vzdá-
lených objektů pomocí kosmických observatoří či výzkum těles 
Sluneční soustavy kosmickými sondami. Budeme se věnovat mi-
nulosti, současnosti i budoucnosti světové kosmonautiky.

Přednáška proběhne ve spolupráci s Hvězdárnou Valašské Me-
ziříčí, p. o.

Vstupné: 20 kč

Úterý 14. 2. 2012 v 9.30 hodin
MŠ – Pásmo pro děti 
Dášenka
Krtek a ježek, Dášeňka 2 - Jak uviděla svět, Dášeňka 3 - Jak rostla, 
Medicína, Jak Žofka pořádala školení, Nehoupat, Bububu
Vstupné: 12 kč

Středa 15. února 2012 v 18.30 hodin
DůM

„Dům“, zachycující drama mezi otcem 
a dcerou, je příběhem o lásce a o střetu 
snů různých generací. Imrich buduje svůj 
vlastní životní sen – staví dům pro svoji 
mladší dceru Evu. Do stavby domu pro-
jektuje všechny své sny a ambice, které 
ztratil v éře komunismu. Na rodinném 

dvoře však stojí rozestavěné domy dva – první, nedokončený dům, 
měl patřit Evině starší sestře Janě. Ta se ale otci vzepřela a Im-

rich ji i s její rodinou ze svého života „vyškrtl“. Eva sní o tom, že 
po maturitě konečně opustí „vězení dokonalého domova“ i život 
na maloměstě a konečně se vydá poznávat jiný svět. Těžce nese 
otcovy starosvětské názory a jeho chování vůči matce a sestře, 
chodí za školu, tajně se stýká se sestrou a její rodinou, přivydělává 
si a dělá vše proto, aby mohla co nejdříve „vypadnout“. Nečekaně 
ji cestu zkříží nový muž, starší a ženatý Jakub, se kterým ji do ži-
vota přibude další tajemství. Brzy však všechna tajemství začnou 
vyplouvat na povrch a jejich životy naberou nečekaný zvrat. 

Drama, Česko / Slovensko, 2011
Režie: Zuzana Liová
Hrají: Miroslav Krobot, Taťjana Medvecká
Vstupné: 60 kč

Středa 22. 2. 2012 v 17.30 hodin
ŠMOULOVé

Rodinná komedie, ve které se pojí ani-
movaný i hraný film, uvádí na plátna kin 
všem dobře známé modré hrdiny, Šmou-
ly. Zlý čaroděj Gargamel vyžene Šmouly 
z jejich vesničky a během následného 
pronásledování všichni společně projdou 
kouzelným portálem, který je zavede 

do našeho světa, přímo doprostřed newyorského Central Parku. 
Malí modří Šmoulové musejí dát hlavy dohromady a najít způsob, 
jak se dostat zpátky domů do vesničky dříve, než je Gargamel zno-
vu vystopuje. 

Animovaný - komedie, USA, 2011
Režie: Raja Gosnell
Hrají: Jonathan Winters, Alan Cumming
Vstupné: 60 kč

PODěkOVáNí
16. prosince 2011 v 18.00 hodin se uskutečnil ve velkém sále 
Klubu Zubří Vánoční benefiční koncert „Čas vánoční“ pro Na-
daci Haimaom.
Děkuji všem, kteří přišli, jakož i těm, kteří přispívali do kasiček 
v Zubří, Rožnově pod Radhoštěm a Valašském Meziříčí.
Ve finále koncertu jsem předala do rukou paní MUDr. V. Ma-
chové (která Haimaom zastupovala) částku 11.375 Kč.
Přeji Vám všem šťastný a úspěšný rok 2012.

Irena Benová s klavírní třídou

VáNOCE NA kNIŽNí NOTě
Čtvrteční odpoledne osmého prosincového dne strávilo ně-

kolik dětí v malém sále Klubu Zubří. Bavily se výrobou ozdob 
na vánoční stromeček pro knihovnu. Ze spousty barevných papírů 
za pomocí lepidla, nůžek a především vlastní šikovnosti jim šla 
práce pěkně od ruky. Stromeček se brzy zaplnil ozdobami pestrých 
barev i tvarů (řetězy, lucerničky, kytičky i lodičky). Na závěr se 
stromeček slavnostně rozzářil a děti si zazpívaly koledy. S těmi 
nejmenšími si zahrály i kolo, kolo mlýnské. 

Děkujeme tímto paní knihovnici Lence a všem, kteří se na akci 
podíleli. 

kINO kLUB ZUBří PROMíTá

ZPRáVy Z kNIHOVNy
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Mimoto nás paní knihovnice pozvala na další podobnou aktivitu 
hned následujícího dne. V rámci jarmarku, konaného 9. prosince, 
bylo již od dopoledních hodin možno si vyzkoušet výrobu vánoč-
ních ozdob pod vedením lektorek z nakladatelství TOPP. Mnozí 
z nás si domů odnesli hvězdičky z korálků či kombinovanou kouli 
z papíru a korálků. 

S přáním všeho nejlepšího v novém roce 2012 všem a knihovně 
zvlášť ještě jednou děkujeme!!

Zdobili jsme stromeček
řetězy z papírových koleček,
kytičky i lucerničky
zavěsili na větvičky,
koledy jsme zapěli, 
dobře jsme se poměli,
prostě ozdoby z papíru
padly knihovně na míru!

Iveta a Barborka Petřekovy

Další akcí byla 28. dubna přednáška paní Kreizlové na téma 
„Alternativní cesta ke zdraví“. Byla zajímavá a poučná.

15. května jsme slavili Svátek matek. Na tuto akci zveme nejen 
své členky, ale i všechny důchodkyně. Ty, které mají zdravotní 
potíže a nemohou se zúčastnit, navštívíme s kytičkou a osobně 
popřejeme. Bylo milé dívat se do tváří žen, které se spolu sešly 
a společně se radovaly z milého vystoupení dětí ze starozuberské 
Mateřské školy DUHA a z vystoupení „Malého Beskydu“ pod ve-
dením našeho člena Jirky Krčmy a paní Radky Dvořákové. 

20. května jsme si udělali DEN ZDRAVÍ a vyšlápli jsme si 
na Dolní Paseky. Je to asi hodinová procházka pěknou přírodou 
s výhledem na okolní krajinu spojená s nutným občerstvením 
v útulné kolibě, protože cesta zpět vede víc než hodinu převážně 
do kopce. 

25. června se konal výlet autobusem na Slovensko do Podhájské 
do termálních koupelí. Počasí bylo sluníčkové a ta voda! Bolesti 
zad, kyčlí, kolen i duší, všechny přešly. Kdo se mohl zúčastnit, 
nelitoval.

Léto uteklo a 11. září byla „Starozuberská olympiáda“ pro děti 
v režii našich mladých členů. Sešlo se 85 dětí a absolvovaly 10 
soutěží. Děti, a nejen ty starozuberské, protože zveme všechny, 
byly nadšené a rodiče také. Protože, jak jste se mohli v příspěvku 
v Zuberských novinách dočíst, jídla, pití, co se týče, bylo dost i pro 
rodiče. A dík, Lesano, za hřiště, těšíme se na příště! A srdečné díky, 
naši mladí organizátoři, byli jste skvělí. Jen tak dál, vážíme si vaší 
práce i nápadů.

Nastal krásný slunečný a barevný podzim. 21. října se opět činili 
naši mladí. Uspořádali průvod s lampiony a šli s dětmi „uspávat 
broučky“. U kulturního domu se sešlo i sjelo opravdu hodně dětí 
(asi 60) i jejich rodičů. Ani my starší jsme nechyběli. Děti dostaly 
lízátko, aby se jim dobře kráčelo až na okraj boňkovského lesa nad 
kaplí sv. Ducha. Tam si děti pověděly, jak to s broučky vlastně je. 
Zazpívaly jim ukolébavku a všichni se vraceli ke kapli, kde na ně 
čekal výborný čaj a děti navíc dostaly oplatku. Povídali si, zazpíva-
li, popřáli dobrou noc a s veselou náladou se všichni vraceli domů. 

V sobotu 26. listopadu byl zájezd do Polska. Počasí přálo, ši-
kovný a ochotný řidič Martin Skalík vařil výbornou kávu. Všichni 
nakoupili, co si přáli, a spokojeni se vraceli domů. 

Rok se blížil k závěru a nezbývalo než na prosincové výroční 
schůzi zhodnotit celoroční úsilí. Děvčata z výboru se opět snažila 
– řízků nasmažila, cukroví a vdolečků napekla, k tomu čaj nebo 
kávu navařila.

A že jsme se celý rok snažili, nakonec přišel i Mikuláš s nadíl-
kou. Nezapomněl vzít ani čerta. To asi proto, abychom se snad 
i polepšili a ve svém snažení nepolevili. A my nepolevíme, opět se 
snažit budeme. Každý dobrý nápad k činnosti vítáme. Čtěte, pro-
sím, naši vývěsní skřínku, vždy se dozvíte každou připravovanou 
novinku.

Na měsíc únor připravujeme hned dvě akce. Bude-li počasí 
moudré, umožní nám 11. 2. masopustní průvod Starým Zubřím 
s pozváním na POCHOVÁVÁNÍ BASY 18. února do kulturního 
domu.

Všechny vás srdečně zveme. Bude opět pohoda a z veselého 
zpívání i důvod pro zasmání.

Do nového roku 2012 přejeme všem našim členům i spoluob-
čanům pevné zdraví, horu štěstí, lásky, rodinné pohody a kopec 
dobré nálady.

ččk Staré Zubří

Ostatní

čINNOST ččk STARé ZUBří V ROCE 2011
Naše organizace se v prosinci minulého roku sešla na výroč-

ní členské schůzi, aby zhodnotila svoji činnost a zavzpomínala 
na všechno pěkné, co jsme spolu na různých akcích prožili.

Jsme docela početná organizace, je nás dohromady 79. V našich 
řadách sice převládají ženy, ale máme mezi sebou také 6 mužů, 
což vítáme, protože při přípravě některých akcí je mužská pomoc 
nutná a my si jí vážíme. Bohužel naše řady opustily a na věčnost 
odešly dvě naše členky.

Jak pracujeme a co všechno se nám podařilo uskutečnit? Čtěte 
další řádky.

Pravidelně se scházíme každé první úterý v měsíci na výboro-
vých schůzích a snažíme se pro své členy připravit vždy nějakou 
zajímavou akci pro společné pobavení nebo poučení. Kromě 
prázdnin, kdy ctíme to, že rodiny plánují společnou dovolenou 
a chtějí se užít vzájemně.

Naší první akcí byla 5. března končinová zábava s programem. 
Tombola byla bohatá, živá hudba výborná, účast jako vždy vel-
ká, nálada veselá. Guláš výborný. A koblihy? Ty neměly chybu! 
Různého občerstvení dostatek. Sál díky našim mladým pěkně vy-
zdobený, lidé spokojení - a to je hlavní důvod, proč takovou akci 
pořádáme.
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PODěkOVáNí

Dne 12. ledna 2012 proběhlo v rámci brněnského veletrhu GO 
vyhlášení vítězů soutěže Region Regina 2012 a dalších, pořá-
daných společností EfektMedia.
Velká část výherců byla doprovázena svými patrony. Mým 
patronem byl pan starosta Jiří Randus.
Tímto bych chtěla jemu a Městu Zubří ještě jednou poděkovat 
za podporu a možnost se této soutěže zúčastnit. Zároveň děku-
ji panu starostovi za doprovod na slavnostní vyhlášení.
Bylo mi ctí reprezentovat naše krásné město Zubří.

kristýna Dufková

V ZIMě NA HOUBy?
Boltcovitka ucho Jidášovo

(Auricularia auricula-judae)
Je obleva? Pohybují se teploty kolem nuly? Vyrazte na houby! 
Možná nenajdete nic. Ale projdete se.
Možná najdete jen nejedlé houby. Mohou být potěchou alespoň 

pro oko, když už ne pro žaludek.
A možná, že najdete ucho Jidášovo. Roste sice spíše od března 

do listopadu, za vhodných podmínek na něj můžeme narazit po ce-
lou zimu.

Nehledejte ho na zemi. Roste na dřevě. Většinou na odumřelém, 
neživém. Na starých kmenech a větvích, i ležících na zemi. Větši-
nou ve skupinách, a to na bezu černém, ale i na dubu, buku a jiných 
listnáčích. 

Jak vypadá? Divně. Ke dřevu bočně přirostlá plodnice má mis-
kovitý nebo škeblovitý tvar. Řekněme to rovnou: vypadá jako 
ucho velké až 100 mm. Za vlhka je plodnice pružná, chrupavčitá, 
při nedostatku vlhkosti sesychá. Barva se pohybuje v odstínech 
hnědé. Starší plodnice mohou být porostlé řasami, ty už se ke sběru 
nehodí.

Má uplatnění nejen v čínské kuchyni, kde se používá jeho blíz-
ce příbuzný asijský druh. Nemá příliš výraznou houbovou chuť. 
Do jídla se přidává toto křupavé cosi i k docílení barevného kon-
trastu. 

A má i léčebné účinky. Obsahuje látky, které podporují obrany-
schopnost organismu a působí preventivně proti některým nemo-
cem. Používá se také jako chladivý obklad třeba na unavené oči.

Je obleva? Pohybují se teploty kolem nuly? Vyrazte na houby! 

Lenka Šimurdová, čSOP Radhošť

V sobotu 18.2.2012 od 19:30 hodin
v restauraci Pod Lipůvkou

VI. Přátelský ples čSSD

k poslechu a tanci hraje Zbyněk Terner
Pořádá a srdečně zve MO čSSD Zubří.

Rezervace vstupenek na tel.737 562 225 (M. Vlková)

Místní organizace KDU-ČSL v Zubří 
Vás srdečně zve na

tradiční Přátelský ples,

který sekoná v sobotu 
28.1.2012 v 19 00 hod.
v restauraci pod Lipůvkou.

K tanci a poslechu 
hraje DUO ANDY.

Občerstvení a tombola 
zajištěna.
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