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Vánoční bohoslužby v Zubří
Den Hodina

24. 12. Štědrý den 15:00 vítání Ježíška
22:00

25. 12. Narození Páně 7:45, 11:00

26. 12. Sv. Štěpána 7:45 
11:00 kaple Staré Zubří

27. 12. Sv. Jana Evang. 7:45

28. 12. Sv. Rodiny 7:45, 11:00

29. 12. 7:45 kaple Staré Zubří

30. 12. -

31. 12. na poděkování 16:00

1. 1. Matky Boží 7:45, 11:00

P. Karel Janečka

Stonožková Praha 2014
Jako už celou řádku let i tento rok se u nás ve škole organizoval předvánoční 
výlet do Prahy pro děti malující prodejní vánoční přáníčka, ale účastnící se 
také výtvarných soutěží a dalších akcí pořádaných hnutím Na vlastních no-
hou – Stonožka.

 V pátek 5. 12. 2014 se více než 40 žáků vydávalo na cestu k autobusu. O půl 
páté ráno se většina objevila u MěÚ a někteří až u Tesca. Když byl autobus 
plný ospalých teenagerů, mohlo se vyjet směrem na Prahu! 
Měla jsem v plánu na chvíli spát, ale už se mi ani nechtělo, tak jako ostatním. 
V klidu jsme si povídali a v 9 hodin jsme byli na místě…

(pokračování na str. 6)

Přijměte pozvánku na 

Přijďte se zaposlouchat do vánočních melodií v podání 
komorního sboru CANTUS GAUDIUM z Velkých Karlovic
pod vedením Pavly Mikeškové, tónů houslí Drahomíry  

a Daniely Klimkových a trubky Petry Chromické. 

V neděli 28. prosince 2014 v 16 hodin 
v kostele sv. Kateřiny v Zubří.

Vstupné dobrovolné. 

Tříkrálové koledování spojené se sbírkou na charitu proběhne v sobotu 10. ledna 2015.

(pokračování na str. 13)



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

Zdeněk Ondřej Zdenka Pavlíčková

Karla Opálková  75 let 
Vincencie Vaculínová  80 let 
Květoslav Halamíček  91 let 

Drahomíra Dobešová 85 let
Ladislav Raždík 85 let

Úmrtí

Vzpomínáme

Narození

ZLATÁ  SVATBA

Josef a Anna Pšenicovi

Helena Petřeková Jan Nohavica

Nastaly sychravé podzimy a s listím vítr si hrál,
osud si pohrával s životy a mně vás navždy vzal...
Léta plynou a nic není jako dřív,
jen vzpomínky nevymizely, budete navždy v nich.
Vzpomínkám se ani o Vánocích člověk neubrání,
myslí i na ty, které měl rád, a již nejsou mezi námi.
Pohladí obrázek, položí kytku jmelí,
nemyslete, moji již zemřelí, že jsme zapomněli.

U příležitosti 13. výročí úmrtí dcery

Jitky Zásmětové,
rozené Vlkové, a 2. výročí úmrtí manžela 

Jiljího Vlka.
S láskou a zármutkem vzpomíná mamka a manželka. 

Pracoval vždy do únavy,
klidu sobě nedopřál, 
za vše dobré, co vykonal, 
tichý spánek buď mu přán. 

Dne 10. prosince 2014 jsme vzpomněli 3. smutné 
výročí od úmrtí pana

Josefa Jurky. 
S láskou vzpomíná manželka, syn s rodinou a dcera s rodinou. Kdo jste 
ho znali, vzpomeňte s námi.  

„Srdce nemocné jsem měl,
přec jsem s Vámi déle býti chtěl,
nu, čas tu touhu mou vzal.“

Dne 12. prosince 2014 jsme vzpomněli 1. smutné 
výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný man-
žel, tatínek, dědeček, bratr, strýc, pan

Jaroslav Pavlíček.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina. Vzpomeňte s námi...

Kdo miloval a byl milován,
není zapomenut.

Dne 31. prosince 2014 vzpomeneme 2. smutné 
výročí úmrtí paní 

Milady Petřekové. 
S láskou vzpomínají manžel a děti s rodinami. 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 18. 10. a 29. 11. 2014

Radostné Vánoce plné vánoční 

pohody a v novém roce hodně zdraví, 

štěstí a lásky 

přeje společenská komise 

při Městském úřadu v Zubří.
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Dopracovaly pilné ruce,
utichla navždy předobrá srdce.
Očima drahýma se již nepodíváte,
teď klidným spánkem odpočíváte.

Dne 21. prosince 2014 uplyne 10 let od úmrtí naší milované maminky paní

Cecílie Svákové,
17 let od úmrtí našeho tatínka pana

Stanislava Sváka
a 26 let od úmrtí jeho syna

Stanislava.
S láskou vzpomínají děti s rodinami. 

Roky ubíhají, vzpomínky zůstávají.

Dne 3. ledna 2015 vzpomeneme 100. výročí naro-
zení našeho tatínka, dědečka, pradědečka, pana

 Karla Holiše.
Vzpomínají děti Marie, Marta, Karel a Františka 
s rodinami.

RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro po-
souzení a hodnocení nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle 
hodnoticího kritéria - nejnižší nabídková cena - ve výběrovém řízení mimo 
režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dle 
vnitřního předpisu č. 024/2013 „Zásady a postupy při zadávaní veřejných 
zakázek malého rozsahu“, na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce „Klub Zubří - rozšíření zadního vstupu“ a schvaluje uzavření smlou-
vy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a to: 
COMMODUM , spol. s r. o., IČ: 46577238, Valašská Bystřice 225, PSČ  
756 27, v souladu s nabídkou uchazeče, dle důvodové zprávy, a pověřuje sta-
rostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 8. 2014 
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava MK Zubří 2014“ se 
společností ALPINE Bau CZ, a. s., IČ: 02604795, Valašské Meziříčí, Jiráskova  
613/13, PSČ 757 01, týkající se změny ceny díla, za podmínek dle důvodové 
zprávy, a pověřuje starostu města jeho podpisem.
RM doporučuje ZM stanovit výše měsíčních odměn neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Zubří, dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM, aby v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. f) ve vazbě na ust. 
§ 47 odst. 1, 4, § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovilo 
namísto Ing. Vladimíra Krupy Ing. Lubomíra Vaculína určeným členem za-
stupitelstva, který bude spolupracovat s pořizovatelem územního plánu nebo 
jeho změn pro město Zubří.
RM revokuje usnesení RM 96/1450, kterým byl schválen vnitřní předpis č. 
006/2014 - „Organizační řád Městského úřadu Zubří“, a tímto ho v celém 
rozsahu ruší.
RM schvaluje zřízení nového funkčního místa referenta Odboru kultury 
a sportu - asistenta sportovního referenta, s účinností od 1. 12. 2014.
RM stanovuje statutárnímu zástupci ředitele příspěvkové organizace města 
Zubří „Základní škola Zubří, okres Vsetín“, IČ: 70874603, Zubří, Hlavní 70, 
PSČ 756 54, Mgr. Tomáši Randýskovi plat dle důvodové zprávy, s účinností 
od 10. 11. 2014.
RM schvaluje výjimku z uplatnění vnitřního předpisu č. 015/2013 „Zásady 
a ceník krátkodobých nájmů sportovišť města Zubří a vybavení“ vůči „Hand-
ball club Zubří“, IČ: 46531378, Hlavní 492, Zubří, PSČ 756 54, pro účely me-
zinárodního turnaje mladších žáků v házené „O pohár starosty města Zubří“ 
pořádaného ve dnech 28. - 30. 11. 2014.

Usnesení 2. schůze Rady města Zubří
konané dne 26. 11. 2014
RM schvaluje změnu složení dílčích inventarizačních komisí v rámci Inven-
tarizace majetku a závazků města Zubří k 31. 12. 2014, dle důvodové zprávy.

Usnesení 3. schůze Rady města Zubří
konané dne 1. 12. 2014
RM doporučuje ZM schválit nabytí nemovité věci - koupi spoluvlastnického 
podílu ve výši ideální 1/2, a to pozemků: p. č. 3569/1, lesní pozemek o výměře 
22532 m2, a p. č. 3573/1, lesní pozemek o výměře 18034 m2, vše k. ú. Zubří, 
od pana Bohuslava Frýšary, za podmínek dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o nájmu tepelných zaříze-
ní č. 1/2003, ve znění Dodatků č. 1 až 4, s „VAE THERM, spol. s r. o.“, IČ: 
61973815, Rožnov pod Radhoštěm, Kulturní 1785, PSČ 756 61, jehož před-
mětem je snížení nájemného, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje 
starostu města jeho podpisem.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 6 Přílohy č. 3 Kupní smlouvy č. 1/Z/2003 
ze dne 5. 12. 2003 na dodávky tepla s „VAE THERM, spol. s r. o.“, IČ: 
61973815, Rožnov pod Radhoštěm, Kulturní 1785, PSČ 756 61, který se týká 
stanovení měsíčních záloh na rok 2015 (objekty: MěÚ, Dům služeb, bytový 
dům na ul. Hlavní 824 a Rožnovská 419, Klub Zubří, Zdravotní středisko), 

Usnesení 1. schůze Rady města Zubří
konané dne 19. 11. 2014
RM schvaluje program „Divadelní předplatné 2015“, stanovuje cenu perma-
nentky na 1200 Kč a vstupného při doprodeji, dle důvodové zprávy, a pověřuje 
starostu města podpisem příslušných smluv.
RM schvaluje poskytování slev na kulturní akce pro zdravotně postižené drži-
tele průkazů ZTP (25%) a ZTP/P (50%) a doprovod držitele průkazů ZTP/P 
(50%), za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 4 na ulici Rožnovská 419, Zub-
ří, s panem Karlem Drdou, Zubří, Rožnovská 419, PSČ 756 54, na dobu určitou 
od 01. 12. 2014 do 30. 11. 2017 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu služebního bytu na ulici Sídlištní 
744, Zubří, s panem Karlem Drdou, Zubří, Horní 123, PSČ 756 54, na dobu 
určitou od 01. 12. 2014 do 30. 11. 2015, za podmínek dle důvodové zprávy, 
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje složení inventarizačních komisí v rámci Inventarizace majetku 
a závazků města Zubří k 31. 12. 2014, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy č. 14166196 o poskytnutí podpory ze Stát-
ního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní 
prostředí na akci „Klidové centrum 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 Smlouvy o výpůjčce dvou dílů Slovníku valašského 
nářečí s „Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií“, IČ: 
70883521, Zlín, Mostní 5139, PSČ 760 01, dle důvodové zprávy, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem.
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MěÚ Zubří informuje



1) Od poplatku je osvobozena osoba, která se na území města Zubří prokaza-
telně nezdržuje déle jak 300 dní v roce, i když má ve městě Zubří trvalý pobyt, 
z důvodu pobytu:
a) mimo území České republiky,
b) ve zdravotnických zařízeních,
c) v zařízení sociálních služeb, které jí poskytuje ubytování,
d) ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
e) ve výkonu trestu.
(2) Úlevu od poplatku ve výši 50 % mají studenti denního studia, kteří studují 
a zároveň přechodně bydlí mimo město Zubří po dobu obou semestrů (polo-
letí) v daném roce.
(3) O osvobození i úlevu dle odst. 1 a 2 je nutno písemně požádat do 28. 
2. daného kalendářního roku na Městském úřadě v Zubří a do 15. 11. da-
ného kalendářního roku délku a důvod osvobození či úlevy prokazatelně 
doložit správci poplatku, jinak na osvobození ztrácí nárok. Správce poplatku 
může na žádost poplatníka, doručenou do 15. 11. daného kalendářního roku, 
stanovit delší lhůtu k doložení důvodu pro osvobození či úlevu s tím, že tato 
lhůta nesmí být delší než do posledního pracovního dne daného kalendářního 
roku.
(4) Osoba, která splňuje znaky poplatníka podle článku 2., odst. 1) písm. a), 
také i podle odst. 1) písm. b) vyhlášky, platí poplatek pouze jednou.
(5) Poplatníci, jejichž poplatková povinnost vznikne v roce jejich narození, jsou 
od poplatku osvobozeni do 31. 12. kalendářního roku, v němž se narodili.
(6) Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
Nadále platí, že již nejsou osvobozeni od poplatku za odpad ti občané, kteří 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Zubří, avšak přechodně bydlí mimo něj.
Ti studenti, kteří splňují  bod 2, jsou povinni do 28. 2. v každém daném kalen-
dářním roce  o tuto úlevu požádat a do 15. 11. daného kalendářního roku délku 
a důvod úlevy prokazatelně doložit. 
Co to znamená prokazatelně? 
Nejjednodušší způsob je předložit potvrzení o studiu. Toto potvrzení většina 
škol dává vždy na jeden půlrok (semestr), proto je nutné doložit tato potvrzení 
dvě (jarní a podzimní semestr). Ale je možné dodat i jiné potvrzení, které do-
kazuje studium na dané škole. Pokud toto potvrzení nebude předloženo, bude 
automaticky úleva odebrána a poplatek se navýší zpět na původní výši.
Pro zjednodušení tohoto úkonu bude možné vše zažádat a také doložit elektro-
nickou formou. Žádost si můžete stáhnout z webových stránek Města Zubří 
(v záložce Formuláře). Je však nutné tuto žádost si vytisknout, vyplnit, pode-
psat, naskenovat a poslat zpět. Potvrzení o studiu je možné taky naskenovat 
a poslat. Vše zasílejte na adresu Gazdikova@mesto-zubri.cz.
Je nutné ještě upozornit, že občané mají zákonnou povinnost se k poplat-
ku nejen přihlásit, ale i z něho odhlásit, a to hlavně při změně trvalého byd-
liště! Jen pro úplnost, cena poplatku za komunální odpad zůstává stejná,  
tj. 400 Kč/os./rok.
Úplné znění OZV najdete na webu Města Zubří. 

Termíny svozů plastů a nápojových kartonů v roce 2015

Plasty – pytlový sběr

2. 1. 13. 2. 13. 3. 10. 4. 8. 5. 5. 6.

3. 7. 14. 8. 11. 9. 9. 10. 6. 11. 4. 12.

Nápojové kartony – pytlový sběr

2. 1. 13. 3. 8. 5. 3. 7. 11. 9. 6. 11.

Upozorňujeme občany, že první svoz plastů a nápojových kartonů 
je již v pátek 2. 1. 2015! 

 Eva Gazdíková – odbor výstavby

V době od 23. 12. 2014 do 2. 1. 2015 bude MěÚ Zubří uzavřen.

za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jeho podpisem.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 Přílohy č. 3 Kupní smlouvy č. KS/6/2013 
ze dne 6. 2. 2013 na dodávky tepla s „VAE THERM, spol. s r. o.“, IČ: 61973815, 
Rožnov pod Radhoštěm, Kulturní 1785, PSČ 756 61, který se týká stanovení 
měsíčních záloh na rok 2015 (objekt: Sokolovna), za podmínek dle důvodové 
zprávy, a pověřuje starostu města jeho podpisem.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 Přílohy č. 3 Kupní smlouvy č. KS 7/2013 
ze dne 6. 2. 2013 na dodávky tepla s „VAE THERM, spol. s r. o.“, IČ: 61973815, 
Rožnov pod Radhoštěm, Kulturní 1785, PSČ 756 61, který se týká stanovení 
měsíčních záloh na rok 2015 (objekt: Ubytovna s kuželnou), za podmínek dle 
důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jeho podpisem.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 6 Přílohy č. 3 Kupní smlouvy č. KS 
8/2005 ze dne 27. 4. 2005 na dodávky tepla s „VAE THERM, spol. s r. o.“, IČ: 
61973815, Rožnov pod Radhoštěm, Kulturní 1785, PSČ 756 61, který se týká 
stanovení měsíčních záloh na rok 2015 (objekt: Sportovní hala), za podmínek 
dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jeho podpisem.
RM doporučuje ZM schválit Návrh rozpočtu města Zubří na rok 2015 dle 
předloženého návrhu ve výši:
Příjmová část ..............    86 457 000 Kč.
Výdajová část .............. 108 821 000 Kč.
Financování ................    22 364 000 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
na umístění zemní kabelové přípojky komunikačního vedení v délce cca. 30 m 
přes pozemky p. č. 4743, 5411/2 a 5423, v k. ú. Zubří, ve vlastnictví města 
Zubří s „O2 Czech Republic, a. s.“, IČ: 60193336, Praha 4 - Michle, Za Bru-
movkou 266/2, PSČ 140 22, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem.
RM ruší na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro hodnocení 
nabídek o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení mimo režim zá-
kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
dle vnitřního předpisu č. 024/2013, „Zásady a postupy při zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu“, na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku 
„Energetické úspory pro Sportovní halu Zubří“, a ukládá vedoucímu OV za-
jistit realizaci nového výběrového řízení na uvedenou akci.
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro hod-
nocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodnoticího 
kritéria - nejnižší nabídková cena - ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle vnitř-
ního předpisu č. 024/2013, „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu“, na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Provádění 
služeb spojených s opravami a údržbou sítě veřejného osvětlení (VO) ve městě 
Zubří pro roky 2015 – 2017“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchaze-
čem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a to: Michal Hasalík,  IČ:  
75284642, Zubří, Sídliště 6. května 1106,  PSČ  756 54, v souladu s nabídkou 
uchazeče, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2 VP č. 018/2013 „Kontrolní systém 
města Zubří“ dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 12. 2014.
RM revokuje usnesení Rady města Zubří č. RM 1/ 14 ze dne 19. 11. 2014
RM stanovuje statutárnímu zástupci ředitele příspěvkové organizace města 
Zubří „Základní škola Zubří, okres Vsetín“, IČ: 70874603, Zubří, Hlavní 70, 
PSČ 756 54, Mgr. Tomáši Randýskovi plat dle důvodové zprávy, s účinností 
od 1. 12. 2014.

Informace o platbě poplatku za komunální odpad 
v roce 2015
Dne 1. 1. 2014 nabyla účinnosti OZV č. 2/2013, která je stále v platnosti, 
a proto opět přinášíme výklad její nejvíce diskutované části - čl. 6 - Osvoboze-
ní a úlevy od poplatku. 

4

prosinec ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

2014



Předvánoční čas v naší Mateřské škole „Duha“ provoní cukroví, které 
připravujeme s rodiči a dětmi. Každoročního pečení se účastní velké množství 

rodičů s dětmi. Tato akce je velice oblíbená, protože děti rády zdobí, vykrajují 
a rády mlsají napečené cukroví až do období Vánoc. Doufáme, že příští rok 

bude mít tato pěkná akce zase úspěch.

Za Mateřskou školu Duha vypracovala Bronislava Jouzová

Mikulášská nadílka

Kdo to cinká, kdo to zvoní? 5. prosince se na Mikuláše děti v MŠ Duha moc 
těšily. Jaký bude? Přivede s sebou i čerta? Po celý týden malovaly, lepily a 

stříhaly čerty, Mikuláše a anděly, aby jimi vyzdobily třídy. A opravdu se jim 
to povedlo. Mikuláš tentokrát s sebou přivedl i čerta. Děti nejprve pozorně 

naslouchaly, co měl Mikuláš o nich napsáno ve stříbrné nebeské knize. Kdo je 
hodný, pomáhá, poslouchá, ale i to, kdo zlobí. Nakonec si čert nikoho v pytli 
neodnesl. Ale děti slíbily, že se polepší. Hezkou písničkou potěšily Mikuláše 

a za odměnu dostaly punčošky s dobrotami, ovocem a pěknou hračkou. 
Přejeme jim, aby si je užily a nezapomněly to, co slíbily. 

Za MŠ Duha Dana Vaňková

Poděkování
V říjnovém čísle Zuberských novin sdělil občanům pan Jiří Randus, že uply-
nulé volební období bylo jeho poslední a že po ustavujícím zasedání nově zvo-
leného zastupitelstva města končí ve funkci starosty. Chci Jiřímu Randusovi 
za jeho práci a službu pro nás občany poděkovat. Poděkovat nejen jménem 
svým, ale také jménem mnoha spoluobčanů, kteří jeho pracovitost, poctivost 
a snahu o zvelebení města oceňují. Ve funkci starosty města působil celkem 
12 let, což rozhodně není málo. Určitě by stálo za to zrekapitulovat, co se jeho 
přičiněním zlepšilo a jak se Zubří proměnilo. Jsem přesvědčena, že jeho při-
rozený šarm byl velkou devízou i při zajišťování dotací, které zvláště v tomto 
posledním volebním období Zubří získalo. 
Poděkování patří i Alence Dobšové, která ve funkci místostarostky zvládla pro 
město zajistit i většinu právnických záležitostí a často i při jednání zastupitel-
stva byla neocenitelným zdrojem relevantních právních informací. 
V době, kdy ve „vysoké politice“ nejsou žádnou výjimkou různé korupční a jiné 
skandály a morální kvality nejsou samozřejmou výbavou politiků, je zvlášť po-
třebné ocenit každodenní poctivou práci vedenou úsilím o dobro našeho měs-
ta. Srdečné poděkování Vám oběma.
Přejeme Jiřímu Randusovi i Alence Dobšové do dalšího života pevné zdraví, 
hodně radosti a spokojenosti v osobním životě. 

Ludmila Jaroňová, Vladislava Machová

Velké poděkování patří i účastníkům fotosoutěže, která byla vyhlášena ZN 
na téma Zubří a jeho krásy. Zúčastnili se jí Ing. Lubomír Dufek, Mgr. 
Helena Dufková, Jiří Koleček a Martina Škrobáková.  Jejich fotografie 
budeme od ledna 2015 postupně zveřejňovat na stránkách Zuberských no-
vin a po domluvě je využijeme  k tvorbě nové titulní stránky ZN. Účastníci 
fotosoutěže získávají roční předplatné ZN zdarma.

Redakční rada

Všem našim věrným čtenářům, 
všem, kdo nám do Zuberských 
novin čímkoliv přispěli, přejeme  
radostné, klidné a čtivé  Vánoce 
v kruhu Vašich rodin a přátel. 
V novém roce se  budeme těšit 
na setkání s Vámi, nejen 
prostřednictvím Zuberských novin.

Redakční radaFilip Banáš, 14 let, ZŠ Zubří      

Vánoční pečení
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Vánoční vyrábění v SVČ
V listopadu děti ze třídy Hvězdička zavítaly do SVČ (Střediska volného času) 
v R. p. R. Na děti zde čekala tvořivá paní učitelka Jarka Křenková, která s dět-
mi vyrobila kapříkový vánoční svícen. I když sluníčko hřálo a počasí vypadalo 
jako na jaře, děti s radostí zavzpomínaly na Vánoce, které už jsou za dveřmi. 
A protože vláček nám do Zubří odjížděl skoro až v poledne, stihli jsme i něco 
dobrého zakousnout v blízké restauraci. Sladkou tečku nám připravila mamin-
ka od Kristiánka a Karolínky.
Tímto děkujeme za skvěle připravené dopoledne.

Veronika Pobořilová a Ilona Hapková

AKCE SLUNÍČEK - LISTOPAD
Děkujeme pánům Barošovi, Němcovi a Petřekovi za hezké a poučné povídání 
o lesních zvířátkách a za ukázku lovení zvěře. Těšíme se na další spolupráci se 
zuberskými myslivci. 

Hvězdárna Valašské Meziříčí, výchovně vzdělávací program „Povídání o Slunci“

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

Vánoční čas nastává,
dárečky dětem rozdává.

Starý rok se ke konci ubírá,
novému vrátka svá otvírá.

Ať sluníčko štěstí se celý rok směje,
zdraví a láska Vás každý den hřeje,

všem lidem kolektiv MŠ Sídliště přeje.

Stonožková Praha 2014
(pokračování z titulní strany)

Návštěva Zlaté uličky

Při bohoslužbě v Katedrále sv. Víta
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slova J. Em. Dominika kardinála Duky OP nebo 
jen pocit z úžasného interiéru Katedrály.
Bětka Válková z 9. B a Nika Krupová s Terezou 
Němcovou měly jít do Arcibiskupského paláce 
převzít diplomy za vítězství ve výtvarné soutěži 
„Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha“, ale 
náhoda jim nabídla ještě jednu poctu. Po mši 
jsme se s dcerou zapovídaly s vojenským kap-
lanem Petrem Šabakou, který mši moderoval, 
a on nám nabídl prohlídku kaple sv. Václava, 
do které návštěvníci smějí jen nahlédnout skrz 
provazovou zábranu. A protože člen ochranky 
Hradu byl ochoten nám kapli otevřít, hned jsem 
poslala pro čekající děvčata. Zavřeny v nádher-

né kapli jsme poslouchaly výklad pana kaplana o její historii i o korunovačních 
klenotech umístěných nad našimi hlavami. A pak nás pan kaplan překvapil – 
zazpíval nám část Svatovítského chorálu. Jeho hlas se ve skvělé akustice kaple 
neskutečně nesl a nám všem běhal mráz po zádech. Nádherný zážitek.

Pak už nás čekal Arcibiskupský palác, kde z rukou pana kardinála převzala 
Bětka diplom „Cena poroty“ za svůj obrázek a Nika s Terezou pak ocenění Me-
tropolitní kapituly u sv. Víta v Praze za celou kolekci zuberských prací. V paláci 
se mohly také setkat s Věrou Čáslavskou (má dcera si s ní pořídila fotografii 
„Dvě bývalé gymnastky“ a pěkně si popovídaly) a s Kamilou Moučkovou, bý-
valou moderátorkou ČT a velmi razantní paní (ale o té příhodě vám povím jen 
na požádání). Zatímco si ostatní prohlíželi Starý královský palác, děvčata se 
vyfotografovala s panem kardinálem a posilnila se sladkostmi v Sále arcibisku-
pů. Pak se připojila ke zbytku výpravy.
Ve tři hodiny se konala v Anežském klášteře vernisáž výstavy „Katedrála sv. 
Víta...“, ale tam jsme už žáky nenutily jít – užili si historie ažaž, teď je lákala 
Praha současná. A oni si ji zasloužili.
Výstava byla krásná nejen interiérem, v němž se nacházela, ale i nádherou a až 
profesionální úrovní prací. O to potěšitelnější bylo, že v tak malém sále, který 
jsme pro výstavu měli k dispozici, jsem našla 21 našich prací! 

A ještě jedna nečekaná pocta se ZŠ Zubří dostala. Na výstavě se po Zubří 
začala shánět nějaká paní. Když jsem se jí představila, zjistila jsem, že je to 
PhDr. Jana Skarlantová, předsedkyně Národního komitétu ČR evropské-
ho soutěžního projektu Evropa ve škole. Před mnoha lety, to se ještě soutěž 
jmenovala Euroateliér, jsme do ní pravidelně přispívali a i po přejmenování 
na Evropa ve škole jsme jí zůstali dlouho věrní. Bývali jsme úspěšní v krajských 

Prvním bodem v našem programu byla světoznámá, velkolepá Zlatá ulička. 
Mezi známé domečky této ulice patří např. dům č. 12, ve kterém se setkávali 
zároveň tři slavní spisovatelé – Jaroslav Seifert, Vítězslav Nezval i František 
Halas, v domě č. 22 žil významný spisovatel Franz Kafka. Domečky byly rozto-
milé a hlavně úplně mrňavé. Já osobně bych je přirovnala k domečkům trpas-
líků. Postele v nich byly malé, kuchyňky taktéž, ale jinak je měli velice pěkně 
vyzdobené i útulné. 
V jedenáct hodin začala v Chrámu sv. Víta mše, která trvala dvě hodiny. Míst 
na sezení pro nás bylo docela málo, ale my starší jsme na sobě nechali sedět i ty 
mladší, resp. nějak jsme se domluvili. Na mši se děkovalo stonožkovým dětem 
za pomoc a probíhaly tam různé modlitby a předčítání. Sbor doprovázející ce-
lou mši byl úžasný. Dle mého názoru zpívali moc pěkně. 
Po třinácté hodině se tři vybraní žáci přesunuli do Arcibiskupského paláce 
na předávání cen za obrázky. Ostatní se mezitím seznámili s památkami blízko 
chrámu – s bazilikou sv. Jiří a Starým královským palácem. Tam jsme si hlavně 
prohlédli Vladislavský sál. V minulosti byl používán jako místo pro rytířské tur-
naje i korunovační hostiny. Dnes se ale používá např. na slavnostní zasedání 
Parlamentu. 

 
Stonožkové děti ze Zubří na nádvoří Pražského hradu

Po prohlídkách jsme se vydali přes Karlův most a Staroměstské náměstí až 
na Václavské náměstí. Zde jsme se všichni, jako každý rok, rozešli do obchodů, 
ale nejprve se většina vydala na jídlo třeba do „Mekáče“ nebo do KFC! 
V šest hodin jsme se opět seskupili a společně vyšli k autobusu. 
Na zpáteční cestě jsme zhlédli pár filmů, ale někteří nezvládli ani jeden. V au-
tobuse vládlo ticho, jen párkrát se ze zadních sedadel ozvaly výkřiky a násle-
dující smích!
Okolo 23. hodiny jsme už byli zase v našem městě – v Zubří.
Děkujeme všem, kdo se zasloužili o tento výlet a pěkně strávený pátek. Praha, 
hlavně Staroměstské náměstí, byla pěkně vyzdobená, osvětlená a plná vánoční 
nálady.

Michaela Majerová, 9. B

Stonožková Praha – pokračování
Slavnostní mše svatá v Katedrále možná neoslo-
vila všechny naše žáky, ale musím je obdivovat 
za jejich trpělivost a skvělé chování. Přesto si 
myslím, že si každý z nich odnesl alespoň je-
den silný zážitek. Ať to byl krásný zpěv více než 
400hlavého dětského sboru, neskutečné výko-
ny malého houslisty a klavíristy, které nebylo 
za jejich nástroji téměř vidět, krásné přímluvy 
dětí prosících za zdraví, klid a mír pro všechny 
lidi – vzpomněly i ty, kteří už nejsou mezi námi, 
např. prezidenta Václava Havla, proslov pana 
prof. Piťhy, paní Běly a gen. Petra Pavla, NGŠ, Bětka Válková

Míša Valchařová
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Velké předvánoční pochrupování
aneb jak beztrestně spát ve třídě

Počátkem prosince někoho z druháků napadlo, že je čas myslet na vánoční 
dárky. Aby překvapení nikdo neviděl, padlo rozhodnutí vytvořit je a uschovat 
ve třídě před zraky zvědavých budoucích obdarovaných. Sešli se až za odpo-
lední tmy (protože očím některých dospělých ujde máloco), zajásali nad pří-
tomností naší milé Jarky Juříčkové a jali se stříhat, lepit, malovat, diskutovat, 
vzdychat, zdobit… a chválit. Napětí a soustředění tak všechny vyčerpalo, že se 
odhodlali z tepla vyběhnout ven, aby zhodnotili vánoční výzdobu v okolí.
Po procházce s trojitým užaslým vydechnutím bylo v plánu ještě si trochu po-
hrát, ale všichni se najednou začali rychle soukat do pyžam a tulit se ke svým 
plyšákům. Módní přehlídka nočních úborů ukončila veškeré snažení o další 
aktivity. Potom už se z různých koutů třídy ozývaly jen zvuky roztodivné a nei-
dentifikovatelné, prostřídané bublavým smíchem a šepotavým okřikováním…
A s jitrem přišlo štěbetání převeliké…, a hlavně snídaně od starostlivých a las-
kavých maminek. Děkujeme!

S. Bludná a P. Bláhová

P.S.: Duch školní nejenže nikoho nevyděsil, ale dokonce všem vdechl přes noc 
takovou jiskru, že jim to druhý den zapalovalo při vyučování  nevídaně; zvažu-
jeme proto ubytování ve škole po celý rok:)…?

kolech, dosáhli jsme i na mety nejvyšší. Ale vůbec jsem nečekala, že si po le-
tech bude někdo naše práce pamatovat. A paní Skarlantová jimi byla nadšená 
a i po té době na ně nezapomněla! To potěší.
S hlubokou úctou bych chtěla poděkovat všem našim dětem, které se ochot-
ně zapojují do všech akcí hnutí Stonožka, ať je to malování přáníček, účast 
na beneficích, výroba předmětů pro prodej, malování do soutěží, sbírky všeho 
potřebného... Nevím, jestli je ve světě víc takových hnutí, v nichž děti pomáhají 
dětem, a to navíc ve spolupráci s tak rozdílnými institucemi, jako jsou armáda 
a církev. 
Na závěr mi dovolte poděkovat paní Jarce Juříčkové a Mgr. Gábině Cábové, 
které se ochotně ujaly organizace zájezdu, když jsem byla na nemocenské, 
a starosti o děti v Praze, protože jsem byla vázána jinými povinnostmi pro Sto-
nožku. Bez nich by se zájezd neuskutečnil.
A ještě poznámka „pod čarou“ – drahouškové, ostřete si tužky a mozky. Čeká 
vás výtvarná soutěž „Karel IV.“

Helena Dufková

Peklo Slováckého divadla z Uherského Hradiště 
zakončilo divadelní sezónu 2014

V pátek 27. 11. se do našeho Klubu vrátili oblíbení uherskohradišťští herci, aby 
svým představením uzavřeli neuvěřitelnou 10. divadelní sezónu. Další skvělou 
cooneyovskou komickou kompozici s herci nastudoval Robert Bellan, režisér 
kultovních Rychlých šípů i komedie 1+2=6. 
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Neuvěřitelná hudební lahůdka tak zakončila čtyřdenní kulturní maraton, který 
si pro vás pracovníci našeho odboru připravili. Tímto děkuji všem, kteří nám 
pomohli s výstavou, již jsme zahájili ve čtvrtek, s pátečním divadlem, sobotním 
jarmarkem i nedělním koncertem. 

Lenka Přečková

LISTŮ PÁD, 
umělecký přerod podzimu a zimy 
na prodejní výstavě v Zubří

Ve čtvrtek 27. 11. 2014 byla slavnostní vernisáží otevřena poslední letošní 
výstava připravovaná ve spolupráci Odboru kultury a sportu s Muzejní 
radou Zubří v Muzeu Zubří (na Petrohradě). Na Petrohradu jsme tento-
krát byli svědky kontrastu mezi barevným podzimem a přicházející zimou 
a s ní souvisejícími vánočními svátky.  Prodejní výstava nabídla moderní 
vánoční dekorace Jany Hrstkové na straně jedné, ale také tradiční a umě-
lecké výrobky drobných řemeslníků na straně druhé. 
Dveře mezi oběma výstavními místnostmi jako by symbolizovaly bránu ze 
světa padajícího listí do světa kouzelné bílé zimy, kterou tu a tam rozzáří svá-
teční červená a zlatá barva. Ač výstava stála na řadě kontrastů a v expozicích se 
snoubily tradiční umění, poctivá řemeslná práce, alternativní pojetí i moderní 
design, vytvářela vkusný celek, kde do sebe jednotlivé kousky krásně zapada-
ly. Pro návštěvníky bylo jistě přitažlivé, že z ní nemuseli odcházet s prázdnou, 
protože si zde mohli zakoupit pěknou dekoraci pro adventní čas nebo pořídit 
menší i větší dárky pro své blízké. 

Vystavující 
Jana Hrstková  a spol. – vánoční dekorace 
Gabriela Radová – cínové šperky
Miroslava Besedová  – zpracování ovčí vlny
Michal Kaňák – mačkaná keramika
Michaela Bařinová – textilní panenky a dekorační předměty.

Lenka Přečková

Jejich Peklo v hotelu Westminster bylo jako vždy o mimořádných výkonech 
jednotlivců (např. geniální mimika „tajemníka“ Jožky Kubánika či velké pře-
kvapení v podobně nováčka ve Slováckém – „čínského číšníka“ Davida Ma-
cháčka), ale hlavně v neskutečné síle kolektivní práce. Snad z žádného jiného 
souboru tak netryská pohoda a radost, s jakou spolu na prknech, co znamenají 
svět, předvádějí jeden gag za druhým. 
Když na klubové nástěnce herci viděli, že za námi znovu jedou v březnu, byli 
docela překvapeni. „To ještě ani nehrajeme,“ říká jeden, načež druhý odpoví-
dá: „To ještě ani neumíme.“ Ano, „upekli“ jsme to s manažerkou Slováckého 
divadla tak, že jejich adaptaci slavného Sluhy dvou pánů „Sám na dva šéfy“ 
uvidíte jen měsíc po premiéře na domovské scéně.  Po čase tak opouštíme 
cooneyovské scénáře, neopouštíme však komediální žánr, a hlavně tu dobrou 
partu, kterou jste si v Zubří tak oblíbili. 

Lenka Přečková, foto: Pavel Czinege

Oslava folklóru spolu s CM Soláň a CM Kunovjan

V neděli 30. 11. 2014 se scéna Klubu Zubří zaplnila neuvěřitelným počtem 
muzikantů a zpěváků z dvou krajů folklóru zaslíbených. Naše krásné roz-
verné Valašsko reprezentovala ještě rozvernější CM Soláň a ze Slovácka 
k nám dorazili muzikantsky vyzrálí hosté z CM Kunovjan, s nimiž přijela 
moudrost, lidství a tichá předtucha Vánoc.
V hektických předvánočních dnech se čas v Klubu jakoby na chvíli zastavil. 
Pakliže jsem předpovídala koncertu „souboj“ dvou velkých cimbálových těles 
o srdce divákovo, ve finále šlo o mimořádně příjemnou konfrontaci mezi řadou 
muzikantů i zpěváků, ať už z valašských kotárů nebo ze Slovácka. Střídaly se 
velké a kompaktní výkony všech muzikantů, pěvecká sóla, v nichž za Soláň zá-
řila Míša Bařinová či Pavel Ptáček a za Kunovjan pouze třináctiletá dívenka 
Martina Ondrůšková, dlouholetá sólistka Kamila Machová a Radomír Schottl, 
ale také moudré vyprávění uměleckého vedoucího Kunovjanu pana Jaroslava 
Schottla o historii a původu jednotlivých koled. Mnohé nadchly neskutečně 
sladěné ženské vokály čtyř tet ze Soláně, jiné zase obrovská hutnost a síla 
chlapských hlasů muzikantů z Hradiště. Vždy, když slyším cimbálové muziky 
z jihu, mám pocit, že v tom kraji umí skvěle zpívat snad každý. Ve víně je možná 
nejen pravda, ale také nějaká podpůrná látka, která mimořádně svědčí hlasiv-
kám. Snad největší aplaus večera si zasloužila muzikantská premiéra Pavla 
Ptáčka, který se chopil vozembouchu a „vo zem“ s ním bouchal s takovou grá-
cií, že to rozdovádělo nejen publikum, ale také ostatní muzikanty.   
V závěru takřka plný sál radostně aplaudoval a lidé náš sál opouštěli s rozzá-
řenými úsměvy na tvářích. Mnozí z nich si pak odnesli kus té krásy domů v 
podobě malého stříbrného kolečka, které po vsunutí do CD mechaniky nechá 
znovu rozeznít rytmiku cimbálu, sílu malých „smyčcových orchestrů“, libé 
tóny klarinetů a fléten, roztomilé hlásky i silné hlasy sólistů či nezvyklé zvuky 
často nevídaných nástrojů.
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Za pořadatele děkujeme všem, kteří nám s jarmarkem pomohli, všem účinku-
jícím, zvukařům i stánkařům. Letos to pro nikoho z nich nemohlo být jedno-
duché. Zima sice nebyla třeskutá, ale po tak dlouhém, krásném a teplém pod-
zimu nás všechny malinko překvapila! Advent začíná. Užijte si jej v pohodě, 
v klidu a ve zdraví.

Lenka Přečková

Divadelní předplatné na rok 2015 bylo vyprodáno 
během necelých 2 hodin
Ani v těch nejodvážnějších snech bychom si nepředstavili, že by divadelní 
předplatné v Zubří mohlo být tak rychle vyprodáno. Kde jsou ty doby, kdy 
zůstávala polovina sálu volná pro možný doprodej? Mnohým nový systém 
prodeje divadelních permanentek přinesl zklamání, nicméně jménem 
celého odboru kultury se mohu zaručit za to, že systém byl pro všechny 
stejný a spravedlivý. 
Na jednu stranu je to pro nás velké zadostiučinění a ocenění naší práce, 
na druhou stranu nás velmi mrzí, že nemůžeme vyhovět všem v jejich požadav-
cích. Máme však to velké štěstí, že Zubří má pohodlný sál, v němž dobře uvidí-
te i uslyšíte z každého místa. Dali jste nám jasný signál, že divadlo máte rádi. 
Již v tomto roce jsme pro vás chtěli připravit dvojí předplatné, ale vzhledem 
k nejisté situaci týkající se případné rekonstrukce Klubu v době jeho plánování 
jsme od těchto úvah ustoupili. Přesto se vynasnažíme pro příští rok naplánovat 
další divadelní představení tak, abychom udělali radost i těm, na které se nedo-
stalo nebo kteří si představovali lepší místa k sezení.
Všem doporučuji hlídat si kulturní program. V Zubří se probouzí k činnosti i další 
subjekty, které pro vás chystají divadelní lahůdky. V prosinci s nimi začíná např. 
Irena Benová, která v rámci svých benefičních dnů pro Damiánka hostí studenty 
Janáčkovy konzervatoře z Ostravy s jejich Ženitbou. Čeká na vás také dubnová 
„PARTIČKA“ v Hale Zubří a věřím, že to není zdaleka všechno.
Moc vám děkuji za pochopení. S úctou

Lenka Přečková

Vánoce, Vánoce přicházejí,
zpívejme přátelé……
Svátky klidu a míru nám pomalu klepou na dveře, a tak jsme si i my v knihovně 
navodili tu milou slavnostní atmosféru. Zdobili jsme voňavé medové perníčky 
a vyráběli přáníčka pro naše nejbližší. K té správné vánoční atmosféře nám do 
uší zněly koledy. 
Tímto bych ráda za všechny děti a maminky poděkovala paní Sladké ze Sladké 
fantazie za sponzorský dar v podobě právě těch medových perníčků a bílkové 
polevy ke zdobení. Musím říct, že ta dětem nejvíce chutnala a očička jim jenom 
zářila, když olizovaly své nezbedné prstíčky, neustále namáčené v té sněhově 
bílé a tuze sladké zdobící hmotě. 

Zároveň bych všechny chtěla informovat o nových službách, které naše 
knihovna má možnost nabídnout všem spoluobčanům.

Koncem roku jsme pro naše uživatele pořídili do knihovny čtyři nové počítače. 
Nákupem nových PC chceme zajistit bezproblémový chod a spokojenost ná-
vštěvníků těchto veřejných internetových stanic.
Dále připomínám, že můžete využívat náš On-line katalog, který slaví 
svůj první rok. Tento katalog naleznete na webových stránkách knihovny  
– www.mesto-zubri.knihovna.info.
Čtenáři naše webové stránky a nový katalog za ten rok zaregistrovali a hodně 
z nich již plně využívá možností, které katalog z pohodlí domova umožňuje. 
Knihovna se podílí na vytváření souborného katalogu knihoven okresu Vsetín. 

Letos poprvé se v Zubří spojil Vánoční jarmark
s rozsvícením vánočního stromečku
Na teploměru rtuť pomyslně laškuje na hranici mínusových a plusových 
hodnot a ohlašuje tak skutečnost, že letošní advent je tady. V Zubří jej ví-
táme již v sobotu 29. 11. 2014 Vánočním jarmarkem a rozsvícením vánoč-
ního stromečku.

 

Krátce po desáté již stojí na prostoru před poštou řada stánků s tradičními 
výrobky, občerstvením, uzenými a zabijačkovými specialitami, ale i textilními 
výrobky a cukrovinkami. Návštěvníci se začínají pomalu trousit. Na pódiu 
je navzdory vlezlé zimě rozehřívají svými písněmi jako vždy dobře naladění 
FARAONI. Sobotní dopoledne i odpoledne v klidu za zvuku příjemných me-
lodií ubíhá, medovina, grog a svařák plní svou dnes tolik potřebnou funkci 
a návštěvníci jarmarku „odbíhají“ na Petrohrad, kde probíhá prodejní výstava 
lidových a řemeslných výrobků LISTŮ PÁD.  Nejeden z nich vchází do dveří 
s větou „Jdu se sem zahřát.“ Většina z nich pak odchází mile potěšena nádhe-
rou, jaká je pro ně v obou místnostech připravena.  Především pak mají mož-
nost vidět na vlastní oči ruční spřádání ovčí vlny na kolovrátku, které předvádí 
a popisuje Miroslava Besedová. 
Odpolední program zahajují opět Faraoni, kteří hrají jednu pecku za druhou. 
Nad některými stánkaři již snaha o vyrovnání se s klimatickými podmínkami pře-
rostla v boj o holý život, a tak se raději brali domů trochu dříve. Zhruba od 15.30 
hodin se relativně malé improvizované pódium zaplnilo relativně velkým počtem 
„Beskyďáků“. Ti, od malých po velké, všichni v krásných valašských zimních 
krojích, předvedli pásmo koled a okořenili jej i malým tanečkem pod pódiem. 
S jejich vystoupením se začal prostor v centru příjemně plnit. Beskyďáky vystří-
dala Schola od svaté Kateřiny pod vedením Marušky Křenkové a s hudebním 
doprovodem Jarka Křenka. Děti si získaly srdce přihlížejících a naslouchajících 
krásnými písničkami, z kterých už doslova dýchala vůně Vánoc. 

 Po půl páté už se jeviště chystalo pro mateřskou školku ze Sídliště, která již 
několikrát zorganizovala společné slavnostní rozsvícení vánočního stromečku 
v Zubří. Letos jejím vystoupením vrcholil program Vánočního jarmarku. Paní 
učitelky a pár dětí zazpívalo několik krásných zimních a vánočních písniček 
a přišel čas na odpočítávání, které vyvrcholilo rozsvícením vánočního stromeč-
ku, který se letos oděl do červených světýlek. 
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ství. Její život je řádný a neposkvrněný jako její domov. Dopis jejího manžela, 
který měl být objeven až po jeho smrti, ale všechno změní...
A do třetice – naprostá pecka, třešnička na dortu, knížka, která má spád a 
je naprosto autentická. Knížka, která se čte jedním dechem.
Některé z knih do našeho života přijdou a zase odejdou, ale tato kniha ve 
Vás zanechá stopu. 
Když se řekne její název, nikdy nebudete váhat, jestli jste knihu četli nebo ne. 
Pokaždé si vzpomenete o čem a jaká přesně tato kniha byla. Naivní, krutá, 
šokující, depresivní. Dlouhý čas jsem čekala, zda kniha vyjde v novém vydá-
ní. Stalo se. Moc mě tedy těší, že nakladatelství Moba vydává pentalogii opět 
celou.
V naší knihovně nesmí chybět. Velmi silný příběh, který Vás osloví…

Virginia C. Andrewsová: Květy z půdy
Jediný tragický zlomek sekundy změní doposud idylický 
život mladé šťastné rodiny v příběh plný napětí a jen těž-
ko uvěřitelných událostí. Po otcově smrti se sourozenci 
Christopher, Cathy a dvojčata Cory a Carrie ocitnou se svou 
matkou sami, bez domova a zcela bez prostředků. Matka se 
proto rozhodne pro riskantní návrat ke svým velmi boha-
tým rodičům, kteří ji však před lety vydědili. Děti tajně zavře 

do tmavého podkrovního pokoje jinak obrovské vily, kde jim kromě čerstvého 
vzduchu, slunce a rodičovské lásky chybí především pocit volnosti...

Svátečně laděné čtení na knižní notě se svíčkou, křesílkem a pozitivní přístup 
k poslednímu měsíci v roce -  třeba s horkým čajem, svařeným vínem nebo vo-
ňavou kávou 

ze srdce přeje 
Lenka Cabáková

Pro všechny čtenáře chystáme i do dalšího roku plno knižních novinek
a bestsellerů. Těšíme se tedy na vaši přízeň i v roce 2015.

Vánoční otevírací doba v knihovně:
Od 23. 12. 2014 do 01. 01. 2015 z důvodů čerpání dovolené knihovna 
UZAVŘENA.

Katalog spravuje Masarykova veřejná knihovna Vsetín.
Věříme, že tato služba bude Vámi nadále hojně využívaná a že návštěvníků 
těchto stránek v příštím roce bude i nadále přibývat.
Samozřejmě, že v knihovně, na mailu a také na FB stránkách vám rádi zod-
povíme všechny vaše dotazy a naučíme vás vužívat všechny výhody on-line 
katalogu knihovny.

ČTĚTE UŠIMA – že to nejde?  

Ale ano, půjčíme Vám přece CDčka s mluveným slovem. 
A nabídka je velká. Přes pohádky pro děti, humor, detektivku až po různá dob-
rodružná vyprávění. Na co si jen vzpomenete.   
Za zmínku a malé ohlédnutí stojí i již tradiční vyhlášení literární soutěže. Také 
letos Masarykova veřejná knihovna Vsetín vyhlásila literární soutěž s názvem 
vám již velice známým „O poklad strýca Juráša“ pro děti od 6 do 15 let. 
Námět k psaní je více než inspirativní - dobrodružství všeho druhu. Mladí au-
toři si mohou vybrat ze široké škály témat, které může být zpracováno formou 
prózy, poezie, dramatu či komiksu.. 
Děti zuberské školy své práce již odevzdaly, a tak v tomto čase přichází na řadu 
hodnocení. Uvidíme tedy, jak to celé dopadne…
A nakonec malé vánoční zpestření v podobě úžasného vánočního a hlavně 
dobrého čtení v našem knižním menu:

Táňa Keleová – Vasilková: Manželky
Hrdinky této knihy, kamarádky z gymnázia – Iva, Diana, 
Martina a Michaela, jsou úplně obyčejné ženy, a přitom 
vlastně obyčejné vůbec nejsou… Každá z nich má v sobě 
něco jiného, osobitého, svébytného, charakteristického jen 
pro ni… stejně jako každá z nás, i ony jsou svým způsobem 
jedinečné.
Sledujeme jejich každodenní problémy, sny, touhy, zkla-

mání… jejich proměnu pod tlakem událostí, které je postihly zcela neočekáva-
ně, ale musely je přijmout. Dozrávají – odráží se to nejen ve vztahu k manže-
lům, partnerům, ale i k sobě samým.

Liane Moriarty: Manželovo tajemství – někdy je lepší 
nevědět
Moje drahá Cecilie, pokud tohle čteš, tak jsem už mrtvý...
Představte si, že najdete dopis, který vám manžel napsal s 
tím, že jej máte otevřít až po jeho smrti. Představte si také, 
že dopis obsahuje jeho nejhlubší temné tajemství - něco s 
potenciálem zničit nejen život, který jste společně vybudo-
vali, ale i životy druhých. Představte si tedy, že jste narazila 

na takový dopis, ale váš manžel stále žije... Otevřete ho?
Cecilia Fitzpatricková má všechno, co by si člověk mohl přát: je úspěšná v prá-
ci, oblíbená mezi lidmi a především má tři krásné dcery a spokojené manžel-

Jen jednou za rok přijdou Vánoce,
jen jednou za rok se malý, sněhem zachumelený stromeček 

promění v zářící světélko lidského štěstí.
Jen jednou za rok jsou lidská srdce tak blízko vedle sebe, že 

jedno druhé slyší.

S hlasem vánočních zvonů ať zavítá do Vašeho domu zdraví, 
láska a radost a ať s vámi zůstanou po celý příští rok. 

To vše Vám od srdce přeje
Lenka Cabáková a Eliška Bartošíková
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Drtič pecek
(Některé druhy ptáků na území 
města Zubří a v jeho nejbližším 
okolí, 22. část)
Dlask tlustozobý (Coccothraustes 
coccothraustes) je pták velikosti 
špačka. Tělo zbarvené pestrou pa-
letou odstínů hnědé má ale kratší 
s krátkým ocasem. Nápadný je 
jeho silný kuželovitý zobák. Ten je 

na jaře ocelově modrý, pak světle žlutavý. Používá jej jako louskáček. Např. 
německy se dlasku říká drtič pecek, katalánsky železný zobák. Jeho potravu 
tvoří převážně semena habru, hlohu, různých druhů slivoně, javoru, třešně 
a jiné. Mláďata však krmí spíše hmyzem. Pokud byste měli příležitost sledovat 
mláďata na hnízdě, ověřili byste si, zda je pravda, že mají vnitřky zobáčků ná-
padně fialové. Hnízdo dlaska je ale nenápadné, průměrně 6 metrů vysoko v ko-
runě stromu. A ani hlasem na sebe dlask příliš neupozorňuje. Ozývá se tichým 
a nenápadným zpěvem. Své české jméno získal dlask podle zvukomalebného 
mlaskavého hlasu. Prostředím dlaska jsou listnaté i smíšené lesy a také stro-
mořadí, zahrady, sady či parky. Po hnízdění tvoří menší i velká hejna.
Dlask je částečně tažný druh. Tah našich ptáků směřuje od září do října do Itá-
lie. Ptáci, které můžete vidět u nás v zimě - i na krmítku, jsou hlavně zimní 
hosté z Německa a Polska.

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť
Autor fotografie: Tomáš Kašpar

Vánoce – radost z dítěte
Vánoce jsou v naší společnosti stále oblíbenými svátky. I když si už pod tím-
to svátkem nepředstavujeme všichni totéž. Hlavní náplní Vánoc je radost 
z dítěte. Radost z narození dítěte, které už na začátku svého života upoutalo 

pozornost vnímavých lidí. Toto dítě 
přišlo, aby vrátilo naději těm, kdo se 
cítili ohroženi zlem, jež bylo přítom-
no i v tehdejší společnosti. Přišlo, 
aby posílilo ty, kteří si uvědomovali, 
jak snadno se člověk nechá ovlivnit 
ke zlému. A někdy ublíží, i když to 
ani nechce. Mnoho generací lidí se 
na to dítě těšilo. Ale když přišlo, bylo 
také hodně těch, kteří nepochopili, 
že je tady čas vysvobození. Přesto 
v něho mnozí další uvěřili. A tuto 
možnost máme i dnes. Jak píše evan-
gelista Jan: „Těm pak, kteří ho přijali 
a věří v jeho jméno, dal moc stát se 
Božími dětmi.“ 
I v dnešní době můžeme přijmout Je-
žíše do svého života, protože on žije. 

Jako Bůh je stále zde. Vánoční doba představuje také určitou symboliku. 
Začíná oslavou narození Ježíše Krista. Končí svátkem Křtu Páně, který při-
padá tentokrát na neděli 11. ledna. Ježíš křtem v Jordánu vstoupil do veřej-
ného života. Začal ohlašovat příchod Božího království a vyzýval lidi k přije-
tí Boha a k životu v lásce, kterou chce vlévat do našich srdcí. 

Malé ohlédnutí za končícím rokem 2014
V tomto roce jsme uspořádali několik zdařilých akcí. První z nich v břez-
nu – Karneval. Tentokrát se nesl v duchu barev černá a bílá. Odpoledne si 
zatancovaly děti a večer dospělí, převážně mládež. Odpoledne, už tradičně, 
převládaly princezny, Šmoulové, vodníci …. Večerní černobílé kreace byly 
nápadité a vtipné. Tímto vás srdečně zveme na Karneval 2015. Ráz – po-
hádkové bytosti.
V pátek 16. 5. jsme zorganizovali oslavu Dne matek. Zúčastnilo se 38 ma-
minek a babiček. Po malém občerstvení dostala každá žena malý dárek. V 
kulturním bloku vystoupily děti ze Scholy pod vedením manželů Křenko-
vých. Vystoupení dětí bylo velice milé a dojemné. 
V sobotu 21. 6. Dětský den. Spousta soutěží, zábavy a odměn pro soutěžící.  
Další akce – smaženice. 
Ve středu 1. 10. fotografování do kalendáře, které se uskutečnilo v TIP 
SPORTU.  
Navštěvujeme jubilanty s dárkem a kytičkou, organizujeme brigády (umý-
vání oken a úklid v Horní škole), na konto Na obnovu Libušína jsme odesla-
li finanční částku. 
Poslední akcí tohoto roku je zájezd do termálních lázní v Györu v Maďarsku.

Do nového roku vám všem přejeme pevné zdraví a klid a pohodu ve vašich 
rodinách.

Výbor ČČK Zubří II – Horní

Pokojné Vánoce naplněné láskou 
a nadějí a splnění všech tajných přání 
v novém roce všem našim spoluobčanům 
přeje 

výbor ČČK Zubří II - Horní   

Šťastné a veselé Vánoce mějte,
pohody s blízkými si užívejte,
a až pak nakonec nový rok 2015 přijde,
přejeme, ať v něm všechno vyjde,
hlavně pevné zdraví ať Vás provází
a ke štěstí nic neschází.

To Vám ze srdce přeje
představenstvo MS ČČK Zubří I - Dolní

Výbor odboru turistiky v Zubří přeje všem 
členům a příznivcům turistiky hezké Vánoce, 
šťastný nový rok a pevný krok na našich 
společných procházkách v roce 2015.

Zároveň Vás všechny zveme na 
„Novoroční zimní výstup na Radhošť“ 
v sobotu 3. ledna 2015.Gabriela Maňáková, 

13 let, ZŠ Zubří

Zuzana Galčanová,  14 let, ZŠ Zubří
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Končí přijímání nominací 
do ankety Sportovec města 
Zubří roku 2014

Již jen do 7. ledna 2015 máte možnost podávat nominace do ankety Spor-
tovec města Zubří roku 2014! Do ankety mohou být nominováni všichni 
sportovci, kteří během roku 2014 dosáhli významných sportovních výsledků. 
Svého sportovce si následně zvolí veřejnost prostřednictvím hlasování na in-
ternetu a také v Zuberských novinách. 

Anketa je vyhlášena v těchto kategoriích:
Jednotlivci dospělí 
Jednotlivci mládež 
Kolektiv 
Trenér roku 
Mimořádný sportovní výkon roku

Nominace
Nominace mohou předkladatelé z řad sportovních oddílů i veřejnosti vyplnit 
do předepsaného formuláře, který je k dispozici na podatelně městského úřa-
du, v kancelářích Klubu Zubří a Sportovní haly nebo na internetové adrese 
sportovních stránek města Zubří http://sport.mesto-zubri.cz/ 
Nominováni mohou být pouze sportovci, kteří jsou registrovaní v oddílech 
ve městě Zubří, nebo sportovci, kteří dosáhli významných sportovních úspě-
chů v jiných oddílech a mají v Zubří trvalý pobyt.
Hodnocení sportovců a vyhlášení výsledků
Po vyhlášení ankety „Sportovec města Zubří roku 2014“ se do hodnocení za-
pojí široká veřejnost, která bude hlasovat pro své favority. O nejlepším sportov-
ci bude rovněž rozhodovat odborná porota složená ze sportovních odborníků 
a zástupců jednotlivých oddílů.
Sportovní galavečer s vyhlášením nejlepších sportovců města Zubří proběhne 
21. března 2015 (změna termínu vyhrazena).
Kontakt
Nominace sportovců a sportovních družstev bude Odbor kultury a sportu měs-
ta Zubří přijímat do 7. 1. 2015 osobně prostřednictvím podatelny městského 
úřadu, v kancelářích  Klubu Zubří a Sportovní haly nebo emailem na adrese 
Josef.randus@mesto-zubri.cz.

O pohár starosty města Zubří
Ve dnech 28. 11. - 30. 11. 2014 se v Zubří uskutečnil již 16. ročník tradič-
ně kvalitně obsazeného mezinárodního turnaje mladších žáků v házené 
„O pohár starosty města Zubří“.
Házenkářské duely chlapců ročníku 2002 a mladších z Čech, Slovenska 
a Maďarska se rozběhly v pátek a sobotu ve dvou skupinách a pokračovaly 
nedělními zápasy o konečné umístění.
Konečným vítězem třídenních bojů se stalo družstvo Tatranu Prešov „A“, 
které v dramatickém finálovém utkání porazilo tým Olomouce až v rozstře-
lu. Souboj o třetí místo svedli hráči HC Zubří „A“ a TJ Sokol Velké Meziříčí.  
Přes semifinálovou porážku o branku s Oloumoucí našli Zubřané novou 
motivaci a Vel. Meziříčí jasně přehráli, čímž obsadili pěkné třetí místo. 
Na tomto turnaji se neztratilo ani „B“ družstvo HC Zubří složené z mlad-
ších kluků, zejména ročníků 2003 a 2004, které se po několika vyrovnaných 
zápasech utkalo o deváté místo s KH Zbrojovkou Vsetín.  Po vítězství a re-
míze nakonec obsadili deváté místo.
Poháry a ceny předal všem týmům kapitán házenkářů mužů HC Zubří Petr 
Orság a  starosta města Zubří pan Ing. Lubomír Vaculín, který zároveň 
povzbudil mladé hráče v jejich sportovním zápalu. Poděkování patří všem 
dobrovolným organizátorů a dále podpoře ze strany města Zubří, RONA 

Narození dítěte je i v dnešní komplikované době pro většinu lidí radostnou 
událostí. Od té chvíle začínáme žít v tomto světě. Ale můžeme už teď začít 
nový život skrze křest. Křest je přijetím Boha do našeho života a Bůh působí, 
že s ním můžeme žít navždy. Ježíšův křest byl symbolický. On se tím ztotož-
ňoval s námi, jako by sám byl hříšník. My jsme ve křtu hříchů zbaveni a jsme 
Bohem přijati za vlastní. Bůh nás pak může osvobozovat od zla a zbavovat 
hříchů, kdykoli o to s důvěrou prosíme. Naše spolupráce je ovšem důležitá. 
V této souvislosti si dovoluji povzbudit rodiče, kteří uvažují o možném křtu 
svého dítěte, aby neváhali. Někteří jsou si vědomi toho, že jejich život není 
před církví úplně v pořádku. Nejsou církevně sezdaní nebo jeden z nich není 
pokřtěný či ani jeden nebyl ve víře vychován. To ještě není překážka pro 
křest dítěte. Farář se sice neubrání podezření, zda bude výchova opravdu 
podle víry, když sami rodiče podle ní moc nežijí. Nedoporučuji však v této 
věci shánět informace od lidí, zda farář pokřtí nebo ne. Církevní právo sta-
noví jasné požadavky a někteří pochopili jako odmítnutí, když některý farář 
chtěl, aby svoji víru brali opravdově a splnili požadované podmínky. Sku-
tečnost je však taková, že i lidé, kteří splňují podmínky církevního práva, se 
podle víry v životě neřídí. Je proto lépe informovat se vždy přímo u faráře. 
Když je dobrá vůle a trocha snahy, dá se vždy domluvit. 
Přeji všem občanům lásku, pokoj a radost v srdcích nejen o Vánocích. Ať 
při pohledu do jeslí poznáte dítě, které se pro nás stalo darem. Ať dokážete 
přijímat Boží dary tak, jak je On dává, a tak zakoušíte radost ve všech situ-
acích dalšího roku.

P. Karel Janečka, farář

TŘÍKRÁLOVÉ ZPRÁVY
Rok s rokem se sešel a opět se přiblížila doba Vánoc, nového roku a také 
Tříkrálové sbírky. V roce 2014 vybrali koledníci pod Charitou Valašské 
Meziříčí částku 1 790 000 Kč. Část těchto peněz putovala na domácí a za-
hraniční projekty Arcidiecézní charity Olomouc. Charita Val. Meziříčí pak 
hospodařila s částkou 1 100 000 Kč. Z těchto peněz byla doplacena koupě 
budovy Českých drah ve Val. Meziříčí, pořízen automobil pro služby v Rož-
nově p. R., polohovací postele a další potřebné pomůcky pro služby v Kelči 
a Valašské Bystřici.      
JAK VYUŽIJEME DARY Z TKS V ROCE 2015? 
Z vašich darů chceme vyčlenit prostředky na přímou pomoc lidem v akutní 
nouzi, dále zakoupit dva automobily pro služby ve Val. Meziříčí a v Rožnově 
p. R., pořídit kompenzační pomůcky a doplnit potřebné vybavení pro pečo-
vatelskou službu v Kelči, domov pokojného stáří ve Val. Bystřici a Centrum 
denních služeb v Rožnově p. R.      
MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM… ♫♪♫
Charita rozesílá skupinky tří koledníků a vedoucího. Každé skupince je při-
děleno území, ve kterém postupně navštíví téměř každé obydlí. Přicházejí 
s radostnou zvěstí o narození Krista a s prosbou o dar a při té příležitosti 
rozdávají dárcům pozornost v podobě cukru a kalendáře.    
Každý, kdo chce aktivně podpořit toto dílo Charity a zapojit se do ko-
ledování, je srdečně zván! Přivítáme jak děti, tak i dospělé, kteří jsou 
ochotni pomoci!  
TERMÍN KONÁNÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY: 9. - 10. ledna 2015 
(dle místních tradic)
Koordinátoři sbírky: 
Jan Lušovský, 603 549 682 (Charita)  
Město Zubří: Jaroslav Křenek
Děkujeme všem, kdo naše koledníky přijmete a přispějete finančním darem 
na služby, které pomáhají všem potřebným v našem okolí.  
Kontakt na Charitu Valašské Meziříčí: 
571 619 981, www.valmez.charita.cz

Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 na sídlišti v Zubří. Nezařízený, volný 
ihned. Tel. 605 00 69 71.
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Mikulášské klání ve stolním tenise
První prosincová sobota patřila v Sokolovně opět stolnímu tenisu. Podruhé se 
zde setkaly mladé naděje tohoto sportu ze Zubří a blízkého okolí u příležitosti 
Mikulášského turnaje. Oproti prvnímu ročníku byl ten letošní poznamenán 
malým zájmem. Zatímco vloni se utkalo o tituly téměř dvacet borců, letos jich 
dorazilo pouze šest. Některé v předvečer turnaje přepadly zdravotní problé-
my, někteří nejspíš zůstali schovaní před čerty z předešlého dne ve svých úkry-
tech. Aby si ti, kteří nakonec přišli, dali pořádně do těla, hráli každý s každým 
dvakrát.
A bylo se na co dívat. Již při prvních úderech bylo vidět, že kluci nedrželi pin-
gpongové rakety v rukou poprvé a s přehledem ovládali míček nad zeleným 
stolem. Jedno bylo jisté - všichni budou po zásluze odměněni. Tři kategorie 
nakonec měly své vítěze. Mezi nejmladšími triumfoval Max Matula, Zubřan 
žijící ve Valmezu, kategorii mladších ovládl Staňa Večeřa z Poličné, jenž se stal 
zároveň absolutním vítězem turnaje, a vítězství mezi staršími zůstalo v Zubří 
díky Petrovi Škrobákovi. Druhá místa obsadili Adam Majtan a Ondra Frňka, 
bronz patří Tomovi Zemanovi.

I když nepřišlo více účastníků, turnaj se snad díky tomu odehrál v rodinné a 
pohodové atmosféře, za kterou bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným 
hráčům a jejich rodinnému doprovodu, místostarostovi města Zubří, panu 
Stanislavu Petruželovi, který přišel povzbudit mladé hráče, kavárně Tip Cafe, 
jmenovitě Aleši Měrkovi, který se postaral o občerstvení a zapůjčil Go Pro ka-
meru, díky níž se budete moci podívat na záběry z turnaje, členům Odboru 
kultury a sportu města Zubří, kteří turnaj uspořádali, a také Jirkovi Krupovi, 
trenérovi oddílu zuberského stolního tenisu, který by chtěl pozvat do Sokolov-
ny všechny zájemce o tento sport, aby si přišli s ostatními zahrát každé úterý 
od 19.30 hod. a ve čtvrtek od 14.30 hodin.

Pepa Randus

MLADŠÍ ŽAČKY TŘETÍ

Foto: nahoře zleva : vedoucí družstva Radim Krůpa, Eliška Benová, Terka Pa-
látová, Jasmína Remešová, Hanka Mikulenková, trenérka Simona Palátová, 
vedoucí Jaromír Remeš; spodní řada zleva: Tamara Vičanová, Adélka Mizero-
vá, Anitka Poláčková,Míša Janošková, Lea Jurajdová

Lednické Rovné, Mondelēz International, masokombinátu VÁHALA Hus-
topeče, Mlékárny Valašské Meziříčí, Talentu házená a dalším. 

Konečná tabulka turnaje:

 1. Tatran Prešov „A“ (SK)
 2. TJ STM Olomouc
 3. HC Zubří „A“
 4. Velké Meziříčí
 5. Tatabánya (H)
 6. Sporta Hlohovec (SK)
 7. Tatran Prešov „B“ (SK)
 8. HK Ivančice
 9. HC Zubří „B“
 10. TJ Zbrojovka Vsetín

Stanislav Skýpala

V Zubří se opět závodilo
Dne 29. 11. uspořádal Modelářský klub Zubří 3. mezinárodní závod Sloven-
sko-Moravského poháru v kategoriích rádiem řízených modelů automobilů. 
Soutěž proběhla v prostorách místní Sokolovny.
Soutěže se zúčastnilo 36 modelářů s 54 modely z klubů Púchova, Hlohovce, 
Topolčan, Vysokého Mýta, Hrotovic u Třebíče, Brna, Bystřice pod Hostýnem, 
Val. Meziříčí, Vsetína, Frýdku-Místku, Břeclavi, Ostravy a Zubří. Jednalo 
se převážně o špičkové závodníky České a Slovenské republiky. Nejstarším 
účastníkem byl 85letý Jan Hrnčíř z Břeclavi a nejmladší byla 5letá Sára Di-
blíková z Brna. Výsledky z této soutěže se započítávají do seriálu soutěží 2014 
- 2015. Po třech závodech  zuberští  modeláři obsazují dvě 2.místa, jedno 3., 
4. a 6. místo.

 V Zubří se ještě pojede 7. závod 24. 1. 2015 a 10. závěrečný závod 11. 4. 
2015, na němž proběhne celkové vyhlášení výsledků seriálu 2014 - 2015. 
Podle počtu soutěžících a jejich hodnocení se soutěže v Zubří líbí a soutěžící 
sem rádi jezdí.

Za MK Zubří Janošek Jaroslav 

Mladší žáci HC Zubří
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družstvo opustila trojice hráček - Eliška Konvičná, Katka Pšenicová a Iva Ul-
rychová, které odešly sbírat hráčské zkušenosti do týmu mladších dorostenek 
DHK Zora Olomouc. Tím družstvo utrpělo citelnou ztrátu, kterou se snažíme 
nahradit.
Výkon děvčat v sezóně je jako na houpačce. Dobré výkony se střídají se slab-
šími chvilkami, slabinou je neproměňování vypracovaných šancí zejména z 
postu křídel. Hra stojí a padá s výkonem dvojice hráček Bětky Krůpové a Míši 
Juříčkové, ty jsou také nejlepšími střelkyněmi týmu a svými výkony ční nad 
ostatními. Další hráčky se snaží tuto dvojici doplnit, ale daří se jim to střídavě 
- někdy lépe, někdy hůř.   Družstvo doplňují i nadějné žačky mladší – Terka 
Palátová a Jasmína Remešová, které získávají první zkušenosti ve své katego-
rii. Ztrátou pro naše družstvo je zranění Kamči Novákové, jež ji ze hry vyřadilo 
na poslední zápasy sezóny a zřejmě i na její jarní část. 
Srdcařem týmu je brankářka Míša Polášková, která je výjimečná nejen svými 
výkony v brance, ale i v poli. Stala se třetí nejlepší střelkyní týmu a zdobí ji 
bojovnost a odhodlání udělat pro tým maximum.
V brance se v závěru sezóny dobrými výkony předvedla i Markéta Křenková.

Tabulka

  Z V R P skóre B
1 Zlín A 9 9 0 0 277:129 18
2 Zlín B 9 8 0 1 231:172 16
3 Otrokovice 9 6 1 2 188:153 13
4 Žeravice 9 5 0 4 185:189 10
5 L. Zubří 9 4 1 4 173:165 9
6 Zora Olomouc 9 3 1 5 182:197 7
7 Velká Bystřice 9 3 1 5 148:191 7
8 Kunovice 9 3 0 6 175:193 6
9 Zlín C 9 2 0 7 156:199 4

10 ZŠ Holečkova 9 0 0 9 82:209 0

Střelkyně: Bětka Krůpová 54, Míša Juříčková 47, Míša Polášková 25, Terka 
Kamencová 16, Anička Pastejříková 10, Kamča Nováková 9, Terka Palátová 
5, Denisa Dukátová 5, Verča Kohoutová a Bára Hrušková po 1.

SP

Družstvo mladších žaček skončilo po podzimní části ve Zlínské lize mladší-
ho žactva II, kde nastupují ke svým utkáním i proti chlapeckým celkům, na 
pěkném třetím místě. Před nimi je pouze družstvo chlapců ze Zubří a dívek 
z Otrokovic.
Děvčata během sezóny celkem 7krát zvítězila a 2krát odešla z hřiště poražena. 
Na vítězstvích týmu má lví podíl trojice děvčat - Lea Jurajdová, Terka Palátová 
a Jasmína Remešová, které musíme pochválit za dobrou vzájemnou spolu-
práci, bojovné výkony a stále častěji i za pěknou kombinační hru. Tuto trojici 
skvěle doplňuje svými výbornými výkony v brance Anitka Poláčková.
Postupně se zlepšuje a do listiny střelců zapisuje také Tamara Vičanová, Eliš-
ka Benová a v závěru sezóny své první góly dala Hanka Mikulenková. Druž-
stvo doplňují i minižačky Míša Janošková, Adél Mizerová, Deniska Dobešová, 
které chválíme za snahu a nasazení.

Tabulka

  Z V R P skóre B
1 Zubří B_ch 9 9 0 0 202:111 18
2 Otrokovice_d 9 8 0 1 138:68 16
3 L. Zubří_d 9 7 0 2 205:137 14
4 Zlín B_d 9 5 0 4 176:140 10
5 Zlín B_ch 9 3 1 5 97:136 7
6 Val. Meziříčí 9 3 1 5 115:137 7
7 Bystřice p. H. B_ch 9 2 2 5 107:140 6
8 Vsetín B_ch 9 3 0 6 105:151 6
9 Bystřice p. H. A_ch 9 1 1 7 107:157 3

10 Rožnov p. R. B_ch 9 1 1 7 84:159 3

Tabulka střelců

Jméno Klub Počet branek   
Leona Jurajdová TJ Lesana Zubří d 81
Gabriela Gabrhelová HC Zlín B d 59
Tomáš Randýsek HC Zubří B ch 54
Jana Hvozdenská HC Zlín B d 48
Jasmína Remešová TJ Lesana Zubří d 47
Tereza Palátová TJ Lesana Zubří d 44
Kryštof Bačák TJ Valašské Meziříčí_ch 43
Václav Kovarčík TJ Valašské Meziříčí ch 37
Matěj Jiráska KH Zbrojovka Vsetín B ch 36
Kateřina Šedivá TJ Jiskra Otrokovice d 34

SP

STARŠÍ ŽAČKY UKONČILY SEZÓNU

V sobotu 22. listopadu odehrály starší žačky svůj poslední zápas v podzimní 
sezóně s celkem Zlína „B“ a sezónu zakončily  bohužel prohrou. Z 8 zápasů 
máme 4 výhry, 1 remízu a 4 prohry, což nám stačí pouze na 5. příčku. Po loň-
ské sezóně, kdy jsme obsadily ve Zlínské lize 3. příčku, což bylo úspěchem, 
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Prodejní místa ZN: Coop Sídliště 6. května, trafika p. Mikulenka, Hobby Elektro pí Janošcová u Tesca, Coop Horní konec, Coop střed, Coop Staré Zubří, Tip Café, trafika u pošty.
Schránky na vaše příspěvky najdete na těchto místech: Klub Zubří, Hamerská 10, Horní škola Horní konec, Klub Staré Zubří.

Kino 
Úterý 27. 1. 2015 od 9.30 hodin 
NEZBEDNÉ POHÁDKY 
Pásmo pohádek pro děti z MŠ, ale i děti předškolního věku v doprovodu rodičů.  
Vstupné: 12 Kč. Délka filmu: 68 minut. 
Ostatní

Čtvrtek 1. 1. 2015 v 17.30 hodin
Novoroční ohňostroj
Tradiční přivítání nového roku u centra Zubří.

 SPORT V MĚSÍCI LEDNU
Sportovní hala
Sobota 3. 1.
  8.00 hod.  Zlínský přebor mužů – florbalová utkání FBK Valašské Meziříčí
Neděle 4. 1.
  7.30  hod.  Futsal, utkání 11. a 12. kola okresního přeboru
Sobota 10. 1.
  7.30  hod.  Futsal, utkání 14. a 15. kola okresní soutěže
Sobota 17. 1.
  7.30  hod.  Futsal, utkání 13. a 14. kola okresního přeboru
Sobota  24. 1.
  8.00 hod.  Mezinárodní dorostenecký turnaj v házené
 Neděle 25. 1.
  7.30  hod.  Futsal, utkání 15. a 16. kola okresního přeboru
Sobota 31. 1.
  8.00 hod.  Florbalová utkání FBK Valašské Meziříčí
Kuželna
Sobota 10. 1.
  9.00  hod.  TJ Gumárny Zubří – Sport centrum Bylnice, utkání 12. kolo KP 
mužů
Úterý 13. 1.
15.30 hod.  Zuberská amatérská liga, 8. kolo kuželkářské ligy
Středa 21. 1.
15.30 hod.  Zuberská amatérská liga, 9. kolo kuželkářské ligy
Sobota 31. 1.
 9.00  hod.  TJ Gumárny Zubří – TJ Kelč, utkání 14. kolo KP mužů
Sokolovna
Neděle 11. 1.
  9.00 hod.  TJ Gumárny Zubří – Vizovice, utkání 5. kola KS v šachu
Sobota 24. 1.
  7.00 hod.  Moravsko-Slovenský pohár, závod RC modelů

Připravujeme:
Sokolovna
Sobota 21. 2.
  2. ročník Turnaje neregistrovaných ve stolním tenise – dvouhra mužů

Klub
Čtvrtek 8. 1. 2015 od 17.30 hodin
Křeslo pro hosta – Sváťa Božák – Race Across America
Sobota 24. 1. 2015 od 19.30 hodin
Valašský bál
 

Pátek 30. 1. 2015 od 18.00 hodin
Tři bratři v nesnázích 
Divadelní soubor Chaos z Valašské Bystřice
(v rámci divadelního předplatného)
Sobota 31. 1. 2015 od 18.00 hodin
Tři bratři v nesnázích 
Divadelní soubor Chaos z Valašské Bystřice
(mimo divadelní předplatné)

PROGRAM  NA  PROSINEC

VALAŠSKÝ BÁL

v Klubu Zubří 24. 1. 2015 od 19:30 hod.

K tanci, zpěvu a poslechu hraje
 cimbálová muzika BESKYD a Univerzal Dolní Bečva.

 Host: Folklórní soubor z Polska - Pszczyna.

2015

Valašský soubor písní a tanců Beskyd
Vás srdečně zve na

Srdečně vás zveme na koncert 

Já do Betléma běžím... 
Přijďte si vychutnat vůni svátků společně 

se smíšeným sborem Klubu seniorů z Rožnova pod 
Radhoštěm ROSÉNKA pod vedením Marie 

Grygarové, zuberského Chrámového sboru, Malé 
scholy i těch větších pod vedením Marie Křenkové.

V neděli 4. ledna 2015 v 16 hodin
v kostele sv. Kateřiny v Zubří.

Vstupné dobrovolné. 

Krásné a pokojné Vánoce,
pevné zdraví, hodně štěstí
a pohody do všech dnů v roce 2015
přejí

členové zastupitelstva
a pracovníci MěÚ Zubří

Dušan Krhovják, 13 let, ZŠ Zubří
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