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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
před osmi lety jsem stál na prahu svého druhého volebního období jako starosta v barvách
sociální demokracie. Čas uplynul jako voda
a je konec mého třetího období v této funkci.
Už sice ne jako člena této strany, ale jako jejího
příznivce. Holt jsem doplatil na neustoupení od
vlastního názoru, který dodnes považuji za rozumný – totiž plánovaná výstavba nové krajské nemocnice ve Zlíně.
Neskromně si troufám tvrdit, že na strunu prosazování věcí,
které považuji za dobré a prospěšné pro lidi, jsem hrál v průběhu celého mého starostování, navzdory kritice a překážkám.
Naštěstí jsem byl obklopen lidmi, kteří byli podobně naladěni
a prosadili v Zubří bezesporu dobré věci. Takže to není o mé
osobě, ale o společném díle, byť se s úspěchy nesnažíme neustále chlubit. Ale přesto je potřeba připomenout…

www.mesto-zubri.cz

•
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dání zdravotnické dokumentace, uložené na Krajském úřadě
Zlínského kraje.
Upozorňujeme, že toto oznámení se týká POUZE pacientů MUDr. E. Stiborkové.
Vyzýváme občany, aby tyto pokyny plně respektovali z důvodu zajištění nadále plynulého provozu v ordinaci.

(pokračování na str. 3)

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ

přeregistrací pacientů MUDr. Eriky Stiborkové
Na základě zahájení přeregistrací pacientů z ordinace
MUDr. Eriky Stiborkové k MDDr. Jitce Baslové (zaměstnanec organizace MUDr. Michaela Krzyžanková,
s. r. o., od 1. 9. 2022) bychom chtěli informovat pacienty,
kteří mají u sebe zdravotnickou dokumentaci od MUDr.
Stiborkové, že se mohou POUZE PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ v DOPOLEDNÍCH HODINÁCH (KROMĚ ČTVRTKU) začít registrovat v naší
ordinaci na tel. č. 776 241 666.
Bez předchozí telefonické domluvy
NEBUDOU PACIENTI REGISTROVÁNI.
Pacienti, kteří nechali zdravotnickou dokumentaci u MUDr. Stiborkové, se budou nejdříve hlásit na tel č. 737 915 802 u p.
Roberta Jurajdy, MA Zubří, který s nimi sepíše Žádost o pře-

(více na str. 16)

(více na str. 8)
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Společenská kronika občanů Zubří
Narození
Ester Lišková

Viktorie Blahovič

Vítání občánků v červenci

Julie a Jaroslav Krupovi

k k k

Blahopřání
Přejeme všem jubilantům do dalších let pevné zdraví,
hodně štěstí, spokojenosti a krásných chvil pohody.
Miroslav Žamboch 92 let
Františka Gazdová 85 let
Ludmila Adámková 90 let
Lubomír Tovaryš
75 let
Anna Čípová
92 let
Libuše Dořičáková 75 let
Jaroslav Janošek
75 let

Vlasta Šimčíková
Marie Šimurdová
Zdeněk Konečný
Anežka Dobešová
Ludvík Petřek
Vlasta Machýčková

Diamantová svatba

92 let
75 let
75 let
80 let
85 let
80 let

Úmrtí
Marie Hoferová		
Jiří Říha			
Stanislav Dořičák		
Ludmila Trčková		
Alena Mitášová

Zdenka Mitášová
Jitka Jaroňová
Zdeňka Krupová
Josef Cabák

Vzpomínáme
Život zemřelých je uložen
v paměti žijících.
Dne 11. července 2022 by oslavil 95. narozeniny
pan Alois Hrstka.
Vzpomínáme a nezapomeneme. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi
Manželka a děti s rodinami.

Metoděj a Marie Ondruchovi

Zlaté svatby

Dne 1. srpna 2022 jsme vzpomněli
1. smutné výročí, co nás navždy opustila
paní Marie Válková.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Dagmar
a Miluše s rodinami.

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

Věra a Božetěch Randýskovi

Dne 2. srpna 2022 jsme vzpomněli
3. smutné výročí, kdy nás opustila naše
milovaná maminka, babička, prababička,
tchýně, teta a švagrová,
paní Marta Cibulcová.
S láskou vzpomíná dcera Pavla s manželem a ostatní
rodinou.
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Malá vzpomínka k 100. výročí narození
Jindřicha Dořičáka
Chtěli bychom vám ho představit a přiblížit jeho život a působení v pracovní
a kulturní oblasti ve městě Zubří.
Jindřich Dořičák se narodil 20. 3. 1922
v části obce „Čertoryje“ u Holišů. Měl
šest sourozenců: Jaroslava, Marii, Miroslava, Anežku, Martu a Vlastu.
Po ukončení základní školy nastoupil do
učení v Zašové k mistru Jaroňovi jako
malíř, zde po něm zůstalo několik obrazů. Po otci Ludvíkovi měl v genech hudební nadání, které uplatňoval na vysoké úrovni po celý život. Byl velmi všestranný, skládal
a aranžoval hudbu pro velké množství kapel. Na jeho pohřbu
promluvil šéf OSY pan Studnička a prohlásil, že kdyby se
Jindřich odstěhoval do Prahy, byl by velice movitý díky své
skladatelské a aranžérské činnosti. Kvůli rodině ale zůstal
doma v Zubří.

Za války byl totálně nasazen v Německu, kde hraním za jídlo
pomáhal i přátelům. Po válce nastoupil na vojnu k vojenské
hudbě v Hranicích. Potom hrál v symfonickém orchestru Valašské Meziříčí, kde vystřídal prvního houslistu.
V Zubří se angažoval v místní dechovce a cimbálové muzice, pro které aranžoval skladby. V tomto období byla zuberská dechovka nejlepší v kraji, a proto hrála i na přehlídkách
v Praze. V roce 1963 založil velký Big Band Zubří a aranžoval jeho veškerý repertoár.
Po válce nastoupil do Gumáren Zubří jako technik a vystudoval gumárenskou průmyslovku ve Zlíně. Pracoval v několika funkcích: předseda ROH, vedoucí OTK, kde podal
mnoho zlepšovacích návrhů, které byly uznány jako patenty.
Ovládal veškeré dechové i strunné hudební nástroje. Skládal
a aranžoval hudbu pro mnoho kapel a natáčel v několika hudebních studiích.
Zemřel po těžké krátké nemoci. Jeho hudebního umu a znalosti harmonie si vážili mnozí hudebníci.
Čest jeho památce a hold jeho umění vzdávají děti
Jindřich, Alena, Ivan a Petr.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Upozorňujeme rodiče narozených dětí,
aby v případě, že se chtějí zúčastnit „Vítání občánků Města Zubří“, odevzdali
na matrice MěÚ Zubří vyplněnou přihlášku, kterou naleznou na webových
stránkách Města Zubří nebo si mohou
přihlášku vyzvednout přímo na matrice. Bez odevzdané
přihlášky děti na vítání občánků nemůžeme pozvat.
Eva Nečyporuková, matrikářka

Koncert pro jubilanty
Společenská komise města Zubří, připravila ve spolupráci s odborem kultury pro své jubilanty dárek v podobě
kulturního programu. Tímto bychom rádi jubilanty, kteří
v letošním roce oslaví nebo oslavili 75, 80, 85, 90, 91 - 99
let, pozvali na nedělní odpoledne s Black Bandem, které se
uskuteční v neděli 4. září 2022 ve 14.00 hodin v Klubu
Zubří. Black Band tvoří originálně čtyři členové – kapelník
a saxofonista Peter Apolen, klávesista Pavel Kurhajec, zpěvačka Jana Apolenová a kytarista Peter Paulík. Repertoár
skupiny tvoří písně slovenského středního proudu a světové
evergreeny. Podstatnou část ale také zabírají lidové melodie.

Ačkoli je většina skladeb převzatých, nechybí ani vlastní
písně. Věříme, že si naši jubilanti najdou chviličku a společně stráví toto hudební odpoledne.
Za společenskou komisi E. N.

MěÚ Zubří informuje

Úvodní slovo starosty
(pokračování z titulní strany)
Ihned po volbách roku 2014 bylo zahájeno období, které zastřešoval Program rozvoje obce na léta 2015 až 2020. V něm
byly podchyceny velmi odvážné projekty - a následující čas
nám dal za pravdu. Ano, potvrdily se slova ekonomického
analytika, že se pouštíme do finančního adrenalinu, ale na
konto toho se můžeme bez výčitek ohlédnout, a vidět dílo,
které za těch osm let za námi zůstalo.
Zatímco, ať si to někdo připouští a druhý ne, v neoficiálním
centru města, tj. lokalitě od Gumáren na sever až po Sokolovnu, byl před osmi lety jen zateplen Klub a rekonstruovány fotbalové šatny, dnes jde o uceleně renovovaný prostor,
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kterým se může Zubří pyšnit. Rekonstruovali jsme sportovní
halu, zkulturnili parčík u tzv. internátu, pomohli fotbalistům
vybudovat hřiště s umělým povrchem, zrealizovali projekt
Multifunkčního areálu (bohužel bez vnitřního bazénu – důvody nemá smysl znovu oživovat…). A to zde není konečná
– jsou připraveny projekty výstavby tréninkové haly vedle
stávající, osvětlení hřiště s umělou trávou včetně zázemí,
a zejména celková rekonstrukce Klubu. Tyto projekty jsou
prakticky připraveny a realizace je na spadnutí.
Podařilo se nám vybudovat prodloužení vodovodu na Horním konci, rekonstruovat kanalizaci na ulici Hamerská. Zasíťována byla budoucí ulice Sportovní, je připraven projekt
kanalizace na ulici Nádražní.
Každoročně proběhly opravy místních komunikací. Největším projektem bylo dopravní řešení ulice Hlavní od pošty po
odbočku na Staré Zubří s odbočkami k městskému úřadu,
resp. k nové budově ZŠ.
Podařilo se rekonstruovat Smuteční síň, rekonstrukcí prošly
také prostory obou budov ZŠ (tělocvična, sociální zařízení).
I zde je připraven a před zahájením projekt obnovy hřiště
u ZŠ TGM.
Kromě toho řada menších projektů. Bylo by únavné Vás zatěžovat, co kolik stálo. Proto jen dvě čísla – hodnota investic
za léta 2015 až 2022 bude činit cca 467 mil. Kč, hodnota
oprav za stejné období cca 67 mil Kč. Ano, zapojili jsme do
financí i úvěry, aly ty budou na konci roku 2022 v zůstatku
cca 25 mil. Kč. Troufám si tvrdit, že to není úplně špatný
poměr ve vztahu k hodnotě investic a oprav.
Možná, že v tomto čísle ZN najdete články, které kritizují
naši práci a výsledky. Pochopitelně, je před volbami. Poprosím vážené čtenáře, aby tyto snahy o dehonestaci práce vedení města, jejich pracovníků a desítek ba stovek ostatních
občanů, kteří se aktivně zapojili např. do popsaných projektů, či pomáhají zkrášlovat naše město, zkonfrontovali s dosaženými výsledky a poznatky přenesli do volebních místností.
Každopádně všem děkuji za spolupráci, vážím si Vás a přeju
Vám pevné zdraví.
Ing. Lubomír Vaculín, starosta
Vážení spoluobčané,
v červnu a červenci 2022 se uskutečnila čtyři jednání Rady
města Zubří (RM 91, 92, 93 a 94), ze kterých Vám přinášíme
pravidelný souhrn informací. V případě jakýchkoliv dotazů
či nejasností se na nás neváhejte obrátit.
Na první červnové RM 91 se probíraly tyto body:
►Rada města Zubří (RM) rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené
dle hodnoticího kritéria – nejnižší nabídková cena – ve
výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,
v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady a postupy
při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „ Oprava chodníků na Sídlišti 6. května Zubří - 2022“ a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla
vybrána jako nejvýhodnější, a to: SWIETELSKY stavební, s. r. o., IČ: 48035599, Brno, Jahodová 60, PSČ 620 00,
v souladu s nabídkou uchazeče. Jedná se o opravu chodníků na Sídlišti 6. května od domu č. p. 1100 - 1102 po
dům č. p. 1110-1112 vč. přístupových chodníků k jednotlivým vchodům. Bude vyměněna stávající betonová dlažba
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za novou zámkovou vč. obrubníků a podkladových vrstev
a práce s tím související o celkové ploše 1035 m2. Zakázka
byla vysoutěžena za cenu 1 970 tis. Kč bez DPH.
►RM souhlasila se zařazením návrhu XXXxxx do projednávání změny č. 3 Územního plánu Zubří. Jedná se o změnu využití pozemku umožňující výstavbu garáže.
►RM schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování pracovně lékařských služeb ze dne 12. 10. 2016 s Medithea
Zubří, s. r. o., IČ: 05298652, se sídlem Zubří, Sídlištní
1749, PSČ 756 54. Dodatek byl přijat z důvodu změny
sídla a ordinační doby.
►RM schválila zadávací dokumentaci pro výběrové řízení
podlimitní zakázky „Prodloužení kanalizace - Zubří, ul.
Nádražní“. Město Zubří spolupracuje s firmou sDotace
Zlín, s. r. o., na zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí – předpokládá se vyhlášení
výzvy na konci léta 2022. Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky činí 8,1 mil. Kč bez DPH.
►RM schválila zahraniční pracovní cestu do města Rosdorf
(SRN), zastupitelům města Zubří panu Aleši Měrkovi, panu
Mgr. Tomáši Randýskovi, panu Josefu Malinovi a panu Robertu Jurajdovi a současně schválila poskytnutí plnění dle
důvodové zprávy. Ve dnech 27. 7. 2022 až 31. 7. 2022 se
v Rosdorfu uskuteční Setkání házenkářů partnerských obcí
Zubří a Rosdorf.
►RM akceptovala návrh likvidační komise ze dne
8. 6. 2022 a schvaluje účetní odpis ve výši pořizovací ceny
8 540,00 Kč, fyzickou likvidaci předmětů ve výši pořizovací ceny 1 367 290,25 Kč a přímý prodej předmětů z majetku města ve výši pořizovací ceny 23 038,10 Kč. Přehled
vyřazeného majetku naleznete ve zveřejněných důvodových zprávách na webu města Zubří.
►RM schválila uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 6, Hlavní 824, Zubří, s XXXxxx, kterým se
prodlužuje doba nájmu na dobu určitou od 1. 7. 2022 do
31. 12. 2022.
►RM schválila odměny řediteli Mgr. Stanislavu Petruželovi, ředitelce Ireně Dukátové a ředitelce Bc. Vladimíře
Janoškové.
►RM schválila smlouvu se Zlínským krajem, IČ: 70891320,
Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90, a Ředitelstvím silnic
Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ: 70934860,
Zlín, K Majáku 5001, PSČ 760 01, pro akci „Propojovací
chodník Zubří / Staré Zubří, 2. část“. Tato smlouva řeší
problematiku výstavby části chodníku od prostoru zastávky „Rozcestí na Staré Zubří“ po budovu firmy Průmyslové
podlahy Plaček, a. s., jelikož pozemek a silnice v místě je
vlastněna Zlínským krajem a svěřena k hospodaření Ředitelství silnic Zlínského kraje.
►RM byla informována o návrhu ke změně územního
plánu XXXxxx – jedná se o návrh, který obsahuje zmenšení plochy, u kterého mělo dojít ke změně využití pro
výstavbu rodinného domu. Jedná se o úpravu stávajícího
již podaného návrhu z roku 2016, tj. RM k němu nemusí
přijímat usnesení.
Na druhé červnové RM 92 se probíraly tyto body:
►Rada města Zubří (RM) souhlasila s ukončením nájmu
nemovité věci - části prostor sloužících k podnikání (nápojové automaty) v objektech Sportovní haly, sokolovny,
Klubu Zubří a knihovny, s panem Petrem Matulou, IČ:
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75177781, XXXxxx, dohodou ke dni 30. 6. 2022 a pověřila starostu města jejím podpisem.
►V návaznosti na výše zmíněné RM vyhlásila záměr
na pronájem nemovité věci (provoz nápojových automatů) - části prostor sloužících k v objektech Sportovní hala
Zubří, Hlavní 492, PSČ 756 54 o výměře 4 m2, Sokolovna
Zubří, Hlavní 459, PSČ 756 54, o výměře 2 m2, vše k. úz.
Zubří, s účinností od 1. 9. 2022. V Klubu a knihovně již
automaty provozovány nebudou.
►RM schválila Servisní smlouvu prohlídky a dohledové
služby tepelných čerpadel ve Sportovní hale s „Robur,
s. r. o.“, IČ: 48909513, Popůvky, Vintrovna 439/3g, PSČ
664 41. Důvodem jsou problémy s chodem tepelných čerpadel ve Sportovní hale, nad kterými je potřeba držet neustálý dohled a servis.
►RM schválila uspořádání Dnů města Zubří ve dnech 26.
a 27. srpna 2022, jejichž tématem bude výročí 20 let města
Zubří. Výdaje na dvoudenní program jsou rozpočtovány
na 375 tis. Kč. Aktuálně se ladí program celé akce.
►RM schválila Smlouvu o zprostředkování vystoupení skupiny OLYMPIC se společností BEST I.A., a. s.,
IČ: 00505579, se sídlem Praha 7, Osadní 324/12a, PSČ
170 00. Koncert se uskuteční v neděli 27. 11. 2022 ve
Sportovní hale Zubří. Vstupné bude ve výši 600 Kč v předprodeji (do konce prázdnin), poté se bude cena navyšovat.
Celkové předpokládané náklady akce činí 480 tis. Kč.
►RM schválila Časový plán města Zubří pro provádění
opatření programu zlepšování kvality ovzduší, dle důvodové zprávy. Město bylo vyzváno MěÚ Rožnov pod Radhoštěm k vypracování tohoto plánu na základě zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
►RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy týkající se darování budoucích inženýrských sítí na pozemku parc. č. 1568/1
v k. úz. Zubří, s XXXxxx.
►RM schválila uzavření Dodatku č. 16 ke Smlouvě o nakládání s komunálním odpadem ve městě Zubří č. 006/01/Z,
ze dne 28. 7. 2001, týkající se změny cen, s firmou AVE
CZ odpadové hospodářství, s. r. o., IČ: 49356089, Praha
10, Pražská 1321/38 a, PSČ 102 00. Firma AVE CZ zažádala o cenové navýšení u všech komodit (papír, plast
a sklo) o 5,5 % a u směsného komunálního odpadu navíc o 40 Kč/t bez DPH. Důvodem žádosti je nárůst cen
pohonných hmot a skládkovného na skládce. Toto cenové
navýšení bude zohledněno v cenách pro rok 2023, kdy od
výše inflace bude toto navýšení odečteno. Aktuální navýšení znamená pro rozpočet města Zubří zvýšení výdajů
z 3,61 mil. Kč bez DPH na 3,73 mil. Kč bez DPH.
►RM schválila rozpočtové opatření RM č. 6/2022, kterým se provádí změna rozpočtu pro rok 2022. Předmětem
změny je zvýšení výdajů o 200 tis. na obnovu hřiště u ZŠ
TGM (započetí rekonstrukce hřiště na podzim 2022) a přesun 700 tis. příjmové položky rozpočtu za přijatý transfer
za pořízené konvektomaty do ZŠ Zubří. Po rozpočtovém
opatření činí příjmová strana rozpočtu 135 630 tis. Kč, výdajová strana 133 797 tis. Kč a financování 1 833 tis. Kč.
►RM schválila zahraniční pracovní cestu do města Rosdorf, SRN, zastupitelům města Zubří panu Ing. Lubomíru Vaculínovi, paní Ing. Anně Oplatkové, Ph.D., a paní
Mgr. Janě Mikulenkové s použitím služebního vozidla
a současně schvaluje poskytnutí plnění dle důvodové zprávy.
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►RM schválila udělení příslušné plné moci pro finanční
úřad paní Ing. Zdeňce Pobořilové, daňové poradkyni KDP,
ev. č. 2207, ke zpracování a podání daňového přiznání na
dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku
2021.
►RM doporučuje ZM vyhlásit záměr na prodej nemovité
věci - pozemku p. č. 1624, orná půda, o výměře 293 m2,
k. úz. Zubří. RM jednala na žádost občana Zubří na odkoupení tohoto pozemku.
►RM neschválila uplatnění indexu inflace u Smluv o nájmu nebytových prostor a Smluv o nájmu prostor sloužících podnikání. RM se rozhodla vzhledem aktuální situaci
tuto možnost nevyužít.
►RM schválila Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o rozúčtování nákladů na teplo a vodu ze dne 28. 7. 2009 pro objekty Rožnovská 419 a Hlavní 824, s ista Česká republika,
s. r. o., IČ: 61056758, Praha 5 - Stodůlky, Jeremiášova 947,
PSČ 155 00, jehož předmětem je Dohoda o využívání portálových služeb ISTA24.CZ. Na výše zmíněných objektech
byly vyměněny vodoměry, přičemž platí zákonná povinnost, aby od roku 2022 byla veškerá měřidla dálkově odečitatelná – tuto skutečnost reflektují dodatky ke smlouvám.
►RM schválila cenovou nabídku pro vypracování projektové dokumentace: Zahrada s venkovní učebnou u ZŠ
TGM v Zubří a schválila uzavření smlouvy s Ing. Dalibor
Válek, IČ: 84015692. Cena za projektovou dokumentaci
činí 197 030 Kč bez DPH.
►RM byla informována o úmrtí nájemce v DPS. Nového
nájemce RM vybrala a HSO jej osloví, zda trvá jeho zájem.
►RM byla informována o aktuálním stavu dotačních žádosti u Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Celkem se jedná o tři dotační žádosti:
• Oprava místních komunikací (Rožnovská ulice k zahrádkám) – celkové odhadované náklady činí 2,8 mil. Kč vč.
DPH, z toho byla požadovaná dotace 1,9 mil. Kč. Tuto
dotaci město nezískalo, avšak akce je v rozpočtu, tj. bude
se realizovat bez dotace.
• Obnova hřiště v areálu ZŠ TGM – celkové odhadované náklady činí 4,6 mil. vč. DPH, z toho byla požadovaná dotace 2,9 mil. Kč. Město dotaci úspěšně získalo. Podmínkou
získání dotace je předání staveniště nejpozději do 30. 9.
2022. Město si bude veřejnou zakázku soutěžit ve vlastní
režii tak, aby se termín pro předání staveniště naplnil.
• Rekonstrukce interiéru Klubu Zubří – celkové odhadované náklady činí 69 mil. vč. DPH, z toho byla požadovaná
dotace 20 mil. Kč. Město dotaci úspěšně získalo a stejně
jako u obnovy hřiště výše je podmínkou předání staveniště
do 30. 9. 2022. Tuto zakázku bude administrovat společnost Hi-2ing, s. r. o., za cenu 49 000 Kč bez DPH. I přes
tuto schválenou dotaci město zároveň pracuje na dotaci
z Ministerstva kultury ČR, kde by město mohlo získat vyšší dotaci. Dotace sice nelze kombinovat, ale pokud město
získá vyšší dotaci, pak využije ji a pokud ji nezíská, pak
zůstane u dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
• Aktuální postup u investičních akcí Klubu a hřiště je takový, že Zastupitelstvu města Zubří bude na jeho srpnovém
zasedání předloženo rozpočtové opatření pro letošní rok
v řádu nízkých set tisíc (vzhledem ke splatnosti faktur
a rozsahu provedených prací v posledním čtvrtletí roku),
přičemž hlavní finanční zátěž bude rozložena do roku
2023, tj. cca 75 mil. Kč na obě akce vč. příjmů dotací ve
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výši cca 18 mil. Kč (zbývající část v roce 2024 po dokončení akcí). Pro rozpočet roku 2022 je částka na obnovu
hřiště doplněna ve výši 200 tis. Kč viz výše rozpočtové
opatření č. 6/2022.

Na první červencové RM 93 se probíraly tyto body:
►Rada města Zubří (RM) doporučuje vyvolat jednání se
všemi dotčenými obcemi a koordinovat kroky ohledně vypuštění předmětných částí koridoru přeložky silnice I/35
z Generelu dopravy Zlínského kraje. Město bylo osloveno ze strany obce Zašová, která má záměr zrušit ochranné
pásmo pro obchvat Zašová. Jelikož se město Zubří v minulosti několikrát neúspěšně pokoušelo o zrušení obchvatu na svém území, tak RM se rozhodla zapojit do iniciativy obce Zašová. Tento projekt nemá význam z důvodu
toho, že od něj již upustil Rožnov. Navíc blokuje pozemky
v územním plánu.
►RM schválila Přílohu č. 2 - „Specifikace základní programové nabídky včetně kalkulace koncové prodejní ceny“
ke Smlouvě o pronájmu technické základny systému TKR
č.01/TKR/2007 ze dne 12. 1. 2007 se společností TKR
Jašek, IČ: 25385780. Předmětem změny je úprava výše
ceny pro koncové uživatele základní programové nabídky.
Cena byla od roku 2019 ve výši 99 Kč/měsíc a nyní se od
1. 9. 2022 zvyšuje na 138 Kč/měsíc. Mezi důvody navýšení ceny patří inflace, růst cen energií či změna sazeb pro SD
a HD kvalitu obrazu – kompletní zdůvodnění naleznete ve
zveřejněných důvodových zprávách na webu města Zubří.
►RM zrušila své usnesení RM 92/905 ze dne 29. 6. 2022,
kterým byla schválena zahraniční pracovní cesta do města
Rosdorf, SRN, zastupitelům města Zubří panu Ing. Lubomíru Vaculínovi, paní Ing. Anně Oplatkové, PhD., a paní
Mgr. Janě Mikulenkové. Důvodem neuskutečnění této služební cesty je epidemiologická situace v místě návštěvy
a vzniklé organizační opatření.
►RM schválila Pojistnou smlouvu s Kooperativa pojišťovna, Vienna Insurance Group, a. s., IČ: 47116617, Praha 8,
Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, týkající se pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci, s účinností
od 1. 8. 2022. Pojišťovna se obrátila na město s nabídkou
nové pojistné smlouvy, která je v souladu s novým občanským zákoníkem. Oproti původní smlouvě se navyšuje
limit pojistného plnění z 1 na 5 mil. Kč, snižuje pojistné
z 8 769 na 7 875 Kč/rok. Výše spoluúčasti (2 500 Kč) zůstává zachována.
►RM schválila uzavření:
• Smlouvy o nájmu bytu č. 25 s XXX, v objektu DPS, na
dobu určitou od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023.
• Smlouvy o nájmu bytu č. 31 s XXX (jedná se o byt pro
potřeby nové zubařky), v objektu DPS, na dobu určitou od
1. 8. 2022 do 31. 7. 2023.
Dispozice bytů a podmínky nájemného naleznete ve zveřejněných důvodových zprávách na webu města Zubří.
Na druhé červencové RM 94 se probíraly tyto body:
►Rada města Zubří (RM) schválila rozpočtové opatření
RM č. 7/2022, kterým se provádí změna rozpočtu pro rok
2022, po úpravě. Předmětem opatření je zvýšení příjmů
z DPH o 3,12 mil. Kč, zvýšení výdajů na dokončení vody
a kanalizace u smuteční síně o 120 tis. Kč, zvýšení výdajů na varovný systém o 120 tis. Kč a zvýšení na příjmové i výdajové položce u daně z příjmů právnických osob

vzhledem k pořízení konvektomatů na ZŠ o 298 tis. Kč.
Upravený rozpočet pro rok 2022 činí na příjmové straně
139 048 tis. Kč, na výdajové straně 134 335 tis. Kč a financování 4 713 tis. Kč.
►RM doporučila ZM schválit rozpočtové opatření ZM č.
8/2022, kterým se provádí změna rozpočtu pro rok 2022,
po úpravě. Předmětem změn je zvýšení výdajů na obnovu
hřiště ZŠ TGM (500 tis. Kč) – jedná se o zahájení na podzim 2022, přičemž většina prací a výdajů bude přesunuta
do roku 2023 (3 600 tis. Kč), dotace činí 2 738 tis. Kč,
rekonstrukce Klubu Zubří (1 200 tis. Kč) – zahájení prací
na podzim 2022, přičemž většina prací a výdajů bude přesunuta do roku 2023 (2023 – 50 mil. Kč a 2024 – 24 mil.
Kč). Dotace aktuálně činí 20 mil. Kč, avšak město žádá
o další dotaci (> 30 mil. Kč) prostřednictvím Ministerstva
kultury. Dále se jedná o spolufinancování s FC Zubří na
osvětlení hřiště s umělou trávou (600 tis. Kč) a rekonstrukci prostor bývalé lékárny v Dinneru pro vytvoření gynekologické ordinace (1 800 tis. Kč). Upravený rozpočet
pro rok 2022 činí na příjmové straně 139 048 tis. Kč, na
výdajové straně 138 435 tis. Kč a financování 613 tis. Kč.
►RM schválila smlouvu o dílo na projekt Obnova školního
hřiště v areálu ZŠ TGM s COMMODUM, spol. s r. o., IČ
465 77 238 ve výši 3 310 697,41 Kč bez DPH (cca 4,1 mil.
Kč vč. DPH). Na tuto akci má město schválenou dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2 738 tis. Kč.
►RM schválila zadávací podmínky pro výběr zhotovitele projektu „REKONSTRUKCE INTERIÉRU KLUBU
ZUBŘÍ“. Veřejnou zakázku pro město zpracovává společnost Hi – 2ing, s. r. o. Cena rekonstrukce Klubu je odhadována ve výši cca 75,2 mil. Kč vč. DPH. Aktuálně má město
schválenou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
20 mil. Kč. Stále se však město snaží získat vyšší dotaci
(> 30 mil. Kč) prostřednictvím Ministerstva kultury.
►RM schválila uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava místní komunikace ul.
Rožnovská - Zubří“ se společností STRABAG, a. s., IČ:
608 38 744, s nejnižší nabídkou – 1 117 494,46 Kč bez DPH.
Za Radu města Zubří Matěj Mizera

Z usnesení 19. zasedání
Zastupitelstva města Zubří,
konaného dne 04. 08. 2022
►ZM vyhlašuje záměr na prodej nemovité věci - pozemku
p.č.1624, orná půda, o výměře 293 m2, k. úz. Zubří.
►ZM bere na vědomí dle ust. § 39 odst. 11 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ 702 38 880, Vsetín,
Svárov 1080, PSČ 755 01 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření č. 388/2021/EKO za rok 2021.
►ZM bere na vědomí dle ust. § 39 odst. 8 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zprávu Revizní komise Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ 702 38 880,
Vsetín, Svárov 1080, PSČ 755 01 o výsledku kontroly
hospodaření s jeho majetkem a finančními prostředky za
rok 2021.
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►ZM bere na vědomí dle ust. § 39 odst. 11 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Závěrečný účet Sdružení Mikroregion Rožnovsko, IČ 702 38 642, Rožnov pod
Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, PSČ 756 61 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření č. 379/2021/EKO
za rok 2021.
►ZM schvaluje kupní smlouvu o převodu objektu technické vybavenosti Čistírny odpadních vod mezi městem Zubří a Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ
70 23 88 80, Svárov 1080, 756 55 Vsetín dle důvodové zprávy.
►ZM schvaluje kupní smlouvu o převodu objektu vedení veřejné kanalizace mezi městem Zubří a Sdružení obcí
Mikroregionu Vsetínsko, IČ 70 23 88 80, Svárov 1080,
756 55 Vsetín dle důvodové zprávy.
►ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří
na rok 2022 pro „Handball club Zubří, z. s., IČ: 465 313 78,
Zubří, Hlavní 492, PSČ 756 54“, ve výši 90 000 Kč v rámci
mezinárodní partnerské spolupráce dle důvodové zprávy.
►ZM schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu města Zubří na
rok 2022 pro mládežnické kolektivy „Handball club Zubří,
z. s., IČ: 465 313 78, Zubří, Hlavní 492, PSČ 756 54“, ve
výši 75 000 Kč dle důvodové zprávy.
Ing. Lubomír Vaculín

Aleš Měrka

Prezenční listina zastupitelů
města Zubří
z volebního období 2018 - 2022
celkem 19 ZM
Jméno, příjmení, titul
Ing. Petra Brokešová
Radim Fabian
Ing. Jana Hrstková
Vlastislav Janků
Bc. Vladimíra Janošková
Robert Jurajda
Ing. Vladimír Krupa
Josef Mach, MBA
Ing. Zdeněk Masařík
Josef Malina
Aleš Měrka
Mgr. Matěj Mizera
Mgr. Jana Mikulenková
Ing. Anna Oplatková, Ph.D.
Mgr. Stanislav Petružela
Mgr. Tomáš Randýsek
Jiří Randus
Ing. Ivo Roman
Josef Svák
Ing. Lubomír Vaculín
Milan Zeman

Přítomni
na ZM
12
18
15
18
19
19
19
14
19
19
19
17
19
19
18
19
15
12
17
19
18

Nepřítomni
na ZM
7
1
4
1
0
0
0
5
0
0
0
2
0
0
1
0
4
7
2
0
1

Informace z 19. zasedání zastupitelů
Dne 4. srpna 2022 se konalo 19. zasedání Zastupitelstva města Zubří, zřejmě poslední ve volebním období 2018 - 2022.
Velmi důležitým bodem bylo schválení kupních smluv mezi
Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko a městem Zubří, na
základě kterých město Zubří zpět odkoupí majetek, který byl
za cenu po 1,- Kč prodán Mikroregionu za účelem projektu
Čistá řeka Bečva I. v roce 2004. Jde o kanalizační potrubí s příslušenstvím, vedoucí od Rožnova p. R. k ČOV a samotnou čističku – zpětný odkup bude realizován za stejnou
cenu, tj. 2x jedna koruna.
K tomuto je třeba dodat zásadní informaci, a to, že na provozu vodovodu a kanalizace se po 1. 1. 2023 nic nezmění, provoz ČOV bude zajišťovat společnost Vodovody a kanalizace
Vsetín, a. s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, na základě pachtovní smlouvy s městem Zubří namísto dosavadní smlouvy,
kterou má VaK Vsetín s Mikroregionem. Uvedená transakce
nemůže a nebude mít vliv na cenu vodného a stočného pro
uživatele, bude mít pouze dopad do rozsahu činností Městského úřadu Zubří a samozřejmě ekonomiky města.
Kromě těchto záležitostí byly na zasedání projednávány další důležité věci, zaměřené zejména na budoucí období po
zářijových volbách. Jistý je fakt, že jsou do toho dalšího volebního období připraveny poměrné náročné projekty.
Je namístě přiznat, že letošní rok se nevyvíjel pro město
finančně dobře, zvláště ze začátku. Osobně bych chtěl poděkovat všem, kteří na platby od města kratší či delší čas
počkali. Situace se však postupně lepší, o čemž svědčí následující tabulka.
31.12.
2022

31.12.
2019

dlouhodobé
29 201 27 260 23 562 21 800
závazky

19 800

30 213

krátkodobé
závazky

50 318 61 450 24 628 20 500

17 000

8 783

z toho
dodavatelé

29 365 25 823

5 500

4 000

2 259

79 519 88 710 48 190 41 300

36 800

38 996

v tis. Kč

celkem

1.1.
2022

1.4.
2022

1.8.
2022

6 384

1.10.
2022

Porovnáme-li předposlední sloupec s posledním, tj. předpoklad konce letošního roku s koncem roku 2019, tj. před krizí,
zjistíme už pokles v celkovém objemu závazků (tj. toho negativního), přičemž hodnota úvěrů u bank klesla o více než
10 mil. Kč a oproti začátku roku 2022 je tento celkový objem
méně než poloviční. To signalizuje nesporné zlepšování situace, podpořené i faktem, že k 1. 8. 2022 máme již fyzicky
uhrazeno 94 % investičních výdajů z celoročního rozpočtu.
Tyto údaje svědčí tomu, že příští rok by měl být investičně
připraven bez výrazných požadavků na zvyšování úvěrové
zátěže. Dovolím si tedy vyslovit přání, aby měli Zubřané ve
volbách šťastnou ruku, a i v těchto nedobrých dobách je neopouštěl optimismus.
Milan Palacký,
MěÚ Zubří, 8. 8. 2022
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Rozlosování
pořadí volebních stran na hlasovacím lístku ve městě
Zubří pro volby do zastupitelstva obcí konané ve dnech
23. a 24. září 2022
pořadové číslo název volební strany, hnutí,
sdružení nezávislých kandidátů
1.		
SNK – Evropští demokraté
2.		
SPO - Zemanovci
3.		
ODS
4.		
Společně pro Zubří
5.		
ČSSD
6.		
ANO 2011
7.		
KSČM
8.		
KDU - ČSL

mu roku fungování služby! Denně odjezdil řidič v průměru
12 jízd. Nejčastěji senioři cestovali na Polikliniku Rožnov p.
R. (60 % jízd) a k lékařům a do Nemocnice Valašské Meziříčí (30 % jízd). Zbylé jízdy vedly po Zubří. Rekordním dnem
byl 9. květen 2022, kdy řidič absolvoval 26 jízd.
Celkové náklady za službu SENIOR TAXI (provoz auta,
plat řidiče, odvody, pohonné hmoty…) činily ve sledovaném
období celkem 560 095 Kč. Příjmy za stejné období byly
88 000 Kč a díky rapidnímu zdražení u čerpacích stanic převyšovaly výdaje za pohonné hmoty. Celkem tedy tato služba
stála město Zubří 472 095 Kč (cca 1888 Kč/pracovní den).
Děkujeme všem zuberským seniorům, kteří službu využívají, a zvláště pak děkujeme řidiči Lukáši Heraltovi, který
se stará o bezpečnou dopravu našich spoluobčanů. Noví
zájemci o SENIOR TAXI si mohou vyřídit svou průkazku
v kanceláři podatelny Městského úřadu Zubří v úředních hodinách. Cena dopravy prozatím zůstává na 20 Kč po Zubří,
30 Kč do RpR a Zašové a 50 Kč do VM. Veškeré informace
naleznete také na tomto odkaze: https://www.mesto-zubri.
cz/senior-taxi
Aleš Měrka, místostarosta

Kotlíkové dotace 2022

Stanovení pořadí volebních stran je řazeno dle vylosování
registračním úřadem v Zubří dne 09.08.2022 v 10.00 hodin.
Losování čísel proběhlo za účasti lídrů některých volebních
stran.
Ing. Michaela Wrobelová

Druhý rok provozu SENIOR TAXI
v Zubří
Po roce vám opět přinášíme krátký
přehled základních čísel týkající se
služby SENIOR TAXI v období od července 2021 do července 2022. Službu
využilo a svůj Průkaz Senior taxi Zubří
si vyzvedlo celkem 335 zuberských seniorů či držitelů průkazu ZTP či ZTP/P
(zhruba 24 % občanů Zubří starších 60 let).
Za druhý rok svého působení provedl SENIOR
TAXI celkem 2 809 jízd, přičemž bylo najeto
32 467 km. Meziročně se jedná o nárůst o 26 % oproti první-

(pokračování z titulní strany)
Do 31. srpna 2022 do 17.00 hodin mají nízkopříjmové
domácnosti Zlínského kraje poslední možnost na podání
žádostí o dotaci na výměnu kotle na pevná paliva 1. nebo
2. emisní třídy.
Zlínský kraj má na realizaci Programu výměny zdrojů tepla
v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje k dispozici 455,5 mil. Kč. Na dotaci mají nárok senioři, invalidé III.
stupně, nízkopříjmové domácnosti a studenti. Dotace může
být až 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace dle typu vyměňovaného kotle.
Starý kotel na tuhá paliva může být vyměněn za:
kotel na biomasu (automatický i ruční) –
dotace max. 130 000 Kč
tepelné čerpadlo – dotace max. 180 000 Kč
plynový kondenzační kotel – dotace max.
100 000 Kč
Žádost o dotaci občanům zpracují zcela ZDARMA proškolení pracovníci Místní akční skupiny Rožnovsko, z. s., proto
není třeba využívat služeb různých „zprostředkovatelů“, kteří někdy situace zneužívají a do fakturace dodávky zahrnují zpracování žádosti, čímž žadatele o část dotace ochuzují.
Kontakty na pracovníky MAS Rožnovsko, kteří zdarma
zpracují žádost o dotaci, jsou následující:
adresa: Zašová 523, 756 51
telefon: 771 224 322
e-mail: info@masroznovsko.cz
Na realizaci výměny nevyhovujícího kotle budou mít žadatelé dva roky od podpisu smlouvy, což je tak akorát vzhledem k vytíženosti topenářských firem a dlouhých dodacích
lhůt nových kotlů a tepelných čerpadel. Kotle 1. a 2. emisní
třídy je možné používat do 31.08.2024 a po tomto termínu
budou za vytápění domácností těmito kotly hrozit sankce.
Pavel Paseka, MěÚ Zubří
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Město Zubří hledá správce sokolovny
Obsazení služebního bytu v objektu sokolovny
Termín nástupu: říjen 2022
Specifikace pracovní pozice:
• uzamykání budovy,
• správa klíčů od vstupu a vnitřních prostor,
• úklid vnitřních prostor budovy,
• úklid a údržba přilehlých pozemků,
• provádění zimní údržby vstupního vchodu,
• provádění drobných údržbářských prací,
• hlášení zjištěných závad většího charakteru
správci městských sportovišť,
• dohled nad dodržováním rozvrhu hodin
(ve spolu práci se správcem městských sportovišť).
Informace:
Zájemci o nájem služebního bytu mohou získat bližší
informace na telefonním čísle 571 757 056.

Partnerství

Zuberská štace po Německu, stihli jsme
i partnerskou družbu
Ve 2 hodiny ráno ve středu 27. července od zuberské
ROBE arény vyjela zuberská výprava směr Německo.
Výprava byla složena z hráčů + realizačního týmu „A“
družstva a delegace z města. Plán byl jednoduchý, ale
zato dosti pestrý – sehrát 5 utkání během 5 dnů, a ještě
k tomu zvládnout návštěvu partnerského města Rosdorf.

Zpráva o činnosti Rady seniorů
Jedním z bodů volebního programu sdružení SPOL bylo
ustavení Rady seniorů. V lednu 2019 byli pozváni zástupci
zuberských spolků, ve kterých převažují senioři. Byla ustavena pětičlenná Rada seniorů. Z důvodů nemoci a pracovního vytížení se aktivně na práci podílejí pouze tři členky.
Rada seniorů vznikla jako poradní orgán města prezentující zájmy a požadavky starších občanů. Nebere kompetence
spolkům, které mají v obci dlouholetou tradici. Jejím cílem
je občany spojovat při příležitosti různých akcí organizovaných právě pro tuto věkovou kategorii.
Rada seniorů se zaměřila především na organizování sportovních a kulturních akcí. Každé pondělí dopoledne probíhá
v sokolovně cvičení seniorů, které vede předsedkyně Rady
seniorů Mgr. Jana Mikulenková. V květnu 2019 se uskutečnilo sportovní dopoledne ve hře pétanque a ve hře mölkky.
Obě hry našly oblibu, a tak se v květnu letošního roku konal
již 4. ročník za podpory vedení města a odboru sportu. Rada
seniorů se zasloužila o to, že odbor výstavby zajistil úpravu
hřiště na pétanque v Klidové zóně. V listopadu 2019 uspořádala Zlínská krajská asociace sportu pro všechny v Zubří
akci s názvem Senioriáda – 5 kroků ke zdraví, které se zúčastnili i senioři ze Zubří. Na podzim letošního roku bude
Zubří opět hostitelským městem Senioriády.
První akcí organizovanou Radou seniorů byl v březnu 2019
zájezd na divadelní představení v Ostravě na operu Lazebník
sevillský. Následovaly ještě další dva zájezdy na divadelní
představení v Ostravě, a to Romeo a Julie a muzikál Edith
a Marlen. Rada seniorů iniciovala zavedení Seniorské obálky, která umožní záchranným složkám rychlou orientaci ve
zdravotním stavu seniorů. Ve spolupráci s městskou knihovnou byla zavedena služba pro dlouhodobě nemocné nebo nepohyblivé občany zasílání zapůjčených knih domů.
V příštím období chceme pokračovat v organizování sportovních a kulturních akcí, ale také v prosazování zlepšování podmínek pro život starších občanů ve městě (pokračování služeb
Senior taxi, výstavba bezpečných chodníků, přístup k lékařské
péči, pomoc osamělým občanům, poradenská činnost).
Za Radu seniorů Anna Oplatková

Z pohledu házenkářského to byl veliký příslib pro přípravná
utkání - 2x utkání s týmy z třetí bundesligy, 1x druhá bundesliga a jako vyvrcholení akce dokonce první bundesliga.
K tomu dostali příležitost naši nováčci v utkání proti Rosdorfu.
Den první
Vrátíme se zpět na začátek, po výjezdu ze Zubří se většina
autobusu uchýlila ke spánku, zvláště pak hráči, které čekal
na konci dne zápas. Plán trasy vedl standardně před Prahu až
na Rozvadov a německé hranice.
První zastávkou štace nebyl však hotel nebo hala, nýbrž
outletové centrum blízko Erlangenu. V tomto komplexu velkých obchodů jako je Adidas, Nike nebo Puma měla celá
výprava možnost nakoupit sportovní vybavení.
Po dvouhodinovém volném programu v outletu se vydal autobus směr Großwallstadt, kde jsme až do pátku měli zázemí.
Ubytovali jsme se ve Sport hotelu, který slouží i pro německou reprezentaci a některé bundesligové kluby jako tréninkové středisko během přípravy. Výhodou hotelu je to, že do
tréninkové haly to mají hráči sotva 10 metrů z recepce. Hala je
součástí hotelu, v ní jsme sehráli ale až třetí zápas štace.
První den patřil zápasu proti Nieder-Roden, zápas se hrál ve
městě Rodgau, které je vzdálené 34 km od naší „základny“.
Hodnocení zápasu HSG Nieder-Roden vs. HC ROBE Zubří
Byl to první zápas štace a podepsala se na něm i dlouhá
doba strávená na cestě. Obrana byla neagresivní a v útoku
jsme se trápili, jako bychom to nebyli ani my. Sice jsme vedli
4:8, soupeře jsme však do zápasu vrátili svými technickými
chybami. Se soupeřem, který se pohybuje v horní části tabulky 3. bundesligy jsme drželi krok. Po polovičatém výkonu
jsme nakonec soupeři podlehli 30:27.
Den druhý
Druhý den v Německu jsme začali prohlídkou krásného města Aschaffenburg, kde dostal tým volno, poté jsme se všichni
přesunuli do největší haly v Aschaffenburgu, která sloužila
jako domácí půda Großwallstadtu, kde se dříve hrála bun-
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gesliga. S odborným výkladem trenéra Dávida jsme prošli
halu, která se dnes však pro účely házené již nevyužívá. Odpoledne jsme se přesunuli do blízkého městečka Kirchzell,
kde jsme sehráli další utkání proti týmu ze 3. bundesligy.
Hodnocení zápasu TV Kirchzell vs. HC ROBE Zubří
Oproti prvnímu zápasu náš herní projev vypadal mnohem
lépe, sice jsme ještě kupili spoustu chyb, které nebyly nutné,
výkon však na výhru stačil. Proti týmu, který se pohybuje
ve středu tabulky, jsme se odtrhli během druhé půle, výsledkem našeho výkonu bylo vítězství 27:36. V řadách domácího
týmu jsme mohli vidět syna Petera Dávida Leona.

Den třetí
Dopoledne dal realizační tým hráčům neplánovaně volno
a program začal až po obědě. Tentokrát jsme se nikam mimo
město nepřesouvali a zůstali v Großwallstadtu. Celá výprava
se podívala do dalších dvou hal ve městě a poté jsme zamířili k řece Mohan (německy Main), která slouží i k lodní
dopravě. Viděli jsme velké dopravní lodě a zdymadlo přímo
v akci. Poté se tým přesunul zpět na hotel, respektive do haly
v hotelu, kde se sehrál třetí zápas, tentokrát s domácími.
Hodnocení zápasu TV Großwallstadt vs. HC ROBE Zubří
Jeden z nejúspěšnějších týmů Německa stál v pátečním utkání proti našemu áčku. Na straně domácích se ukázal v roli
trenéra slavný Chorvat Igor Vori. Do zápasu lépe vstoupil
Großwallstadt, během 40 vteřin vedl 2:0, v útoku se nám
nedařil nácvik 7na6 a rozdíl mezi druhou bundes a českou
extraligou byl znát. Naši borci však nic nevzdali a za stavu 21:14, kdy to vypadalo zle, dokázal tým stav zremizovat
(24:24). U nás byla cítit lačnost po vítězství a domácí jsme
rozebírali, jak jen to šlo. Zápas přinesl vyhrocené momenty
a dost napínavé souboje. Kvalita na domácí straně však zvítězila nad naší krvežíznivostí. V posledních momentech utkání se domácím podařilo vsítit čtyři góly a bylo rozhodnuto
(28:24).
Po utkání jsme nasedli do autobusu a přesunuli se do Göttingenu, což je město hned vedle Rosdorfu.
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Den čtvrtý
Hned ráno na nás čekal program se zástupci Rosdorfu. Během procházky jsme měli příležitost prohodit pár slov s našimi přáteli a ti nám ukázali některé části Rosdorfu. Hlavními
zastávkami byly monumenty s připomínkami zubersko-rosdorfského přátelství. Hráči i delegace se zastavili i u památníku Květoslava Janoška († 2010), ústřední postavy tohoto
partnerství. Následoval společný oběd a odjezd na hotel.
Odpoledne patřilo opět házené. Tímto celému Rosdorfu moc
děkujeme a těšíme se na další setkání!

Hodnocení zápasu MTV Rosdorf vs. HC ROBE Zubří
Zápas využil Peter Dávid jako jakousi prověrku pro mladší
hráče. Tento zápas byl pojat jako partnerský, a jelikož nepatří Rosdorf mezi týmy kvalitativně srovantelné se Zubřím,
byla to ideální příležitost pro méně vytížené hráče. Do zápasu jsme se zprvu dostávali, postupem času jsme však náskok
navyšovali, druhou půli pak dokonce opanovali. Náš omlazený kádr tak vyhrál 19:37.

Po zápase připravili zástupci Rosdorfu společné grilování.
Den pátý
V časných dopoledních hodinách zamířila naše výprava
směr Erlangen k poslednímu zápasu.
Hodnocení zápasu HC Erlagnen vs. HC ROBE Zubří
Poslední a pátý zápas štace přinesl velkou třešničku na
dortu v podobě střetnutí se s bundesligovým týmem. Bylo
až potěšující, jak jsme se dokázali soupeře držet a ti, kteří
si mysleli, že jsme byli od prvních chvil bezradní, se mýlili.
Zápas sice načali domácí, po chvilce jsme ale vedli 4:5. Co
se však dalo čekat, byl enormní tlak z druhé vlny Erlangenu, který nás naprosto pohltil. Projevila se silová a kondiční
připravenost našeho soupeře. Bundesliga je nejlepší liga na
světě a Erlangen to potvrzoval. Rychlost, dynamika a trpělivost, to vše nás postupně nutilo dělat chyby a soupeř se do-
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stával do výrazného vedení. Nakonec jsme soupeři podlehli
36:21, zkušenost to byla k nezaplacení. Tímto děkujeme týmu
HC Erlagen, že nám umožnil odehrát takto kvalitní zápas.
Po utkání jsme již zamířili zpět do Česka.
Děkujeme za pomoc Česko-německému fondu budoucnosti.
Celou tuhle štaci bychom nemohli udělat bez dotace z Česko-německého fondu budoucnosti! Děkujeme také městu Zubří a dalším partnerům. Bez finanční podpory fondu
a sponzorů bychom takto náročnou cestu organizovat nemohli.
Za Město Zubří
a za HC ROBE Zubří
Josef Malina a Štěpán Krůpa

Zprávy ze školky - MŠ Duha

Rozloučení s předškoláky

V červnu jsme se společně s rodiči a celým personálem
mateřské školy rozloučili s našimi předškoláky, které
nám, jako každým rokem, pan starosta Ing. Vaculín pasoval na školáky. Atmosféra byla velmi příjemná, děti se
rozloučily krátkým výstupem a pyšní rodičové tajně schovávali nejednu slzičku. Paním učitelkám a celému personálu
se dostalo krásného poděkování od všech rodičů a dětí, moc
děkujeme.
Adéla Ulrychová

Dobrodružný výlet předškoláků
letos byl!

S ukončením covidových opatření předchozích dvou let
nám letos naštěstí nic nebránilo v organizaci a uskutečnění

předškoláky každoročně očekávaného výletu – TATRA Kopřivnice. Je to takový „jiný“ výlet. Nese se v duchu dobrodružství, které začíná už na vlakové zastávce v Zubří. Ano,
16. 6. 2022 a jedeme vlakem do Kopřivnice! Několikrát přesedáme, povídáme si i zpíváme. Navštívíme letos nově dvě
muzea spojená s vozy zn. Tatra, zajdeme společně na oběd
i zmrzku, pohrajeme si v parku. No řekněte, nelíbilo by se
vám to taky? A závěrem opět ta dobrodružná cesta i přesedání z vlaku do vlaku. Zubří – konečná, vystupujeme…
Za MŠ DUHA Markét

Motýlci na pašerácké stezce
S plíživými pocity blížícího se konce školního roku a tím
i definitivního konce pobytu dětí z Motýlků v jejich mateřské škole domluvily paní učitelky s rodiči velký společný výlet. Je sobota 18. 6. 2022 a společně se potkáváme
u stanice lanovky na Bílé. Už samotná jízda sedačkovou
lanovkou na horu Zbojník je velkým dobrodružstvím. Při
plnění sportovních, dovednostních i vědomostních úkolů
a rébusů stezkou beskydských pašeráků zažíváme spoustu
příjemných chvil. Ti, jimž síly neubyly, kráčejí dál do místní
obory, kde si zblízka, na vlastní oči, prohlížíme jelena s laní,
jezevce, daňky i muflony. Procházkou obcí se zastávkami na
dětských prolézačkách, s pohodou i osvěžením nožek v potoku pak výlet na Bílé končí. Věříme, že i dnes jsme nejen
děti naplnily nevšedními zážitky a budou na naši školku i na
nás rádi vzpomínat, … tak jako my na ně.

S láskou paní učitelky Markét a Adélka

Zahradní slavnost
Jak ukončit to, co máme rádi? No přece oslavou a zvesela!
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Proto i letos v pátek 24. 6. 2022 v čase, kdy jinak školka
utichá, krásná školní zahrada MŠ DUHA ožila. Zábavný
program Klaunů z Balónkova, dětské hry, smích i štěbetání,
báječné občerstvení našich maminek i vůně ohně a špekáčků… to byla ta pravá atmosféra k ukončení školního roku
2021-2022. Děkujeme všem a těšíme se opět v září na startu
nového školního roku!
Kolektiv MŠ DUHA

školky na Starém Zubří. Výlet se moc vydařil a počasí nám
také přálo, celé dopoledne krásně svítilo sluníčko.

Zprávy ze školky - MŠ Sídliště

Rozloučení s předškoláky
V pátek 17. 6. 2022 proběhlo na školní zahradě rozloučení s předškoláky. Pozvání přijali milí hosté – pan starosta Ing. Lubomír Vaculín, pan místostarosta Aleš Měrka
a pan ředitel základní školy Mgr. Stanislav Petružela.
Dalšími hosty byli rodiče a rodinní příslušníci dětí.

Paní učitelky Zuzana Galčanová a Irena Dukátová,
MŠ Sídliště

Zprávy ze školy

Boj o vyléčení ostrova Zubrkai

Všechny hosty přivítali Bumbrlíci (pohybový kroužek), poté
vystoupily Šikulky (výtvarně-hudební kroužek pro předškolní děti) se svým představením – písničkami a básničkami.
Potom už nastala ta velká chvíle – pasování. Děti se nejprve
představily a proběhl s nimi krátký rozhovor. Pan starosta
společně s panem místostarostou a panem ředitelem pasovali děti na školáky. Poté následovala veliká gratulace dětem
a předání dárečků v podobě knihy, sladkostí, pamětního listu
a dalších drobností.
Po představení měli rodiče s dětmi možnost pobýt na zahradě, koupit si něco dobrého v Tip Doku a poslechnout a zatancovat si na krásnou hudbu od Navalentýmu.
Děkujeme panu starostovi, místostarostovi a panu řediteli
základní školy za účast na této akci. Dále děkujeme klukům
z Tip Café za občerstvení a kapele Navalentýmu za dotvoření pohodové atmosféry. Velké poděkování patří také předškolákům a jejich rodičům za účast na akci a skvělou celoroční spolupráci.
Přejeme všem dětem, aby se jim ve škole líbilo a dařilo.
Kolektiv MŠ Sídliště

Svět postihla pohroma. Lidé prchají ze svých domovů
a nezbývá jim nic jiného, než se uchýlit na ostrov Zubrkai. Ani zde nemají vyhráno. Na ostrově řádí nemoci, závist,
chamtivost po penězích, nesnášenlivost a bandy pirátů, kteří
se chtějí zmocnit ostrova. Obyvatelé ostrova se rozdělí do
4 národnostních skupin.
Zubrkaiové
– děti 1. a 8. ročníků, zelená trička
Kavajové
– děti 2. a 7. ročníků, žlutá trička
Máviové
– děti 3. a 6. ročníků, bílá trička
Lanajové
– děti 4. a 5. ročníků, červená trička

Výlet na Staré Zubří
Ve středu 29. 6. se třída Sluníček vydala na výlet autobusem na Staré Zubří ke Kapličce.
S dětmi jsme se nejprve prošli ke Kapličce. Důkladně jsme si
ji prohlédli a pověděli jsme si pár zajímavostí. Poté jsme se
posílili svačinkou z batůžku a vydali se podívat za dětmi ze

Všichni společně se rozhodli ostrov vyléčit. Léčení nebylo
jednoduché. Museli podstoupit oběti a získat léky (body) na
uzdravení ostrova.
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Tuto motivaci slyšely děti v pátek 24. června 2022 na celoškolní akci ZŠ Zubří.

Ostrov léčilo celkem 38 družstev po 12–14 členných smíšených skupinách. Děti plnily úkoly učitelů na 15 stanovištích
asi 1 km dlouhé trasy. Mezi úkoly patřilo např. malování zvířete, zdravověda, dopravní značky, poznávání rostlin, orientace v přírodě, přechod přes překážku, lano, složení básničky, vyluštění šifry a křížovky, střelba ze vzduchovky. Před
startem se národnostní skupiny mohly zapojit do Ostrovních
her, kde také získávaly léky (body) pro vyléčení ostrova. Zapojily se do vybíjené, stolního tenisu, hodu na cíl a malování
návrhu vlajky svého ostrova. Před budovou školy ostrované
soutěžili v Talentu školy ve zpěvu, hře na nástroj a tanci.
Celá akce se nesla v kamarádském duchu, děti si navzájem
pomáhaly, povzbuzovaly se - a řekněte sami, při jaké příležitosti uvidíte osmáka, jak nese na zádech prvňáčka, který
mu už při běhu nestačí. Celou akci jsme vesele zakončili vyléčením ostrova, vyhlášením výsledků a tancem Makarena.
Absolutním vítězem se stalo družstvo 21. národnosti
Lanajů se ziskem 231 bodů.
V národnostních skupinách:
Máviové družstvo č. 47
- 198 bodů
Kavajové družstvo č. 27 		
– 197 bodů
Zubrkaiové družstvo č. 10
– 189 bodů
Všem bych chtěla poděkovat, učitelům za ochotu a přístup
k akci a dětem za nadšení a radost ze hry.
J. Juříčková, školní klub

Nadační fond ZŠ Zubří ocenil nejlepší žáky
naší školy za školní rok 2021/2022
a rozloučil se s našimi letošními deváťáky
Školní rok na naší základní škole již tradičně končil slavnostním okamžikem. Žáci, kteří dosáhli nějakého velkého úspěchu, ať už ve sportu, umění, vědomostních soutěžích apod.,
byli odměněni knihou za vzornou reprezentaci školy, města
Zubří nebo Zlínského kraje. Slavnostní předávání proběhlo v den vysvědčení v prostoru před školou, a to ve čtvrtek
30. června. Knižní odměny zakoupil pro úspěšné žáky Nadační fond ZŠ Zubří, odměny předávali žákům ředitel školy
Mgr. Stanislav Petružela, zástupce ředitele Mgr. Tomáš Randýsek
a za nadační fond p. uč. Jaroslava Juříčková a Gabriela Cábová.
I když harmonogram a termíny soutěží v již uplynulém školním roce poznamenala koronavirová situace, i tak se opět
našlo dost žáků, kteří si za vynikající výsledky zasloužili
odměnu. Jsem velmi ráda, že vám všem mohu představit
oceněné žáky. Jsou mezi nimi i naši deváťáci, kteří se se svou
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základní školou rozloučili za účasti rodičů a učitelského sboru
ve čtvrtek 23. června na absolventském plese, na kterém byli
všichni deváťáci představeni a odměněni hrníčkem Absolvent
ZŠ Zubří 2022. Někteří z nich byli také knižně odměněni.
Nechci zapomenout poděkovat celému učitelskému sboru za
motivaci a vedení úspěšných žáků, všem trenérům, trenérkám
a lidem, kteří se našim žákům ve volných chvílích věnují.
Za nadační fond přeji všem krásné letní dny a deváťákům
hodně štěstí na střední škole.
I. stupeň
1. A
KAROLÍNA MELICHAŘÍKOVÁ – za úspěšnou reprezentaci v moderní a estetické skupinové gymnastice
1. B
NATÁLIE FIGUROVÁ – za úspěšnou reprezentaci v moderní a estetické skupinové gymnastice
KAROLÍNA KUBÍNOVÁ – za úspěšnou reprezentaci
v moderní a estetické skupinové gymnastice
1. C
VIKTORIE ULRYCHOVÁ – za úspěšnou reprezentaci
v moderní a estetické skupinové gymnastice
ANNA KŘENKOVÁ – za úspěšnou reprezentaci v moderní
a estetické skupinové gymnastice
2. A
STELA KRUPOVÁ – za úspěšnou reprezentaci v moderní
a estetické skupinové gymnastice
KAROLÍNA MUŽÍKOVÁ – za úspěšnou reprezentaci
v moderní a estetické skupinové gymnastice
2. B
ANNA KRUPOVÁ – za úspěšnou reprezentaci v moderní
a estetické skupinové gymnastice
KRISTÝNA TOMCZIKOVÁ – za úspěšnou reprezentaci
v moderní a estetické skupinové gymnastice
NELLY MAJTANOVÁ – za úspěšnou reprezentaci v moderní a estetické skupinové gymnastice
3. A
LILIANA MALINOVÁ – za úspěšnou reprezentaci v moderní a estetické skupinové gymnastice
AMÁLIE HÝBLOVÁ – za úspěšnou reprezentaci v moderní a estetické skupinové gymnastice
3. B
TEREZA STROMŠÍKOVÁ – za péči a starost o blaho třídy
4. A
DENISA HUFOVÁ – za úspěšnou reprezentaci v moderní
a estetické skupinové gymnastice
LENKA KŘENKOVÁ – za úspěšnou reprezentaci v moderní a estetické skupinové gymnastice
NIKOL FRANCKOVÁ – za úspěšnou reprezentaci v moderní a estetické skupinové gymnastice
4. B
ADAM VEČEŘA – na rozloučenou se Základní školou
Zubří
5. A
ADÉLA PORUBOVÁ – za vynikající studijní výsledky,
2. místo ve vědomostní soutěži „Moudrá sova“, výborný výsledek v soutěži „Matematický klokan“ a za úspěšnou reprezentaci v moderní a estetické skupinové gymnastice
JOHANA KRUPOVÁ – za vynikající sportovní výsledky
v běžeckých soutěžích
MARIE RIEDLOVÁ – za úspěšnou reprezentaci v moderní
a estetické skupinové gymnastice
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SOFIE ONDŘEJOVÁ – za úspěšnou reprezentaci v moderní a estetické skupinové gymnastice
ANNA MINARČÍKOVÁ – za úspěšnou reprezentaci v moderní a estetické skupinové gymnastice
ANETA VOJKŮVKOVÁ – za úspěšnou reprezentaci
v moderní a estetické skupinové gymnastice
KRISTÝNA ŠVECOVÁ – za úspěšnou reprezentaci v moderní a estetické skupinové gymnastice
TOBIÁŠ BECHNÝ – na rozloučenou se Základní školou Zubří
5. B
SIMONA KŘENKOVÁ – za 1. místo v celostátní soutěži
žáků základních uměleckých škol ČR ve hře na cimbál
PROKOP SVÁK – na rozloučenou se Základní školou Zubří
PAVEL POLÁCH – na rozloučenou se Základní školou
Zubří
VOJTĚCH STAŇO – na rozloučenou se Základní školou
Zubří
II. stupeň
6. A
KAROLÍNA ŽÁKOVÁ – za úspěšnou reprezentaci v moderní a estetické skupinové gymnastice
MARKÉTA ŠIMURDOVÁ – za úspěšnou reprezentaci
v moderní a estetické skupinové gymnastice
AMÁLIE CIBULCOVÁ – za reprezentaci školy v atletických soutěžích, 1. místo v okresním a 3. místo v krajském
kole atletické soutěže „Pohár rozhlasu 2022“
6. B
LUCIE NĚMCOVÁ – za čestné a příkladné chování při nalezení a vrácení peněženky s doklady a finančním obnosem
6. C
ANTONÍN VEČEŘA – na rozloučenou se Základní školou
Zubří
KLÁRA DOBEŠOVÁ – za práci pro třídu a vynikající studijní výsledky
BEÁTA PAVLÍČKOVÁ – za práci pro třídu a vynikající
studijní výsledky
7. A
VANESA VOJKŮVKOVÁ – za 2. místo v okresním kole
atletického čtyřboje a za úspěšnou reprezentaci v moderní
a estetické skupinové gymnastice
TEREZA PISKOŘOVÁ – za výborné studijní výsledky,
reprezentaci školy a Zlínského kraje na X. letní olympiádě
dětí a mládeže v házené, reprezentaci školy v atletických
soutěžích, 1. místo v okresním a 3. místo v krajském kole
atletické soutěže „Pohár rozhlasu 2022“
TEREZA ANDRÝSKOVÁ – za reprezentaci školy v atletických soutěžích, 1. místo v okresním a 3. místo v krajském
kole atletické soutěže „Pohár rozhlasu 2022“
VIKTORIE KRUPOVÁ – za reprezentaci školy v atletických soutěžích, 1. místo v okresním a 3. místo v krajském
kole atletické soutěže „Pohár rozhlasu 2022“
VENDULA ROMÁNKOVÁ – za reprezentaci školy v atletických soutěžích, 2. místo v okresním kole atletického
čtyřboje, 1. místo v okresním a 3. místo v krajském kole
atletické soutěže „Pohár rozhlasu 2022“
TAMARA VAGÁČOVÁ – za reprezentaci školy v atletických soutěžích, 2. místo v okresním kole atletického čtyřboje, 1. místo v okresním a 3. místo v krajském kole atletické
soutěže „Pohár rozhlasu 2022“
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ADÉLA KOLEČKOVÁ – za reprezentaci školy v atletických soutěžích a 1. místo v okresním kole atletické soutěže
„Pohár rozhlasu 2022“
7. B
DAVID FOJTÁŠEK – za práci zvukaře na veřejném školním divadelním představení „O staré bambitce“
BEÁTA MIČOLOVÁ – za reprezentaci školy v atletických
soutěžích, 2. místo v okresním kole atletického čtyřboje,
1. místo v okresním a 3. místo v krajském kole atletické soutěže „Pohár rozhlasu 2022“
ANEŽKA DIVÍNOVÁ – za reprezentaci školy v atletických soutěžích, 2. místo v okresním kole atletického čtyřboje, 1. místo v okresním a 3. místo v krajském kole atletické
soutěže „Pohár rozhlasu 2022“
DOMINIKA VOJKŮVKOVÁ – za reprezentaci školy
v atletických soutěžích, 1. místo v okresním a 3. místo
v krajském kole atletické soutěže „Pohár rozhlasu 2022“
7. C
NELA HOFEROVÁ – za výborné studijní výsledky, účast
v okresním kole olympiády v anglickém jazyce a na rozloučenou se základní školou Zubří
8. A
ADRIANA VESELKOVÁ – za úspěšnou reprezentaci
v moderní a estetické skupinové gymnastice
ELIŠKA KANTOROVÁ – za úspěšnou reprezentaci v moderní a estetické skupinové gymnastice
NATÁLIE BENOVÁ – za reprezentaci školy v atletických
soutěžích, 2. místo v okresním kole atletického čtyřboje,
2. místo v okresním a 9. místo v krajském kole atletické soutěže „Pohár rozhlasu 2022“ a úspěšnou reprezentaci v moderní a estetické skupinové gymnastice
NATÁLIE ŠVECOVÁ – za reprezentaci školy v atletických
soutěžích, 2. místo v okresním kole atletického čtyřboje,
2. místo v okresním a 9. místo v krajském kole atletické soutěže „Pohár rozhlasu 2022“
MICHAELA RADOVÁ – za reprezentaci školy v atletických soutěžích, 2. místo v okresním a 9. místo v krajském
kole atletické soutěže „Pohár rozhlasu 2022“
NICOL KORGEROVÁ – za reprezentaci školy v atletických soutěžích, 2. místo v okresním kole atletického čtyřboje a 9. místo v krajském kole atletické soutěže „Pohár rozhlasu 2022“
ANNA MELICHAŘÍKOVÁ – za reprezentaci školy a Zlínského kraje na X. letní olympiádě dětí a mládeže v házené
NELA MINARČÍKOVÁ – za reprezentaci školy v atletických soutěžích, 2. místo v okresním a 9. místo v krajském
kole atletické soutěže „Pohár rozhlasu 2022“
NELA ZERZÁŇOVÁ – za reprezentaci školy v atletických
soutěžích a 9. místo v krajském kole atletické soutěže „Pohár
rozhlasu 2022“
RENÉ BAYER – za reprezentaci školy v atletických soutěžích, 1. místo v okresním a 8. místo v krajském kole atletické
soutěže „Pohár rozhlasu 2022“
TOMÁŠ PŠENICA – za reprezentaci školy v atletických
soutěžích a 1. místo v okresním kole atletické soutěže „Pohár
rozhlasu 2022“
JAKUB VIČAN – za reprezentaci školy a Zlínského kraje
na X. letní olympiádě dětí a mládeže v házené
JAKUB PORUBA – za reprezentaci školy a Zlínského kraje
na X. letní olympiádě dětí a mládeže v házené
DENIS KARAFIÁT – za reprezentaci školy a Zlínského
kraje na X. letní olympiádě dětí a mládeže v házené
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JOSEF RANDUS – za reprezentaci školy a Zlínského kraje
na X. letní olympiádě dětí a mládeže v házené
8. B
AMÁLIE VALCHAŘOVÁ – za reprezentaci školy v atletických soutěžích a 2. místo v okresním kole atletické soutěže „Pohár rozhlasu 2022“
8. C
MARTIN VOLNÝ – za reprezentaci školy v atletických
soutěžích, 1. místo v okresním a 8. místo v krajském kole
atletické soutěže „Pohár rozhlasu 2022“
9. A
NELA FIEDLEROVÁ – za vynikající studijní výsledky po
celou dobu školní docházky a úspěšnou reprezentaci v moderní a estetické skupinové gymnastice
JULIE MENDELOVÁ – za příkladnou pomoc mladším
spolužačkám v oddílu moderní gymnastiky
LUCIE MACEČKOVÁ – za reprezentaci školy v atletických soutěžích, 2. místo v okresním kole atletického čtyřboje, 2. místo v okresním a 9. místo v krajském kole atletické
soutěže „Pohár rozhlasu 2022“
PAVLÍNA ČERVENÁ – za vynikající studijní výsledky po
celou dobu školní docházky, reprezentaci školy v atletických
soutěžích, 2. místo v okresním a 9. místo v krajském kole
atletické soutěže „Pohár rozhlasu 2022“
FILIPPOS DIMITRIADIS – za vynikající sportovní výsledky v běžeckých soutěžích, reprezentaci školy v atletických soutěžích, 3. místo v okresním kole atletického čtyřboje, 1. místo v okresním a 8. místo v krajském kole atletické
soutěže „Pohár rozhlasu 2022“
VOJTĚCH HASALÍK – za reprezentaci školy v atletických soutěžích, 3. místo v okresním kole atletického čtyřboje, 1. místo v okresním a 8. místo v krajském kole atletické soutěže „Pohár rozhlasu 2022“ a za 1. místo v celostátní
2. lize házené mladšího dorostu
MATĚJ POLEHŇÁK – za reprezentaci školy v atletických
soutěžích a 8. místo v krajském kole atletické soutěže „Pohár rozhlasu 2022“ a za 1. místo v celostátní 2. lize házené
mladšího dorostu
DANIEL RADA – za vynikající studijní výsledky po celou dobu školní docházky, reprezentaci školy v atletických
soutěžích, 1. místo v okresním a 8. místo v krajském kole
atletické soutěže „Pohár rozhlasu 2022“ a za 1. místo v celostátní 2. lize házené mladšího dorostu
JAN ROMÁNEK – za reprezentaci školy v atletických soutěžích, 3. místo v okresním kole atletického čtyřboje, 1. místo v okresním a 8. místo v krajském kole atletické soutěže
„Pohár rozhlasu 2022“ a 1. místo v celostátní 2. lize házené
mladšího dorostu
ONDŘEJ TROJÁK – za reprezentaci školy v atletických
soutěžích, 3. místo v okresním kole atletického čtyřboje,
1. místo v okresním a 8. místo v krajském kole atletické soutěže „Pohár rozhlasu 2022“ a za 1. místo v celostátní 2. lize
házené mladšího dorostu
ŠIMON POLÁČEK – za práci pro třídu a pomoc třídnímu
učiteli
JAN DIVIŠ – za rychlou zdravotní pomoc při záchraně blízké
osoby
9. B
DOMINIKA CABÁKOVÁ – za vynikající studijní výsledky po celou dobu školní docházky
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MATOUŠ ČERNÝ – za reprezentaci školy ve sportovních
soutěžích, 1. místo v okresním a 8. místo v krajském kole
atletické soutěže „Pohár rozhlasu 2022“
IVANA DIVÍNOVÁ – za účast na republikovém finále zeměpisné soutěže Eurorebus, za reprezentaci školy v okresním kole biologické olympiády, reprezentaci školy ve sportovních soutěžích, 9. místo v krajském kole atletické soutěže
„Pohár rozhlasu 2022“ a 2. místo v okresním kole atletického čtyřboje
MICHAELA DOŘIČÁKOVÁ – za vynikající studijní výsledky
LEOŠ KRUNTORÁD – za vynikající studijní výsledky
LUCIE MACHÁČKOVÁ – za vynikající studijní výsledky
JAKUB PAVLICA – za účast na republikovém finále zeměpisné soutěže Eurorebus a vynikající studijní výsledky po
celou dobu školní docházky
FILIP VRÁTNÝ – za účast na republikovém finále zeměpisné soutěže Eurorebus a vynikající studijní výsledky po
celou dobu školní docházky
KRISTÝNA PAVLÍČKOVÁ – za práci pro třídní kolektiv
a pomoc třídnímu učiteli
MIRIAM PETŘEKOVÁ – za práci pro třídní kolektiv
a pomoc třídnímu učiteli
ELIŠKA STAVINOHOVÁ – za práci pro třídní kolektiv
a pomoc třídnímu učiteli
JAKUB JURKA – za pomoc při sběru použitých baterií
JAKUB MAJER – za pomoc při sběru použitých baterií
9. C
EMA CHARVÁTOVÁ – za 2. místo v celostátní soutěži žáků základních uměleckých škol ČR ve hře na cimbál,
4. místo v okresním kole olympiády v českém jazyce, výborný prospěch po celou dobu školní docházky, práci pro třídu
a za ochotu a pomoc třídní učitelce
DENISA GLACOVÁ – za reprezentaci školy v krajském
kole soutěže „Mladý chemik“, výborný prospěch po celou
dobu školní docházky, za práci pro třídu a pomoc třídní učitelce
KATEŘINA GLACOVÁ – za výborný prospěch po celou dobu školní docházky, za práci pro třídu a pomoc třídní
učitelce
MAREK KŘESŤAN – za výborný prospěch po celou dobu
školní docházky, za práci pro třídu, ochotu a pomoc třídní
učitelce
MARTINA NĚMCOVÁ – za výrazné zvýšení studijního
úsilí a zlepšení studijních výsledků
JOSEF ZBRANEK – za zvýšené studijní úsilí, práci pro třídu a pomoc třídní učitelce
BARBORA DOBEŠOVÁ – za příkladnou pomoc spolužákovi
ANDREA TOVARYŠOVÁ – za příkladnou pomoc spolužákovi
RADEK NOVÝ – za odpovědnou práci pro třídu po celou
dobu školní docházky, ochotu a pomoc třídní učitelce
ALEX EKL – za práci pro třídní kolektiv
JIŘÍ BILL – za práci pro třídní kolektiv
Za NF ZŠ Zubří napsala
Mgr. Gabriela Cábová
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Upozornění školní jídelny
Základní školy Zubří
Upozorňujeme všechny strávníky, že aktivace čipů na
školní rok 2022/2023 bude probíhat:
od středy 24.08.2022 do pátku 26.08.2022 vždy od 8.00
do 12.00 hodin telefonicky na čísle 571 757 215 a od
pondělí 29.08.2022 do čtvrtka 01.09.2022 od 7.00 do
8.00 hodin (poté mají přednost žáci prvních tříd).
Přihlášky prvňáčků budou probíhat pouze osobně v kanceláři školní jídelny v budově 2. stupně:
od pondělí 29.08.2022 do čtvrtka 01.09.2022 vždy od
8.00 do 13.00 hodin.
Přihlášky nových strávníků:
Důležité upozornění:
• je potřeba znát číslo svého bankovního účtu (preferujeme inkasní platbu z účtu),
• mít 100 Kč v hotovosti na zakoupení čipu,
• znát přesné datum narození dítěte,
• možnost stáhnout a předvyplnit přihlášku ke stravování
z webových stránek školy – www.zszubri.cz (třídu a rok
prosím nevyplňujte, přihlášku musí podepsat zákonný
zástupce).

Sobota 27. 8. 2022
14.00 hod.
ZAHÁJENÍ
14.15 hod.
Faraon – bigbeatová legenda ze Zubří
15.30 hod..
VSPT Beskyd
17.15 hod.
Konfuse (Zašová, Zubří, Val. Mez.)
19.00 hod.
KACZI (moravská písničkářka)
20.45 hod.
MŇÁGA A ŽĎORP
22.45 hod.
R.U.M. (Frýdlant n. O.)
Akci moderuje Tomáš Gross.
Doprovodný program
• Venkovní výstava 20 let města Zubří
• Dort ke 20 letům města
• Retrohrátky s opékáním špekáčků
• Případ detektiva Polaroida – dopadení Panthomase
LP

DNY MĚSTA ZUBŘÍ
- představujeme účinkující
Dechová hudba Zubřanka

Obědy se budou vařit od pátku 02.09.2022.
První školní den se nevaří.
Petra Janíková
vedoucí školní jídelny

Kultura

POZVÁNKA NA DNY MĚSTA ZUBŘÍ
(pokračování z titulní strany)
Právě před 10 lety jsme v rámci historicky druhého ročníku Dne města představili první „městskou“ desetiletku, a to venkovní výstavou, mimořádným vydáním Zuberských novin, obřím dortem, ale také oslavami, jejichž
hlavní hvězdou byla kapela Hamleti. Od té doby už se
stalo dobrým zvykem, že na přelomu srpna a září naše Klidové centrum malinko zneklidní a promění se v každoroční
oslavu společenského a kulturního života v Zubří. Na té se
pravidelně podílí řada místních spolků a organizací, na pódiu se vystřídají místní umělci s hosty z bližších i vzdálenějších míst. Letos přivítáme opět řadu výborných muzikantů,
převážně z Valašska. Třešinkou na dortu pak bude sobotní
večerní koncert rockové skupiny Mňága a Žďorp.

Domácí Dechová hudba (DH) Zubřanka má letos již krásných 114 let. Začátkem tohoto tisíciletí převzal pevně taktovku Jaroslav Mužík, který dechovku vede dosud. Kapela
čítá asi 16 členů, věkový rozdíl mezi nejmladším a nejstarším činí přes 60 let. Kromě valašských lidových písniček
hraje Zubřanka také jihomoravské lidovky a skladby Metoděje Prajky, které jsou známé po celé Evropě.
Swing band Jindřicha Dořičáka Zubří

Pátek 26. 8. 2022
15.00 hod.
15.30 hod.
17.15 hod.
19.00 hod.
20.45 hod.

ZAHÁJENÍ
Dechová hudba Zubřanka
Swing band Jindřicha Dořičáka Zubří
Ivan Hlas Trio
Tomáš Kočko & orchestr

Swing Band Zubří Jindřicha Dořičáka byl založen na podzim roku 2007 už jako druhý orchestr tohoto složení v Zubří.
První byl založen Jindřichem Dořičákem starším, na podzim
roku 1963 a trval jen do jara 1964. Repertoár Swing Bandu
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je tvořen tak, aby si posluchači zavzpomínali na melodie minulých desetiletí. Kromě skladeb předních světových skladatelů D. Ellingtona, G. Millera, G. Broma a K. Vlacha hraje
i jiné populární písně. Skladby pro kapelu jsou J. Dořičákem
aranžovány přímo na tělo orchestru.
Ivan Hlas Trio
Ivana Hlase nemusíme dlouho představovat, především jeho
hity provázející muzikál Šakalí léta máme všichni vryté až
hluboko pod kůží. V triu Ivana Hlase doprovázejí kytarista

ských Valachů. Zbojníci, hory, vzdor, úcta k tradicím, láska
i smrt, jichž je Nezdařilova poezie plná, se stali příštími tematickými okruhy dalších desek T.K.& O. Alba Tomáše Kočka & ORCHESTRu získaly pět nominací na cenu Anděl, dvě
ceny Anděl v kategorii deska roku World Music, v prestižní
TOP 20 World Music Charts Europe bodovala čtyři alba (Poplór, Cestou na jih, Velesu a aktuální ONA) z nichž Velesu
se ve WMCHE drželo čtyři měsíce a v celoročním bodování,
v konkurenci alb z celého světa, skončilo na 25. místě. Kapela
svou hudbu pevně ukotvenou v moravské tradici koření folkovým vnorem, rockovým nápřahem i metalovými riffy.
Faraon
bigbeatová legenda ze Zubří

Norbi Kovács a violoncellista Jaroslav Olin Nejezchleba.
Tato komorní sestava kolem písničkáře Ivana Hlase funguje
už nějaký čas. V nádherných aranžmá, zdobených virtuózní
hrou na akustické nástroje, nejlépe vyniknou Hlasovy písně,
založené na vyváženosti hudby a poezii textů. Hudebníci nejsou na naší scéně žádnými nováčky, jejich radost z přímo
předané muziky je pověstná. Kořeny ovlivňující hudbu tria
jdou od hospodského blues, městských balad, rokenrolu, až
po melodické názvuky různých etnik. Je to hudba v dobrém
slova smyslu lidová.
Tomáš Kočko & ORCHESTR
World Music s moravskými kořeny
U zrodu T.K.& O. stály verše moravského básníka z Valašska - Ladislava Nezdařila. V roce 1999 vydali T.K.& O.
debutové album Horní chlapci s jeho zhudebněnými texty,
pro které jako básnický jazyk zvolil Nezdařil dialekt morav-

Vznik kapely Phantoms se datuje do r. 1960. Založili ji Ivan,
Petr a Radoš Dořičákovi. Ve stejné sestavě hrají pánové pod
názvem Faraon do dnešních dní. Nostalgie, vzpomínky na
60. léta, ale také neutuchající energie a smysl pro humor – to
je to, co dělá z Faraonů Faraony.
VSPT Beskyd

Zuberský Valašský soubor písní a tanců Beskyd se řadí mezi
nejpočetnější soubory v širokém okolí. Má muziku, dvě dospělé a dvě dětské složky. Ještě opálení z poslední společné
cesty do Španělska vám předvedou to nejlepší ze své činnosti, díky které zůstávají v Zubří tradice stále živé.
Konfuse
Kapela Konfuse [konfuze] se skládá z pěti nadšených, občasně prokrastinujících studentů, které hudba vážně baví.
Hrají pop/rock a v repertoáru kapely lze najít jak covery známých songů, tak i vlastní tvorbu. Nejspíš by nikdy nevznikli
nebýt ZUŠ B-Art z Valašského Meziříčí, jíž za to patří veliké
díky. Konfuse tvoří: Patrik Vašek – kytara, Wendy Bublíková
– bicí, Adam Kubját – baskytara, Wendy Krajčová - kytara,
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klavír, Vladimír Maňas - klávesy, akordeon. Všichni členové
kapely také zpívají.
KACZI (moravská písničkářka)
Kaczi je multiinstrumentalistka a živelná písničkářka s beskydskými kořeny, která skrze svou vlastní tvorbu balancuje
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2020 později vydává jako první akustické živé album pod
názvem Přístav Unplugged. Za dobu existence se personální
složení Mňágy proměňovalo, v současné době kapelu tvoří:
Petr Fiala (zpěv, kytara), Petr Nekuža (basová kytara, zpěv),
Jiří Tibitanzl (saxofon, klávesy, perkuse, zpěv), Martin Knor
(kytara, mandolína), Jaromír Mikel (kytara, zpěv) a Marcel
Gabriel (bicí).
R.U.M. (Frýdlant n. O.)

mezi folkem, popem a šansonem. Představí se se svým producentem Lukášem Hradilem (kontrabas, kytara), se kterým
v roce 2021 vydala svébytné album Nahá. To navázalo na EP
Polonahá z roku 2019, které na sebe váže několik videoklipů, přičemž nejúspěšnější a zároveň průvodní písní se stala
"Nahá". Písní Nahá na sebe strhla pozornost médií a byla
tak nominována na zpěvačku roku v udělování Ceny Jantar
2018, 2019 a 2021. Získala také nominaci na Ceny Anděl
2021 v kategorii Sólová interpretka. V 2020 byla nominována v rámci Coventry City of Culture za Ostravu a Českou
republiku. V minulosti buskovala po evropských zemích
a v Japonsku, během pandemie, začala vystupovat na Lysé
hoře, kde pořádá streamované koncerty.
MŇÁGA A ŽĎORP
Mňága a Žďorp patří mezi nejvýraznější hudební kapely
české porevoluční éry. Její počátky sahají do 80. let, pod
názvem Mňága a Žďorp tato alternativní rocková kapela
z Valašského Meziříčí vystupuje od roku 1987. Do povědomí se Mňága dostala především hitem Hodinový hotel,
který je první skladbou na debutovém albu skupiny nazvaném příhodně Made in Valmez (1991). Čtrnácté řadové album s názvem Třecí plochy vyšlo v říjnu 2019. V roce 2020
z důvodu omezení způsobenými pandemií koronaviru kapela streamuje několik koncertů na platformě MALL.TV. Záznam z hospůdky Přístav ve Valašském Meziříčí z května

Na závěr k poslechu a tanci zahraje R.U.M., skvělí muzikanti, neexistuje žánr, který by nezahráli.
LP

Chodníčky k minulosti se vrací
Po prázdninové pauze se přednáškový cyklus Chodníčky
k minulosti v září vrací. Na co se můžete těšit a kdy?
Úterý 27. září 2022 od 18.00 hod. 		
Kosmické technologie
Přednáší: Tomáš Pečiva

Vstupné: 60 Kč

Úterý 4. října 2022 od 18.00 hod. 		
Vstupné: 40 Kč
Stavitelství a kulturní krajina na Valašsku
Přednáší: Mgr. Radek Bryol
Úterý 27. října 2022 od 17.00 hod. 		
Vstupné: 40 Kč
Sušení ovoce a sušárny ovoce, živé dědictví Valašska
Přednáší: Mgr. Ivana Spitzer Ostřanská
Úterý 6. prosince 2022 od 17.00 hod.
Vstupné: 60 Kč
Beskydská Odysea
Přednáší: PhDr. Marian Šidlo Friedl, PhD., a pan Pavel Číp
Změna programu vyhrazena
Těšíme se na vaši návštěvu.
Muzeum Zubří, Hlavní 824 – Vzdělávací místnost Jana Koláčka
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Kulturní pozvánky

VÝROČNÍ KONCERT SKUPINY
OLYMPIC V ZUBŘÍ
Výroční koncert nestárnoucí legendy české hudební scény, která oslaví 60 let také v Zubří.

Vlak, co nikdy nestaví, zastaví v neděli 27. listopadu
v Zubří. Jen týden poté, co nestárnoucí Petr Janda a jeho
kapela Olympic oslaví v pražské Lucerně 60 let na české
hudební scéně, se dočká podobného koncertu i Valašsko.
Zuberská Robe Arena, s kterou běžně otřásají bubny a hlasivky fanoušků házené, přivítá stejně bouřlivě i kapelu, která
patří mezi zakladatele české rockové hudby. Olympic zahraje své největší hity ve složení: Petr Janda - kytara, zpěv (od
roku 1963), Milan Broum - baskytara, zpěv (od roku 1975),
Martin Vajgl - bicí, zpěv (od roku 2013) a Pavel Březina klávesy (od roku 2020).
Rezervace a prodej vstupenek:
Vstupné:
Do konce prázdnin (31. 8. 2022) - 600 Kč
od 1. 9. do 25. 11. 2022 		
- 700 Kč
na místě před koncertem 		
- 800 Kč.
Vstupenky jsou v prodeji online prostřednictvím webového
portálu města Zubří na odkazu: https://www.mesto-zubri.
cz/nakup-listku-online. Do konce září si je můžete zakoupit
také v hotovosti v kanceláři Klubu Zubří.
Neprodávají se místenky. Místa v hale budou k dispozici jak
k sezení na tribunách, tak ke stání na ploše před pódiem.
Hala bude otevřena od 18 hod.

Hromadné vstupenky:
Pro objednávky většího množství vstupenek nebo vstupenek, kde bude vyžadována faktura, piště objednávky na mail:
kultura@mesto-zubri.cz - uvádějte jméno a příjmení objednávajícího, počet vstupenek, vaše kontaktní údaje, eventuálně fakturační adresu.
OKaS

Zprávy z knihovny
Otevírací doba knihovny od 1. září
Po 	  8.00 – 11.00
12.00 – 18.00
Út 		
12.00 – 18.00
St 		
12.00 – 18.00
Čt
zavřeno
Pá 	  8.00 – 11.00
12.00 – 18.00
Upozorňujeme čtenáře, že knihovna bude 14. září z organizačních důvodů zavřena.
Poslední prázdninovou akcí bude ve středu 31. srpna
v 16.00 hod. Na há(č)ku. Akce je určena pro nadšence
háčkování. Doneste si s sebou své rozdělané práce nebo se
přijďte inspirovat výtvory druhých. Pokud se chcete háčkování naučit, doporučujeme před setkáním navštívit v Rožnově p. Radhoštěm obchod Klubíčku, kde vám paní Jana
doporučí háček a přízi do začátku.
Od pondělí 5. září do pátku 9. září bude v otevírací době
knihovny probíhat Bazar vyřazených knih. Vybrat si můžete z beletrie pro dospělé i pro děti, literatury naučné a také
z časopisů. Cena za knihu je 5 Kč, za brožované vydaní 3 Kč
a za časopis 1 Kč.
V úterý 27. září začíná zimní semestr Virtuální univerzity
3. věku pod záštitnou České zemědělské univerzity v Praze.
V kurzu Mistři evropského barokního malířství 17. století
se postupně seznámíme s šesti nejvýraznějšími osobnostmi
evropské malířské scény 17. století, jejich životem a dílem,
které se nesmazatelně vrylo do světových dějin umění. Kurzem nás provede doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D. Pokud
jste se ještě nezúčastnili kurzu Virtuální univerzity 3. věku
a nevíte, zda vám bude tato forma výuky vyhovovat, nebojte
se přijít na první přednášku. Nejpozději 11. října pak musí
být odevzdána přihláška a zaplacen studijní poplatek. Cena
toho kurzu je 400 Kč. Přednášky se konají v následujících
termínech vždy v 9.30 hod.: 27. září, 11. října, 25. října,
8. listopadu, 22. listopadu a 6. prosince.
Ještě přinášíme potěšující zprávu pro fanoušky deskových
her. O prázdninách jsme rozšířili nabídku o následující tituly:
•
Čarokniha
•
Divukraj
•
Jízdenky, prosím!
•
Kulišák
•
Louka jako vyšitá
•
The mind – souznění myslí
•
Obrázky
•
Popelka
•
Shit Happens
•
Zombie Kidz
•
Zpátky do lavic
Knihovnice
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Farnost

Světové setkání rodin v Římě
Ve dnech 22. - 26. června 2022 nám bylo umožněno se
spolu s dalšími dvěma manželskými páry, olomouckým
pomocným biskupem Josefem Nuzíkem a knězem Martinem Sklenářem zúčastnit jako delegáti za ČR X. Světového setkání rodin v Římě.
Většina dění probíhala v Aule Pavla VI., která leží částečně
na území Říma a částečně ve Vatikánu. Tato 50 let stará stavba s kapacitou 6300 osob (která ale nebyla zcela zaplněna,
kongresu se účastnilo jen cca 2000 delegátů ze 120 zemí)
nám učarovala svou nadčasovostí.

V průběhu setkání jsme naslouchali přednáškám na aktuální
témata - o domácí církvi, digitálním věku a sociálních sítích,
závislostech, přístupu k imigrantům nebo o domácím násilí
a jak je rozpoznat. Zároveň jsme vyslechli mnoho svědectví
o nelehkých situacích, z nichž všechna měla spojovací prvek: cílem není se do těžkostí nedostat, ale nepřestávat z nich
hledat cestu ven. A přestože před svědectvími preferujeme
spíše přednášky přinášející informace, asi nikdy nezapomeneme na jedno z posledních svědectví celého setkání, kde
se australští rodiče svěřili, že ačkoli při tragické dopravní
nehodě přišli o tři ze svých šesti dětí, byli schopni viníkovi,
který řídil pod vlivem drog, odpustit. Otec této rodiny vyjádřil velmi zásadní sdělení: Nemáme pod kontrolou to, co
se v našem životě děje, ale jsme schopni kontrolovat, jak na
nastalé události budeme reagovat.
Jeden z večerů byl věnován i poznání dění v římských farnostech – spolu s asi stovkou delegátů z různých koutů světa
nás přivítala farnost sv. Barnabáše. Překvapilo nás, jak to ve
farnosti v podvečer všedního dne žilo - vedle dětí kopajících
do míče hráli stařečkové karty.
Vrcholem setkání byla mše svatá za účasti Svatého otce na
Svatopetrském náměstí, která proběhla v sobotu v podvečer.
Bylo pro nás opravdu silným a nezapomenutelným zážitkem
sedět při této mši spolu s ostatními delegáty přímo na pódiu.
Příští setkání rodin s papežem Františkem bude Jubileum rodin, které se bude slavit v Římě v rámci Jubilea 2025.
Hana a Martin Svákovi

Příměstský farní tábor 2022
aneb Neplecha ukončena
Rok se s rokem sešel a nastal opět čas každoročního farního tábora. Tentokrát na téma školy čar a kouzel v Bradavicích.
Hned první den jsme pomocí rychlosti a trochy štěstí odemkli Gringotovy trezory, ve kterých se skrývaly galeony.
Díky nim jsme si mohli koupit věci, bez nichž bychom se
v Bradavicích neobešli (např. hůlky a magická zvířata).
Následující den jsme si vyzkoušeli hraní famfrpálu, a tím
si potvrdili, že je to doopravdy tvrdá hra. Odpoledne jsme
měli přichystanou vodní bitvu, při které na nikom nezůstala
nit suchá! Ve středu jsme přespávali na faře, kdy nás v noci
čekala stezka odvahy! Stezka vedla Zapovězeným lesem až
k mozkomorům, které bylo zapotřebí zahnat patřičným kouzlem - Expecto Patronum. Někdo se bál, někomu byla zima,
ale nakonec všichni došli do cíle celí. Ve čtvrtek jsme se vydali na koupaliště a v pátek nás čekaly závěrečné zkoušky
ze všech předmětů. Odpoledne se konalo ukončení tábora,
kde jsme dostali balíček Bertíkových fazolek, řetízek s relikviemi smrti a výborné domácí perníčky. Předvedli jsme
rodičům a prarodičům krátké taneční představení. Celkovou
táborovou hru vyhrál Havraspár, o bod za ním skončil Zmijozel a bronz si vybojoval Mrzimor. I přesto, že se Nebelvíru
moc nedařilo, všichni jsme si odnesli skvělý pocit z krásně
prožitého týdne plného zábavy, nových přátelství a sportovních aktivit. Po celý tábor nám výborné obědy vařila paní
Miluška Chovančíková s pomocí Milušky Holišové - mňam!

Děkujeme panu faráři, že nám opět pomohl užít si prázdninový čas na faře, a všem vedoucím, že nám připravili tak
úžasný program.
Anička Petřeková

Poděkování
Letos na začátku srpna se opět konal na místní faře
příměstský farní tábor tentokrát na téma knihy Harry Potter. Tři týdny před samotným začátkem tábora přišly
malým i větším účastníkům krásné zvací dopisy do týdenní
školy v „Bradavicích“. Děti byly rozděleny do čtyř družstev
a prožily kouzelný týden plný her, dobrodružství a nechyběla ani stezka odvahy. Chtěli bychom tímto moc poděkovat
všem mladým vedoucím, kteří měli nemalou práci s přípravou i organizací celého tábora. Děkujeme i panu faráři za
poskytnutí prostor, paní kuchařce Milušce Chovančíkové za
výborné obědy a hlavně velký dík patří paní Ivetě Petřekové
za celkovou pomoc a vytvoření zázemí.
Rodiče spokojených táborníků
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Spolková činnost

Z činnosti Klubu žen
Ve středu 22. června se uskutečnil zájezd do firmy Marlenka ve Frýdku-Místku, kterého se zúčastnilo 48 osob.

Exkurze započala krátkým seznámením s historií i současností úspěšného podniku, který založil a vlastní pan Gevorg
Avestisjan. Za svou úspěšnou činnost obdržel také státní
vyznamenání. Při výkladu jsme měli v příjemném prostředí možnost ochutnat produkty výrobce a výbornou kávu.
Výklad průvodce pak pokračoval v chráněných prostorech
výrobny, kde je jednak plně automatizovaná výroba, ale probíhá také ruční výroba u některých vybraných výrobků. Po
skončení exkurze byla možnost nákupu v podnikové prodejně a snad nebyl nikdo, kdo by nekoupil něco pro své blízké
nebo přátele. Tímto ale zájezd nekončil. Pokračovali jsme
do Staříče, kde se na ploše jednoho hektaru nachází Miniarboretum u Holubů s téměř 3 000 druhy rostlin a stromů.
Plánovaná hodinová procházka se protáhla na téměř dvojnásobek, protože majitel měl nepřeberné množství informací
o okrasných dřevinách, čarověnících a dalších rostlinách,
o které se s láskou stará. Prohlídka byla nejen zajímavá, ale
pro mnohé i inspirativní. Zájezd se opravdu vydařil, a to nejen díky krásnému počasí, ale především díky pečlivé přípravě, za což patří poděkování předsedkyni Klubu žen paní Marii Mizerové. Je třeba poděkovat také panu René Dořičákovi
za bezpečnou a komfortní dopravu autobusem HC Zubří.
Anna Oplatková, členka výboru Klubu žen

Zájezd zahrádkářů do Lednice
Jako každoročně i letos jsme pro členy ZO ČZS Zubří
uspořádali zájezd. Tentokrát byla v sobotu 25. června cílem naší cesty Lednice. Ne ale zámek ani zámecký park či
minaret, ale Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity
a jejich zahrady.

Celé dopoledne se nám věnovala ing. Věra Jungová, která
nás odborně provedla jak Akademickou zahradou, tak hlavně Tematickými zahradami – Labyrintem přírody a rájem
zahrad. Tyto zahrady prezentují témata související s problematikou zahradnictví, zahradní tradice a životního prostředí.
Jsou rozděleny na jednotlivé tematické celky. Jejich názvy
nám hned napoví sortiment rostlin: Anglická květinová zahrada, Zahrada pivoněk, kosatců a ibišků, Zahrada travin,
Vodní zahrada, Zahrada barev, Kuchyňská zahrada, Rozárium a mnoho dalších. Abychom si je všechny podrobně prohlédli, potřebovali bychom na tu krásu aspoň celý den. Toto
příjemné prostředí v blízkosti známého zámku nás taky překvapilo tím, že je denně přístupné veřejnosti a je zde i řada
doprovodných programů – zrovna tuto sobotu zde probíhal
program Sečení květných luk. Takže hlavně cyklisté, kteří
často navštěvují atraktivní prostředí Lednice, mohou mít další velmi pěkný a zajímavý cíl v této lokalitě.
Po obědě se nám ještě věnoval doc. Dr. Ing. Petr Salaš
a prohlédli jsme si sady genofondů a ovocných školek. Celou dobu nás také provázel rodák ze Zubří - pan Mgr. Radek Vlk, PhDr., proděkan univerzity, kterému bychom chtěli
zvlášť poděkovat za uskutečnění této akce.
Na zpáteční cestě jsme projížděli obcemi Hrušky a Mikulčice, které právě před rokem zpustošilo tornádo. Mohli jsme
vidět, kolik práce už zdejší pracovití lidé provedli, ale také
kolik jich toho ještě čeká. Zastavili jsme se i v Mikulčicích
– na Slovanském hradišti z velkomoravské doby. Zastávka
byla jen krátká, ale někteří aspoň vyběhli na rozhlednu, aby
přehlédli část lokality této národní kulturní památky.
Ještě jednou děkujeme panu Vlkovi za celodenní průvodcovství, ale i dopravci – panu Martincovi, jehož řidič nás
bezpečně dovezl domů.
Růžena Janošková, foto Zbyněk Pavelka

Dobrovolní hasiči v Trenčíně
Na pozvání našeho partnerského sboru DHZ Palárikovo
jsme měli možnost zúčastnit se v sobotu 6. 8. slavnostního dne při oslavách stoletého výročí založení Zemské
hasičské jednoty na Slovensku. Slavnostní shromáždění se konalo v městě Trenčíně, kde právě před sto lety na
den přesně jednota vznikla. V počtu osmi uniformovaných
hasičů našeho sboru jsme se společně s DHZ Palárikovo
připojili ke slavnostnímu průvodu přes trenčínské náměstí
a následně se zúčastnili shromáždění na náměstí, kde proběhly zdravice hostů a slavnostní projevy. Poté jsme měli mož-
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nost prohlédnout si slovenské požární automobily i historické
stříkačky a techniku, pozorovat krásné vystoupení mažoretek
z Nové Dubnice, poslouchat hudbu ministerstva vnitra SR
nebo zhlédnout ukázky práce s hasičskými nůžkami, požární
útok dětí i praktickou ukázku parní požární stříkačky. V tomto
čase jsme se také věnovali našim hasičským přátelům z Palárikova a vystoupali na Trenčínský hrad. Po celý den nám přálo
krásné počasí a my se večer spokojeně vrátili domů do Zubří.
Za SDH Zubří Aneta Kovářová

Ostatní

Odkládáním léčby se pacient
dobrovolně poškozuje
„Pacient byl seznámen se svým zdravotním stavem, s navrženým způsobem léčby, všemu rozumí a s ošetřením souhlasí.“
Podobná věta bývá připojena na konci lékařské zprávy po
vyšetření pacienta. Lékař tímto naznačuje, že úspěšnost další
léčby závisí mimo jiné i na spolupráci pacienta a dodržování
navržené terapie.
Tento zdánlivě nesouvisející příklad z oblasti medicíny jsem
si dovolil použít právě pro podobnost termínu, který se používá k hodnocení tzv. „finančního zdraví“ nebo finanční bezpečnosti v oblasti hospodaření například města jako subjektu
územní samosprávy, jako je v tomto případě, ale i u jakýchkoliv jiných právních subjektů, kterým záleží na dlouhodobé
udržitelnosti vlastního rozvoje.
V našem případě je doporučujícím expertem auditorská společnost Luděk Tesař City finance, který v závěru střednědobého rozpočtového výhledu, vypracovaného pro město Zubří v červenci minulého roku, sice vyjadřuje schopnost města
dostát svým dosavadním dlouhodobým závazkům, avšak za
důrazného doporučení přijetí řady nezbytných opatření, které vycházejí z aktuálního hodnocení stavu finanční bezpečnosti, kde autor studie uvádí - cituji: „Město se vyprázdněním účtů vrhlo do finančně adrenalinového sportu.“ (konec
citace) Proto je logické pochopit důraz, kterým autor podmiňuje důležitost dodržení navrhovaných doporučení finanční
bezpečnosti. Výčet hlavních doporučení je ve studii na str.
33 - 34 a týká se zejména posílení rozpočtových příjmů.
Je nutno vzít v úvahu, že veškerá uvedená doporučení byla
aktuální už v době předložení studie, kdy byl ještě čas na
přijetí příslušných rozhodnutí radou města a promítnutí do
přípravy rozpočtu na rok 2022. U doporučení, která vyžadují
změny vyhlášek, nebo opatření obecné povahy, bylo možno
alespoň zahájit přípravu k jejich vydání.
Je zcela evidentní, že závažnost situace vedení města velmi
podcenilo, podobně jako se stává v případě pacienta, který se
odmítá vyrovnat s nepříjemnou diagnózou, kterou se právě
od lékaře dozvěděl, když se ještě nedávno těšil z výborného zdraví. Lze jen doufat, že namísto návrhů řešení, které
by měla přinést rada města, v případě potřeby i přizvaný
finanční výbor, neponechala veškerou zodpovědnost za implementaci studie při přípravě rozpočtu na vedoucím finančního odboru, který tak mohl být vystaven obrovskému stresu

a pracovnímu přetížení. Omluvou budiž, že to byla doba složitá, poznamenaná pandemií i parlamentními volbami, přesto se prostor pro případnou spolupráci měl hledat.
Na počátku tohoto roku byla studie konečně zveřejněna, její
promítnutí do rozpočtu města se ale příliš neprojevilo. Nikdo
v té chvíli ještě netušil, že dojde k radikálním změnám globálních ekonomických poměrů po vpádu Ruska na Ukrajinu,
jejichž rozsah je tak obrovský, že je nemožné je konkretizovat. Je však jisté, že vyvolanými dopady do hospodaření
samospráv a problémům s udržením vlastního rozvoje se budou vedení měst a obcí vyrovnávat ještě po mnoho let.
Komunální volby jsou sice již za dveřmi, přesto však ani
v případě našeho města není rozumné ignorovat doporučení uvedená ve studii, a proto je potřebné zahájit práce na
nezbytných přípravách již citovaných změn, které nesnesou
odkladu z hlediska lhůt daných zákonem. V opačném případě hrozí prolongace současných finančních problémů do
dalšího rozpočtového roku.
Jan Ondřej

Milostivé léto II: neváhejte využít šanci
začít lepší život
Mnozí dlužníci už stříhají metr. Do zahájení mimořádné oddlužovací akce Milostivé léto II zbývá měsíc. Lidem v exekucích, kteří váhají šanci využít, doporučujeme již nyní nezávaznou konzultaci na naší Help lince
770 600 800, nebo prostřednictvím e-mailu jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz. Případní zájemci se mohou spojit
také s poradcem přímo v lokalitě: Mgr. Jiří Janko, tel.:
777 499 477, e-mail: jiri.janko@clovekvtisni.cz
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Lidé, kteří uvízli v dluhových pastech, budou mít opět díky Milostivému létu II, možnost splatit pouze jistinu, tedy původní
dluh a jednorázový poplatek exekutorovi. Veškeré úroky, poplatky advokátům či penále, které mnohdy mnohonásobně převyšují výši původního dluhu, jim budou odpuštěny. Příležitost
vyřešit svízelnou situaci bude po dobu tří měsíců, od 1. září
2022 do 30. listopadu 2022.
Jaké podmínky musíte splňovat?
• Exekuce byla zahájena před 28. 10. 2021.
• Exekuci vymáhá soudní exekutor.
• Exekuce je vedená pro dluh u veřejnoprávního subjektu, kterým může být:
zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český rozhlas, ČEZ,
krajské nemocnice,
městské dopravní podniky a další organizace, které vede či
vlastní obec, kraj či stát
(dluh na nájmu u obce, poplatek za odvoz odpadu, pokuta za
jízdu na černo apod.).
Co je potřeba udělat
• Od 1. 9. 2022 do 15. 11. 2022 doručte exekutorovi doporučený dopis, ve kterém ho informujte, že využíváte Milostivé
léto. V dopise požádejte o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení
čísla účtu, na který máte zaslat peníze. Vzor dopisu najdete
na milostiveleto.cz.
• Od 1. 9. do 30. 11. 2022 zaplaťte na sdělený účet dlužnou
jistinu a poplatek 1 815 Kč. Do 30. 11. 2022 musí být částka
na účtu exekutora.
Za jakých okolností NELZE Milostivé léto využít?
• Máte exekuci pro dluh vůči soukromoprávním věřitelům
(úvěry, hypotéky, dluhy u operátorů nebo nájmy soukromých
majitelů bytů apod.). To neplatí v případě, kdy se soukromoprávní věřitel dobrovolně k Milostivému létu připojí.
• Dluhy, které odkoupil soukromoprávní subjekt – např. dluh
původně u dopravních podniků odkoupený inkasní společností.
• Dluh ještě není v exekuci nebo je v exekuci, která byla zahájena po 28. 10. 2021.
• Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale např. úřad v daňovém a správním řízení.
Člověk v tísni, o. p. s.

(placená inzerce)

Inzerce

(placená inzerce)

(placená inzerce)
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(placená inzerce)
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NAVÝŠILI JSME MZDY
AKTUÁLNĚ HLEDÁME
SEŘIZOVAČ LISU

NÁBOROVÝ BONUS 100.000 Kč

OPERÁTOR/KA VÝROBY
MECHATRONIK - ELEKTRIKÁŘ
NÁBOROVÝ BONUS 50.000 Kč

SKLADNÍK / SKLADNICE
NÁBOROVÝ BONUS 20.000 Kč

TEL.: 604 637 746, 735 766 048
prace@pwo.cz
www.prace-pwo.cz
(placená inzerce)

(placená inzerce)

Rizikové kácení, ořezy stromů, tújí,
štěpkování, sečení, frézování pařezů,
www.kos.ink, 604 792 455
(placená inzerce)

řádková inzerce
a
Prodám stavební pozemek v klidném středu města Zubří (naproti MÚ). Výměra 974 m2. Cena dohodou.
Tel. kontakt: 607 152 808.
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PŘEDVOLEBNÍ KAMPAŇ VE MĚSTĚ ZUBŘÍ
Pořadí volebních stran, hnutí a sdružení nezávislých kandidátů na hlasovacím lístku ve městě Zubří pro volby do zastupitelstev obcí, konaných ve dnech 23. a 24. září 2022

1.

SNK – Evropští demokraté

2.

SPO - Zemanovci

3.

ODS

4.

Společně pro Zubří

5.

ČSSD

6.

ANO 2011

7.

KSČM

8.

KDU - ČSL

Plně fungující město
a kvalitní život v něm.

Vlastislav Janků, 56 let
Stabilizace financí a jejich ozdravení
Petr Randus, 45 let
Mobilní kluziště pro širokou veřejnost,
klidové centrum
Simona Mikulenková, 41 let
Pokračování v revitalizaci sídliště,
parkovací místa, zeleň
Jana Hrstková, 45 let
Vytváření koncepce údržby a obnovy zeleně

Chceme skutečnou změnu na radnici.
Volte zkušenost a zodpovědné kandidáty.
Volte tým SNK ED!
Strana Práv Občanů - ZEMANOVCI

Vážení spoluobčané,
po čtyřech letech máme opět možnost zúčastnit se voleb do obecních zastupitelstev. Pro nás občany to jsou jedny
z nejdůležitějších voleb, protože si v nich volíme zastupitele, kteří budou další čtyři roky rozhodovat o našem městě. Nově
zvolení zastupitelé nebudou mít jednoduché rozhodování. Všichni sledujeme dnešní situaci ve světě. Vše souvisí se vším a to se
samozřejmě bude projevovat i na chodu našeho města. Ceny energií nelze vůbec předvídat, inflace je dalším nepředvídatelným
činitelem, o cenách potravin nemluvě a spousta dalších vlivů, které mají bezprostřední vliv i na chod města. Od toho se bude
odvíjet spousta provozních záležitostí města. Především jak a do čeho se bude investovat. Dále bude nutno připravit městské
budovy na alternativní zdroje energií. V neposlední řadě bude potřeba připravit úsporná opatření a operativně reagovat na
vzniklou situaci. Stabilizovat finanční situaci města v investicích, v provozních nákladech a také v režiích města. V dnešní
době jsou investice převážně vázány na finanční podporu hlavně z dotací. Proto jsme náš program pro občany a město Zubří
sestavili tak, aby byl reálný. Minulá dvě volební období jsme měli zástupce v Radě města a zastupitelstvu. Předešlé roky se
masivně investovalo do nových projektů. Další volební období bude spíše o udržování stávajících nemovitosti a investice do
věcí, které souvisí s bezpečností a službami pro občany. Nesmíme zapomínat na vydání do běžného provozu města, kdy
i některé neřešené drobnosti mnohdy znepříjemňují život našim spoluobčanům. Nechceme jenom slibovat, ale byli bychom rádi,
aby naše činnost byla stále vidět a občané jí mohli hodnotit. S našimi kandidáty a taky celým volebním programem se můžete
podrobně seznámit na www.spozubri.cz a facebooku. Dále připravujeme letáky, které budete dostávat do domácností,
některé informace budou průběžně ve vývěsních skříňkách a také na Zubřanovi.
Pokud se rozhodnete volit kandidáty za naši stranu, tak bychom Vám chtěli poděkovat za Váš hlas.
Za SPOZ Milan Zeman a ostatní kandidáti.
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6

Ing. Brokešová Petra • Tovaryš Ivo • Cabáková Martina •
Ing. JUDr. Holiš Milan, LL.M. • Koňařík Petr •
Kyryljuk Jurij • Drda Jiří • Michut David •
Kyryljuk Tomáš • Dořičák Josef • Galčan Stanislav •
Švrčková Eva • Janošek Petr • Charvátová Pavla •
Dořičáková Ludmila • Halamíček Marian •
Vančurová Sarah • Ing. Cabák Jaroslav •
Tovaryšová Věra • Kašná Martina • Janošek František

sgsgsgsssghssgsg

Jsme pro:
•
•
•
•

JSME
POZITIVNÍ ZMĚNA
PRO ZUBŘÍ

spolupráci místo neshod
konec zmatků v investicích a financování
otevřenost místo neinformovanosti
dodržování pravidel místo improvizací

Zdeněk Masařík
43 let, lídr kandidátky
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Kategorie:
Děti:
Chlapci 2013 - 2014,
Chlapci 2010 - 2012,
Chlapci 2007 - 2009,

Zveme vás do nově otevřené drogerie (bývalé Elektro
hobby u Tesca). Nabízíme české i zahraniční zboží, prací
prostředky a aviváže Německo, kosmetika Anglie, Dada
plenky, péče o tělo Anglie, zubní hygiena a najdete u nás
i dárkové zboží, svíčky, sady, dárkové koše a mnoho
dalšího. Máme u nás možnost i zboží vám objednat.
Otevřeno máme
po - pá od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do17.00,
v sobotu od 8.00 do 11.00.
Těšíme se na vás.

RD Drogerie
(placená inzerce)

Sport

Biatlonový závod svobody 2022
Již potřetí se ve středu 28. září sejdou příznivci běhu,
střelby a pohybu v areálu Březovce, aby změřili své síly
v rámci Biatlonového běhu svobody. Opět na ně bude čekat nelehký závod, který vede z větší části po motokrosové trati. Počasí rozhodne, jak bude tato trať těžká.
Dospělé závodníky čeká opět cca 4 km dlouhá trať (pět
okruhů po 800 metrech) včetně čtyř střeleb. První dvě budou
vestoje, další dvě vleže. Střílet se bude na biatlonové terče
z laserových pažebních pušek. Komu se nepodaří sestřelit
všechny terče, ten se bude muset vydat na 100metrový trestný okruh. Jedna nepřesnost = jeden okruh.
Děti se vydají na 400metrový okruh třikrát, čeká je tedy
1,2 km dlouhá trať. Mládežníci budou střílet jen dvakrát (vleže). V případě nepřesnosti je čeká 50metrový trestný okruh.
Předběžný časový harmonogram:
8.30 hod. zahájení prezentace
9.00 hod. zkušební střelba – děti
9.30 hod. závod dětí
11.00 hod. zkušební střelba dospělí
11.15 hod. vyhlášení kategorií dětí, tombola
11.30 hod. závod dospělých
14.00 hod. vyhlášení kategorií dospělých, tombola

dívky 2013 - 2014
dívky 2010 - 2012
dívky 2007 - 2009

Dospělí:
Muži do 35 let
(ročník 1988 a mladší)
Muži 36 let až 49 let
(ročníky 1987 až 1973)
Muži 50 let a více
(ročník 1972 a starší)
Ženy do 35 let
(ročník 1988 a mladší)
Ženy 36 let až 49 let
(ročníky 1987 až 1973)
Ženy 50 let a více
(ročník 1972 a starší)
Letos jsme přidali dvě kategorie mezi dospělými, takže se
více z vás může těšit na stupně vítězů. Startovné: do 25. září
dospělí 250 Kč, děti 100 Kč, poté včetně dne konání akce
dospělí 350 Kč, děti 150 Kč. V ceně startovného jídlo a pití
pro každého závodníka!
Každý bude navíc v cíli odměněn medailí.
Registrace na závod je spuštěna na stránkách www.timechip.cz.
Aktuální info k závodu sledujte na sportovních stránkách
Města Zubří nebo na FB události k této akci.
PR

Kuželkářští amatéři podeváté
Pro příznivce kuželek jsme i v letošním roce připravili
ZAKL – zuberskou amatérskou kuželkářskou ligu. Pokud máte zájem a chuť zkusit si tento sport, je třeba se
přihlásit v termínu do 11. září! Přihláška je k dispozici na
sportovních stránkách města http://sport.mesto-zubri.cz a je
třeba ji do výše uvedeného termínu předat osobně Pepovi
Randusovi nebo Pavlu Přikrylovi ve Sportovní hale nebo zaslat na e-mail josef.randus@mesto-zubri.cz.
Liga je určena pro tříčlenná smíšená družstva a hrát se bude na
60 hodů sdružených, to znamená 15 hodů do plných + 15 hodů
dorážky s výměnou drah a hrát se bude opět v kuželně areálu
Multifunkčního areálu. Ligy se můžou zúčastnit pouze hráči
a hráčky, kteří nejsou registrováni v žádném kuželkářském oddíle s výjimkou domácího oddílu TJ Gumárny Zubří.
Hrací dny budou upřesněny, stejně jako termín konání soutěže (předběžně říjen 2022 až březen 2023). Výše startovného
na tým je 1 000 Kč. Na konci soutěže budou odměněna tři
nejlepší družstva, odměněni budou také nejúspěšnější jednotlivci a pro nejlepší bude na závěr ligy připraven turnaj
TOP 12. V minulém roce ovládli ligu Gumotíci a soutěže se
zúčastnilo šest týmů.
Na vaši účast se těší pořadatelé z OKaS Města Zubří a oddíl
kuželek TJ Gumárny Zubří.
PR

Zubří se opět zapojí do výzvy
10 000 kroků
Město Zubří se po dubnové premiéře opět připojí do výzvy 10 000 kroků,
která vznikla proto, aby nás inspirovala
k pravidelnému pohybu a ke zdraví! Podrobnější informace přineseme v dalších
Zuberských novinách, včetně odkazů na
registraci do této výzvy.
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Jak jsme již vzpomněli, této výzvy, jejímž cílem není ujít
každý den 10 000 kroků, ale chodit, jsme se premiérově zúčastnili již v dubnu a nevedli jsme si vůbec špatně. Mezi devadesáti jedněmi městy jsme skončili na slušném dvacátém
prvním místě, v městech do 10 tisíc obyvatel dokonce na
místě čtvrtém! Z jednotlivců získal nejvíce bodů (934,36)
Jirka Krčma, který nachodil úctyhodných 646 km za měsíc!
Do této výzvy se přihlásilo sedmdesát dva jednotlivců. Bude
nás na podzim ještě víc?
PR

Jaromír Jurajda triumfoval
počtvrté za sebou!
Poslední tři roky nepoznal tenisový turnaj ve dvouhře
O pohár starosty města Zubří jiného vítěze než Jaromíra
Jurajdu. Letos si na něj brousilo zuby patnáct hráčů, kteří se nechtěli poprat jen s Jarkem, ale museli se vyrovnat
i s teplým počasím. Vše se odehrávalo na tenisových kurtech za školou a jako první přišly na řadu zápasy ve čtyřech
skupinách, z kterých postupovali do dalších bojů vždy dva
nejlepší. Hned na úvod jsme se dočkali bitvy mezi Pavlem
Pernicou a René Sommerem, ve kterém zvítězil 7:6 Pavel.
Další vyrovnané utkání a skvělý tenis předvedli Jaromír Jurajda a Luboš Sobotka, když nakonec udolal svého soupeře
Jarek poměrem 7:5!

pro Luboše, když asi překvapivě podlehl Pavlu Pernicovi,
kterého zastihl turnaj ve skvělé formě! Ve druhém semifinále
si šel tvrdě za vítezstvím Jarek Jurajda a nedal ani v dalším
utkání šanci na vylepšení vzájemné bilance Petru Matulovi.
Ač ve finále bojoval jeden z nejstarších hráčů turnaje Pavel
Pernica jako lev, na Jarka to nestačilo a ten už počtvrté zvedl
nad hlavu pohár pro nejlepšího hráče!
Po slavnostním vyhlášení přišla řada i na malou tombolu,
kterou u příležitosti jubilejního desátého ročníku, připravili
pořadatelé. Z hráčů, kteří vytrvali až do konce, si tak tři vylosovaní odnesli soudek piva, který se v tomto teplém dni
opravdu hodil. Jako vždy se o občerstvení postaral kolektiv
kavárny Tip Café a ceny pro nejlepší věnovalo Město Zubří.
Již tradiční zuberskou metlu pro vítěze vyrobil a nejlepšímu
hráči věnoval Jirka Ondřej mladší.
Nyní nás čeká období dovolených a na kurtech se opět potkáme v sobotu 20. srpna, kdy se tenisté utkají o prvenství
tentokrát ve čtyřhře. Ani do té doby však dění na kurtech
neutichne a hráči Zubříčka svedou i o prázdninách nejeden
tenisový souboj.

Kompletní výsledky včetně fotogalerie najdete na https://
sport.mesto-zubri.cz/
PR

Zubříček se blíží do finiše
Šestnáct zápasů bylo zatím odehráno v Zubříčku
a po nich je k osmému srpnu na čele pyramidy
Martin Janča před Pavlem Pernicou a Jirkou Ondřejem. Do Zubříčka se nakonec přihlásilo osm
hráčů, které čekají do konce srpna boje v „pyramidě“ a poté
si to v září rozdají v play off o titul. Všechny novinky, propozice a aktuální výsledky najdete na http://zubricek.mestozubri.cz.
PR

Mladší přípravka
Turnaj o přeborníka okresu

V dalších zápasech si někteří hráči testovali formu na play
off, ti další, bez šancí na postup, si to užívali a dělali si žízeň.
Ze čtvrtfinále postupovali dále vesměs borci z prvních míst.
Nebylo tomu tak jen v utkání, ve kterém zvítězil Luboš Sobotka nad Zbyňkem Novákem. Semifinále bylo ale konečnou

V neděli 19. 6. 2022 jsme se brzy ráno vydali do Liptálu
na poslední turnaj této sezóny.
Turnaj byl vrcholem pro ročníky 2013 (kluci), kteří se tímto
s mladší přípravkou loučí.
V horkém počasí jsme se turnajem protrápili. Nedokázali jsme se dostat do tempa, chyběla nám střelba, bojovnost
a dnes i chuť do fotbalu. Bohužel, když nedokážeme proměnit vyložené šance, jako je prázdná branka nebo samostatný
únik, nemůžeme vyhrát. A pak takové zápasy mrzí, jako proti Hovězí, kdy jsme soupeře "válcovali", ale vstřelili pouze
1 branku a soupeř z ojedinělé šance taky jednu.
A tak přišel zápas "pro nás o všechno" s Rožnovem. Soupeře
jsme nedokázali nikdy porazit, a tak jsme šli na hřiště s tím,
ať si všichni zápas užijí a papírově silnějšího soupeře potrá-
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pí. Zápas se do 6. minuty vyvíjel dle předpokladu, Rožnov
vedl 1:0 a zápas kontroloval. Naši fanoušci, ať už asi byli myšlenkami na cestě domů, neúnavně povzbuzovali a to se vyplatilo. Zápas jsme dokázali otočit na 2:1, ve skupině se zachránit
na 4. místě a postoupit do bojů o celkové 13. - 16. místo.
Tento zápas byl nejlepším v celém turnaji a vykouzlil všem
opět úsměvy na tvářích.
Spokojeně jsme tak mohli jít na oběd a po náročném dopoledni ve stínu spočinout. To se ale nepodařilo, pořadatelé
zkrátili hodinovou přestávku na 30 minut, z toho 15 minut
jsme čekali ve frontě na jídlo.... Tohle se prostě nepovedlo.
Od jídla jsme šli přímo na hřiště a jsme rádi, že zápas proti
Val. Bystřici jsme zvládli alespoň důstojně odehrát.
Po prohraném zápase nás čekal boj o 15. - 16. místo se
Zašovou. Zde se opět ukázalo, že naše koncovka je špatná
a zahazovali jsme jednu šanci za druhou. Zápas jsme prohráli 3:2 po penaltách, kdy ze 3 penalt jsme jednou dokázali
trefit branku. Obsadili jsme tak 16. pozici.
Máme za sebou turnaj, kde jsme se mohli porovnat s celým
okresem, celkem bylo na turnaji 26 týmů. Na to, jaký máme
mladý tým (dnes 5 holek, 4 kluci, pouze jeden kluk ročník
2013), jsme v žádném zápase nepropadli. Můžeme litovat
pouze neproměněných šancí.
Do příští sezóny zamakáme a vrátíme se silnější.
Jeden za všechny, všichni za jednoho.
Díky všem rodičům za účast a povzbuzování, děcka si
v dnešní výhni mákla.

Za fotky děkujeme Hance Minarčíkové.
Sestava: Eliška Zemanová, Barbora Zemanová, Julie Šenkeříková, Silvie Ulrychová, Adéla Zemanová, Lukáš Huf, Jonáš Novosad, Jiří Rapant, David Riedl
Střelci branek: David Riedl 4, Silvie Ulrychová 2, Jiří Rapant 2, Lukáš Huf 1, Jonáš Novosad 1
Trenéři: Zbyněk Zeman, Jiří Riedl
Výsledky FC Zubří:
Velké Karlovice + Karolinka
0:1
Jarcová/Poličná
3:2
Hovězí
1:1
Valašská Polanka
0:3
Rožnov
2:1
Valašská Bystřice
2:5
Zašová 		2:3 po penaltách
Kolektiv FC Zubří
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Starší přípravka
Turnaj o přeborníka okresu
O víkendu v Hrachovci proběhl turnaj starších přípravek O přeborníka okresu. Na turnaj se nominovalo nejlepších dvanáct týmů v okrese. Už jen samotná účast byla pro
nás obrovským úspěchem. Turnaj jsme zahájili proti Francově Lhotě, soupeř se ihned ujal vedení, ale kluci bojovali,
vytvářeli spoustu šancí, ale bez úspěchu. Druhý zápas proti
Hrachovci černým měl úplně stejný průběh. Soupeř byl zaskočen naší bojovností a až do konce se obával o výsledek.
Pro kluky další dřina a zase bez odměny. Snad pod vlivem
zklamání z předchozích výsledků odehráli kluci nejhorší zápas turnaje proti Hošťálkové. Naštěstí odměna přišla proti
Novému Hrozenkovu, kde jsme si zchladili žáhu a soupeři
nasázeli bůra. Poslední zápas jsme hráli proti pozdějšímu
finalistovi Vsetínu. Soupeř nám udělil tvrdou lekci, ale potěšitelné bylo, že ogaři neházeli flintu do žita a pořád se snažili
hrát fotbal. Po rychlém obědě jsme si zahráli poslední zápas
turnaje o celkové umístění, a to derby proti Rožnovu. A panečku, to byl zápas! Vedli jsme, prohrávali, vyrovnali, mohli
vyhrát i prohrát a nakonec v penaltách s golmanským štěstím
a díky stoprocentním střelcům jsme nakonec urvali celkové
krásné deváté místo.

Musíme klukům moc poděkovat.
Výsledky:
Skupina
Zubří- Francova Lhota
0:2
Zubří -Hrachovec
1:3
Střelec: Bruno Holík
Zubří -Hošťálková
0:4
Zubří -N. Hrozenkov
5:1
Střelci: Dan Klimo 4, Pavel Polách 1
Zubří -Vsetín
1:5
Střelec: Alex Day
O umístění
Zubří -Rožnov
2:2, po penaltách 3:2
Střelec: Dan Klimo 2
Střelci penalt: Dan Klimo, Bruno Holík, Maty Rapant,
gólman Maty Holiš
Kolektiv FC Zubří

Víkendový tábor FC Zubří
První prázdninový víkend 1. - 3. 7. proběhl na fotbalovém hřišti a v blízkém okolí tábor pro mládežnická
družstva. Zúčastnilo se 32 hráčů, o které se postarali jejich
trenéři Matěj Šenkeřík, Vojta Tydlačka, Vlado Maceček,
Zbyněk Zeman a Jirka Riedl. Svačiny a dobroty všeho dru-
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hu nám připravovaly Lenka Šenkeříková, Lucka Jakešová
a Milena Zemanová. Zde musíme poděkovat i šikovným rodičům, kteří nám napekli nespočet laskomin.
A co všechno jsme o víkendu zažili? V pátek nás přivítalo
tropické počasí, tak jsme se vydali na místní koupaliště. Po
koupačce jsme se kvůli bouřce museli ubytovat v sokolovně
a pak jsme si všichni užili diskotéku v podání Martina Pavlíčka. K tomu grilované maso, točená limonáda, zábava, jak
má být. Do spacáků jsme šli řádně unavení.
V sobotu po snídani jsme vytvořili provizorní kino, zhlédli
Pelého a vydali se na fotbalku. Tady už nás čekal trenér Láďa
se svými psy Sašou a Loretou. Ukázali nám zatýkání pachatele, eskortu, vyhledávání věcí a na konec také, jak rychlý
Saša je. Děkujeme Danu Vičanovi, který se opět zhostil role
figuranta.
Zbylo nám ještě trochu času, tak jsme si zahráli fotbálek
a poté nás už čekal v MA Zubří oběd.
Po obědě jsme se vydali na procházku do Březovce, kde nám
pan Bitala nachystal provizorní biatlon, Tomáš Ulrych střelbu z malorážky s puškohledem a Láďa střelbu z policejní
zbraně.
Po návratu na fotbalku jsme postavili stany, opekli špekáčky
a až do tmy hráli fotbal. Celý den se vydařil a usínali jsme
plní zážitků.
Nedělní ráno nás přivítalo nečekaně mlhou a po předešlých
dnech i poměrně zimou. Naštěstí Vojta měl nachystanou
mini olympiádu a u té jsme se všichni zahřáli. Čekal nás
hod kládou, skok z místa a hod tenisovým míčkem. Všichni předvedli úžasné výkony a i počasí se začalo zlepšovat.
Tak jsme rychle sklidili naše stanové městečko, zašli do MA
na oběd, vyhlásili výsledky olympiády i sobotního biatlonu,
a jak jsme tábor začali, tak ho i zakončili. Na koupáku.
3 dny byly najednou pryč a fotbalové hřiště bez dětského
smíchu, který se tady už ale brzo vrátí.

Děkujeme Městu Zubří, kolektivu MA Zubří, rodičům a všem
ostatním za pomoc.
Všem vám přejeme parádní prázdniny a hezké léto.
Kolektiv trenérů mládeže FC Zubří

Turnaj O zuberskou metlu
V úterý 5. července proběhl na zuberském fotbalovém
hřišti 2. ročník turnaje O zuberskou metlu. Této akce se
zúčastnily týmy FC Zubří, HC Zubří a Robe Vsetín. Původně bylo domluveno, že by akce proběhla jen za pěkného
počasí, nakonec se ale všechny týmy domluvily, že budou
hrát i v dešti. Dokonce dorazili i diváci, kteří využili přístřešku. I když nám tedy počasí nepřálo, jak jsme si představovali, turnaj se odehrál celý, hrálo se 2x 20 minut a vše

bylo v přátelském a férovém duchu. V prvním zápase porazili naši fotbalisté těsně hokejisty ze Vsetína 2:1. Poté měli
naši fotbalisté pauzu a na hřišti si to rozdali mezi sebou
hokejisté a domácí házenkáři. Navrch měli v tomto utkání hokejisté, kteří vyhráli poměrem 4:1. V tu chvíli bylo
lehce ohroženo prvenství našich fotbalistů, kteří nastoupili
k poslednímu utkání s bronzovými házenkáři a pokud chtěli
pomýšlet na vítězství v turnaji, museli vyhrát.
Zuberští fotbalisté dokázali v tomto utkání zvítězit 3:0,
a právem tak zvedli podruhé v řadě nad hlavu pohár pro
vítěze tohoto turnaje, kterým je pravá zuberská metla.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat panu Robertovi Jurajdovi, který vše okolo turnaje zařizoval, týmu z MA Zubří
za příjemnou obsluhu a bohaté obložené mísy. Velké díky
patří našemu správci panu Mazačovi, který nám opět skvěle připravil hřiště.
Závěrem bych chtěl ještě poděkovat všem zúčastněným
hráčům ze všech týmů, že pomohli vytvořit skvělou sportovní atmosféru, a taktéž divákům, kteří i přes mírnou nepřízeň počasí dorazili.
Autoři článku: Michal Onderka a Martin Pavlíček

Horní Konec Cup
Sobota 9. července letos patřila tradiční fotbalové akci
v Zubří – Horní Konec Cup. Letos se podařilo pokořit
hranici 50 přihlášených hráčů, což byl po dlouhé době
pěkný milník a bylo rozlosováno 7 týmů. Ráno v den konání akce ale přišlo zklamání, když na akci nedorazilo
nakonec 11 (!) přihlášených hráčů. Díky jejich lhostejnosti a nezodpovědnosti jsme měli hned na úvod velký
problém, jak nakonec pokračovat a turnaj nabral ihned
zpoždění. Naštěstí se našli v okolí ještě někteří známí,
kteří se připojili k týmům, kde bylo sotva 5 hráčů a pomohli jim doplnit řady.
Po patáliích s počtem hráčů se umoudřilo i počasí, a turnaj
tak započal okolo 9.00. Hrála se základní skupina systémem
každý s každým, hrací čas byl 1 x 15 minut. Po odehrání
všech 21 zápasů ve skupině se sečetly výsledky, udělala tabulka s následujícím vyhodnocením – první tým FOFR ze
skupiny postoupil rovnou do semifinále, to samé platilo i pro
druhý tým VALAŠŠTÍ GŘAMPI. Třetí REAL MADRID,
čtvrtí FC NEKOPNEM SI, pátí ZELENÁČI a šestí NOVICI
zamířili do vyřazovacích bojů o semifinále.
První čtvrtfinále postavilo proti sobě REAL MADRID
a NOVICE. Vyrovnané utkání skončilo 1:1 a nakonec musely rozhodnout penalty, tam byli lepší NOVICI a postoupili
dále. Druhá čtvrtfinálová dvojice byla FC NEKOPNEM SI
proti ZELENÁČŮM. Očekával se taktéž vyrovnaný zápas,
nicméně v druhé polovině utkání měl prvně jmenovaný tým
více sil, to potvrdil dvěma brankami a po výhře 2:0 postoupili FC NEKOPNEM SI dále.
Pak přišlo na řadu první semifinále, a to mezi favoritem turnaje FOFR týmem a NOVICŮM. V tomto utkání se žádné
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překvapení neurodilo a FOFR tým vyhrál s přehledem 4:0
a postoupil do finále. NOVICI šli do boje o bronz.
Druhé semifinále poslalo proti sobě VALAŠSKÉ GŘAMPY
a FC NEKOPNEM SI. Prvně jmenovaný tým v základní skupině nepoznal hořkost porážky, a tak se čekalo, že on bude
druhým finalistou. Jenže se ukázalo kouzlo vyřazovacího
systému a po dobrém výkonu tým FC NEKOPNEM SI vyhrál 3:0 a postoupil do finále. GŘAMPY čekal zápas o bronz.
Zápas o bronz mezi VALAŠSKÝMI GŘAMPY a NOVICI
už byl jednostranná záležitost a skončil v poměru 4:0.
Pak následoval zlatý hřeb celého dne, a to finále mezi FOFR
a FC NEKOPNEM SI. Na zápas už byla hodně solidní divácká kulisa. Favorit FOFR tým nepřipustil ale žádné překvapení a finálový zápas kontroloval. Vstřelili dva góly a jejich
soupeř už nemohl najít síly na obrat. FOFR tým tak vyhrál
zaslouženě 2:0 a za celý turnaj nepoznal hořkost porážky.
Po finále následovalo vyhlášení výsledků a předávaní cen,
kterého se ujali organizátoři turnaje Robert Jurajda a Martin
Pavlíček a spolu s nimi taky legendy místního turnaje Petr
Cáb a Karel Vavřík.

A hlavně moc děkujeme našim sponzorům, bez kterých by
tato akce vůbec nemohla být. Jmenovitě to jsou tito sponzoři: • město Zubří • FC Zubří • Wallachian Barbershop
• kovoobrábění Marťas • Petr Cáb – tesařství • Renovatis • KSK • MEES • SychrovNET • XS PowerDrink Jan
Kotůlek • Dobeš Ladislav – elektro • JTO • Husqvarna •
PHassembly • Kooperativa Jaroslav Křenek • RQ Power
Děkujeme všem a už nyní se těšíme na jubilejní 20. ročník!
Autor článku: Martin Pavlíček

Poslední zápas sezóny okresního
přeboru mužů

1. místo – FOFR
2. místo – FC NEKOPNEM SI
3. místo – VALAŠŠTÍ GŘAMPI
4. místo – NOVICI
5. místo – REAL MADRID
6. místo – ZELENÁČI
7. místo – NEW KASTROL
Dále byly předány i individuální ceny:
Nejlepší střelec turnaje – Marek Kantor (FOFR tým)
Nejlepší brankář turnaje – David Vachun (FC NEKOPNEM SI)
Nejlepší hráč turnaje – Libor Raždík (FOFR tým)
Ocenění za statečnost, jediná žena v turnaji – Eva Maleňáková

V posledním zápase sezóny jsme se chtěli rozloučit s fanoušky výhrou. To se nám povedlo a v tropickém počasí
jsme nastříleli pět gólů, když se za nás postupně trefili
Drda, Raždík, Kantor, Telecký a Solanský. Hosté hráli
druhý poločas v deseti, protože jim byl ve 44. minutě vyloučen gólman za faul na unikajícího Drdu. Snažili se ale
vstřelit gól i v desíti, což se jim nakonec podařilo po chybě
Toboly. My jsme ale zbytek zápasu kontrolovali a využili
jsme plný počet střídajících hráčů. Moc děkujeme našim
příznivcům za podporu a budeme se těšit na novou sezónu.
Kolektiv FC Zubří

Blíží se začátek nové sezóny 2022/2023
Zprava - hlavní pořadatelé Martin Pavlíček a Robert Jurajda, rozhodčí Radek Vašek a hlasatel Miroslav Bartoň
Po vyhlášení se šli hráči domů osprchovat a umýt a od 18.00
začala RETRO diskotéka v podání DJ Radka Škuty, který
pouštěl samé skvělé hity. Akce končila okolo druhé hodiny
ranní.
Děkujeme rozhodčímu panu Radkovi Vaškovi, který opět
zkušeně řídil všechna utkání. Poté taky panu Bartoňovi,
který komentoval utkání a zapisoval všechny výsledky. Díky
také Honzovi Kotůlkovi, že zařídil občerstvení.

Už ani ne měsíc zbývá do zahájení dalšího soutěžního ročníku. Letní příprava bývá krátká a fotbalisté
FC Zubří již v neděli 21. srpna budou zajíždět k prvnímu
mistrovskému utkání nové sezóny – konkrétně zavítají
do Huslenek.
A co jejich ostatní soupeři, jak se soutěž obmění? Okresní
přebor hlásí tři změny – postup do I. B přijala Horní Bečva, sestup do III. třídy potkal Lhotu u Vsetína a Leskovec.
Takže to znamená tři staronová jména v okresním přeboru
– Krhová (sestup z I. B třídy), Bynina a Jarcová (oba postup
z III. třídy). Ostatní týmy zůstávají stejné jako vloni –
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ním stanovišti si mohly vyzkoušet střelbu na brankáře, kde
každý mohl zkusit chytat i házet.

Hošťálková/Kateřinice B, Hutisko, N. Hrozenkov/VKK B,
Střítež/Hrachovec B, Ústí, Valašská Bystřice, Zašová a již
zmiňované Huslenky. Celkem bude tedy včetně našeho celku FC Zubří v soutěži opět 12 týmů.
U kormidla zůstává trenér Martin Nerad.
Kolektiv FC Zubří

Program na fotbalovém hřišti
Sobota 27. 8.
Turnaj mladších přípravek
Neděle 28. 8.
Muži - OP VSETÍN
Zubří – Jarcová
Starší žáci - OP sk. „A“ Zubří – Lidečko
Sobota 3. 9.
Turnaj mladších přípravek
Neděle 4. 9.
Starší přípravka - OP sk. „A“ Zubří – Hutisko
Neděle 11. 9.
Muži - OP VSETÍN Zubří - Střítež/Hrachovec B
St. žáci - OP sk. „A“ Zubří - Valašská Polanka

10.00 hod.
16.30 hod.
14.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.
16.00 hod.
13.30 hod.
FC Zubří

Sportovní dopoledne pro mateřské
školy ze Zubří
Ve dnech 21. 6. a 24. 6. se ve sportovní hale Zubří konala
sportovní dopoledne pro děti. V prvním termínu k nám
dorazily děti z mateřské školy Sídliště a ve druhém termínu k nám dojely děti z mateřské školy DUHA Staré
Zubří. Program si pro ně připravili trenéři z házenkářského klubu pod záštitou Ondřeje Miky.
Děti začaly dopolední rozcvičkou. Poté přišlo na lehké
protažení. Potom se všechny děti rozdělily do čtyř skupin.
Mohly si tak zkusit hod na branku, ve které byl pověšený
portrét brankáře Krůpy, opičí dráhu, kde podlézaly překážky, dělaly kotouly. Na dalším stanovišti naopak zkoušely
svou mušku a na přesnost shazovaly kužele. A na posled-

Na závěr, asi po hodině a půl, proběhlo závěrečné vyhodnocení, kde děti dostaly nějakou sladkost, plakát a udělala
se také společná fotka. Děti vypadaly spokojeně a myslíme
si, že si to také užily.
Moc děkujeme za aktivní přístup všem paním učitelkám
a věříme, že se po prázdninách zase v ROBE Aréně potkáme.
Za HC Zubří: Ondřej Mika, Martin Hrstka,
Pavel Hrachovec, Dušan Palát, Šimon Mizera,
Kristián Uhriňák a Josef Malina

V Evropském poháru narazíme
na turecký Izmir
Los probíhal v úterý 19. července v sídle EHF ve Vídni
od 11.00. Losování této soutěže společně s Evropskou ligou
mohli diváci sledovat živě na
YouTube kanále a FB Home of
Handball.
Los nám přidělil tým Izmir BSB SK z Turecka.
Se soupeřem jsme se dohodli na sehrání obou zápasů u nás
v Zubří! Hrát se bude v pátek 9. 9. a v sobotu 10. 9. Oba
zápasy začnou od 18.00. Věříme, že domácí atmosféra požene naše kluky pro postup do dalšího kola.
Cena vstupenek bude včas zveřejněna.
HC Zubří
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Sportovní příměstský tábor v Zubří
Dne 11. 7. 2022 začal v prostorách ROBE Arény 6. letní
sportovní příměstský tábor pořádaný Matějem Šustáčkem a Josefem Malinou pod záštitou HC Zubří.

Tohoto tábora se zúčastnilo 38 kluků a holek ze Zubří a jeho
okolí od předškoláků až po děti, které letos ukončily 5. třídu
ZŠ. Na začátku tábora byly pak děti rozděleny do 2 kategorií: 1. kategorie – předškoláci, 1. a 2. třída a 2. kategorie – 3.,
4. a 5. třída.
Letošním tématem tábora byly Netradiční sporty. Děti si tak
v průběhu týdne mohly vyzkoušet ringo, famfrpál, frisbee,
tchoukball nebo třeba indiaku.
V jednotlivých kategoriích pak v průběhu celého týdne
probíhaly vzájemné souboje nejen v těchto netradičních
sportech, ale také v jiných doplňkových hrách nebo i individuálních soutěžích. Každý jednotlivec tak sbíral po celou
dobu tábora body do celkového hodnocení.
Sportovní aktivity byly doplněny i o návštěvu místního
muzea, kde se konala výstava s názvem Fenomén Igráček,
zpestření přišlo i ve formě návštěvy místního koupaliště.
Během týdne děti na táboře také navštívil Milan Malina,
který s dětmi prošel krok po kroku první pomoc v různých
životních situacích, a na účastníky nezapomněli ani hráči
extraligového týmu HC ROBE Zubří, kteří si pro ně připravili společný trénink.
Celý týden byl zakončen bojovou hrou, na jejímž konci na
všechny přítomné čekal poklad s cenami, následně proběhlo
v místě nálezu i hodnocení celého tábora a vyhlašování individuálních ocenění zakončené společným opékáním špekáčků.
Rádi bychom touto formou poděkovali za dobrou práci všem
vedoucím a zároveň za výbornou spolupráci a dobrou atmosféru po celou dobu příměstského tábora všem účastníkům.
HC Zubří

Přípravu na sezonu zahájili také žáci
Do letní přípravy se vrhli starší i mladší žáci HC Zubří.
Starší žáci využívají prostory polyfunkčního hřiště za
novou školou, mladší žáky čeká soustředění i s noclehem v domácích prostorách.
Starší žáci
Od 1. srpna začala nová sezóna starším žákům HC Zubří.
Na úvodním tréninku se ukázala většina, a to 28 z celkového počtu 32 hráčů. Starší žáci tak jako každý rok mají

letní přípravu na polyfunkčním areálu za základní školou,
kdy škole touto cestou děkujeme, že můžeme využívat stín
v jejím areálu v tomto letním počasí. Starší žáci mají naplánovány tréninky třikrát týdně po dvouhodinových blocích.
Hráči letní přípravu absolvují pod vedením realizačního
týmu: Josef Mazáč, Zdeněk Masařík a Tomáš Pavlíček.
Během srpna hráče čekají přípravná utkání s družstvy
v rámci Zlínského kraje. Tak jako v loňském roce bude
A družstvo hrát v soutěži Moravskoslezského kraje a B
družstvo v soutěži Zlínského kraje.
Mladší žáci
Mladší žáci Zubří zahájili letní přípravu v úterý 2. srpna.
Na první trénink nám dorazilo 28 kluků, což je dost pěkný počet, nutno podotknout, že nám jich ještě 12 chybělo.
V letošní sezóně budeme mít rekordní počet, a to rovných 40
mladších žáků. Budeme rozděleni do tří družstev - A, B a C.
Áčko bude hrát Moravskoslezskou ligu, která je obsazena
kvalitními soupeři, takže to bude pro naše chlapce přínosnější. Béčko a Céčko budou hrát Zlínskou ligu.

Co se týče přípravy, tak budeme trénovat 3x týdně po hodině a půl až do začátku školního roku. V příštím týdnu
nás čeká třídenní soustředění, ve kterém bude 8 různých
tréninků a aktivit. Na konci prázdnin a na začátku září čeká
všechna naše družstva přípravný turnaj.
Realizační tým ml. žáků se lehce pozměnil, někteří vedoucí
družstev se posunuli do st. žáků. Trenérské trio zůstalo ve
složení Kristýna Mika, Tomáš Bechný a Pavel Přikryl, nově
k nám přibyl i další asistent trenérů, a to bývalý hráč HC Zubří
Tomáš Říha. Vedoucí Áčka bude Josef Randus, vedoucí Béčka
bude Josef Šimurda a nově u Céčka bude Jan Rapant.
Na novou sezónu se moc těšíme a doufáme, že bude minimálně tak dobrá a úspěšná jako ty předešlé.
HC Zubří
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Prodej permanentek HC ROBE Zubří
na sezónu 2022/2023
Permanentky jsou v prodeji od 8. 8. 2022, více informací na https://hczubri.enigoo.cz/app/
tickets.
Cena vstupenek na sezonu, včetně zápasu
po základní části:
Utkání základní části včetně play off
– 100 Kč v předprodeji, 110 Kč na místě.
Děti (0 – 6 let) ZDARMA,
děti (7 – 15 let) – 50 Kč v předprodeji, 60 Kč na místě.
Cena permanentky na sezonu:
Cena permanentní vstupenky na sezonu 2022/2023 je
1500 Kč včetně zápasů po základní části (play off a Český pohár).
HC Zubří

Soustředění Dance Aerobic
Letní soustředění Dance Aerobicu - SPV Zubří proběhlo od 11. do 13. července v sokolovně Zubří. Soustředění se zúčastnilo 21 cvičenek, které na tanec dochází každý
čtvrtek po celý rok. Dívky se naučily nové choreografie
zumby, tance a aerobiku na známé písničky, jako je Sofia
od Álvara Solera nebo Can´t Stop the Feeling od Justina
Timberlaka. Tři dny jsme se nevěnovaly pouze tanci, ale
také jiným aktivitám, jako jsou sportovní a kooperativní
hry, posilování, jóga, vodní hry, vyrábění šperků a hledání
pokladu. Poslední den se umoudřilo počasí, a proto jsme se
vydali na místní koupaliště, kde jsme si užili plno zábavy.
Tři dny utekly velmi rychle a všichni už se těšíme, až se
sejdeme v září na tréninku.
Chceme poděkovat Tip Café Zubří za úžasné obědy, správcům sportovišť, koupališti MA Zubří a městu Zubří za poskytnuté dotace.

Tělovýchovná jednota
Gumárny Zubří, z. s.,
oddíl Sportu pro všechny
zve od září 2022
k pravidelnému cvičení v Sokolovně
Cvičení pro seniory
Po 9.30 - 10.30
Mgr. Jana Mikulenková
Nabízíme seniorům upevnění zdraví
přiměřeným pohybem.
Děti 6 - 8 let
Po 13.00 – 14.00
Mgr. Šárka Mikulenková
Všestranné cvičení pro radost.

Cvičení na velkých míčích
Po 18.30 - 19.30
Anna Trčková
Cvičení rozvíjí pohyblivost, koordinaci, rovnováhu a posilování.
Zdravotní cvičení
Út 17.30 - 18.30
Eva Gazdová, fyzioterapeut
Cvičení rehabilitačního typu.

Pilates
Út 18.30 – 19.30
Čt 18.30 – 19.30 – pokročilí
Markéta Pernicová
Cvičební systém zaměřený na posilování středu těla.
Jóga
St 17.30 - 19.00
Mgr. Jana Mikulenková
Cvičení vede k vytvoření jednoty
těla, mysli a duše; zlepšuje flexibilitu a přináší relaxaci.
Děti 4 - 6 let
Čt 16.00 – 17.00
Irena Dukátová, Ilona Krupová,
Bc. Veronika Ulrychová
Všestranné pohybové aktivity

Od 8. září opět cvičíme v sokolovně Zubří, od 17 - 18
hodin. Rádi uvítáme v našem týmu nové členy. Dance
aerobic je pro děti od 8 - 15 let.
Natálie Maléřová

Dance aerobic
Čt 17.00 – 18.00 (8 - 15 let)
Bc. Natálie Maléřová
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Tělovýchovná jednota Gumárny Zubří,
oddíl lyžování, pořádá
23. ročník závodu v přespolním běhu

Běh okolo Soliska
Rozpis závodu:
Datum závodu: sobota 10. září 2022
Místo závodu: lyžařská chata na Soliskách,
nad ul. Bořkova
Kategorie a délky tratí:
Kategorie
ročník
benjamínci ♂
2017 a mlad.
benjamínci ♀
2017 a mlad.
minižáci
2015-16
minižačky
2015-16
předžáci
2013-14
předžačky
2013-14
ml. žáci
2011-12
ml. žačky
2011-12
st. žáci
2009-10
st. žačky
2009-10
ml. dorci
2007-08
ml. dorky
2007-08
st. dorci
2005-06
st. dorky
2005-06
muži M40
2004-83
muži M50
1982-73
veteráni
1972 a starší
ženy do 35
2004-88
ženy nad 35
1987 a starší
lidový běh – ženy		
lidový běh – muži		

trať
150 m
150 m
250 m
250 m
500 m
500 m
1500 m
1500 m
2000 m
2000 m
3000 m
3000 m
6000 m
3000 m
9000 m
9000 m
9000 m
6000 m
6000 m
3000 m
3000 m

start
10.00
10.05
10.10
10.15
10.20
10.25
10.30
10.35
10.50
10.55
10.30
10.35
10.30
10.35
10.30
10.30
10.30
10.35
10.35
11.00
11.00

Přihlášky a prezentace:
V lyžařské chatě v den závodu od 8.15 do 9.30 nebo předem
na email lyzari@seznam.cz a www.lyzarizubri.cz.
Startovné:
Bude vybíráno při prezentaci ve výši 80 Kč.
Předem přihlášení 50 Kč.
Ceny:
První tři v každé kategorii obdrží medaili, diplom a věcnou
cenu.
Občerstvení pro závodníky a diváky je zajištěno!
Podrobnosti najdete na www.lyzarizubri.cz
Na závodníky a diváky se těší zuberští lyžaři.
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Seznam akcí na sportovištích
města Zubří v září 2022
Sportovní hala
Sobota 3. 9.
18.00 hod.
		
Pátek 9. 9.
18.00 hod.
		
Sobota 10. 9.
15.00 hod.
		
18.00 hod.

HC ROBE Zubří – HBC Jičín
1. kolo extraligy mužů v házené
HC ROBE Zubří – Izmir BSB SK
1. kolo EHF Cup
TJ Lesana Zubří – SK Žeravice
1. kolo druhé ligy žen v házené
HC ROBE Zubří – Izmir BSB SK
1. kolo EHF Cup

Středa 14. 9.
18.00 hod.
HC ROBE Zubří – HC Maloměřice Brno
		
2. kolo extraligy mužů v házené
Neděle 18. 9.
15.00 hod.
HC Zubří – Házenkářská akademie
			
Olomouckého kraje
		
1. kolo 1. ligy mladšího dorostu
17.00 hod.
HC Zubří – Házenkářská akademie
		
Olomouckého kraje
		
1. kolo 1. ligy staršího dorostu
Středa 21. 9.
18.00 hod.
HC ROBE Zubří – KH Kopřivnice
		
4. kolo extraligy mužů v házené
Sobota 24. 9.
17.00 hod.
TJ Lesana Zubří – KH Kopřivnice B
		
2. kolo 2. ligy mužů v házené
Neděle 25. 9.
15.00 hod.
HC Zubří – TJ Sokol Ostrava
		
2. kolo 1. ligy mladšího dorostu
17.00 hod.
HC Zubří – SKH Polanka n. O.
		
2. kolo 1. ligy staršího dorostu
Středa 28. 9.
18.00 hod.
TJ Lesana Zubří – KH Hodonín II.
4. kolo extraligy mužů v házené
Extraligové zápasy házenkářů můžou být přeloženy kvůli
evropským pohárům
fotbal
Neděle 4. 9.
10.00 hod.
		
Neděle 11. 9.
13.30 hod.
		
16.00 hod.
		

FC Zubří – TJ Sokol Hutisko-Solanec
3. kolo okresního přeboru starší přípravky
FC Zubří – TJ Sokol Valašská Polanka
4. kolo okresního přeboru starších žáků
FC Zubří – Střítež/Hrachovec B
4. kolo okresního přeboru mužů

Program
na konec srpna a září

KLUB Zubří, Hamerská 10
Neděle 4. 9. 2022 od 14.00 hodin
KONCERT PRO JUBILANTY – BLACK BAND
Uzavřený program pro pozvané oslavence a jejich doprovod.
Čtvrtek 8. 9. 2022 od 18.00 hodin
JIŘÍ KOLBABA
NORSKO – OSLAVA PŘÍRODY
Promítání a povídání uznávaného a oblíbeného fotografa
a cestovatele Jirky Kolbaby.
Norské království je mimořádně přitažlivou zemí na
Skandinávském poloostrově. Země je pětkrát větší než Česko
a nabízí každému velké množství nevšedních zážitků, pocitů
a dojmů. Projedeme ji celou od jižního Kristiansandu, přes
Stavanger, inspirativní Oslo, kouzelný Bergen, fotogenický
Ålesund, Bodø, Tromsø až na Nordkapp. Součástí výletu jsou
i pohádkové Lofoty a syrové Špicberky.
Vstupné: 150 Kč
Rezervace i prodej on-line: https://www.mesto-zubri.cz/
nakup-listku-online/332
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Poslední týden v září
BAZAR VYŘAZENÉHO MAJETKU KLUBU ZUBŘÍ
Aktuální informace na: www.mesto-zubri.cz

VALAŠSKÝ LETŇÁK
Středa 31. 8. 2022 • Hřiště FC Zubří
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Komedie, Česko, 2022, 103 min
Režie: Jiří Havelka • Scénář: Jiří Havelka, David Dvořák
Hrají: Jana Plodková, Igor Chmela, Jenovéfa Boková,
Jaroslav Plesl, Alois Švehlík, Ctirad Götz, Tereza Marečková,
Václav Kopta, Marie Ludvíková a další
Středa 14. 9. 2022 • Hřiště FC Zubří, případně Klub Zubří
KDYBY RADŠI HOŘELO

Knihovna Zubří
Středa 31. 8. 2022 od 16.00 hodin
NA HÁ(Č)KU
Akce pro začátečníky a pokročilé, kteří se věnují nebo chtějí
věnovat háčkování.
Pondělí 5. 9. 2022 až pátek 9. 9. 2022
BAZAR VYŘAZENÝCH KNIH
Prodej probíhá v otevírací době knihovny. Kniha za 5 Kč.
Časopisy 1 Kč.
Úterý 27. 9. 2022 od 9.30 hodin
VU3V – MISTŘI EVROPSKÉHO BAROKNÍHO MALÍŘSTVÍ
17. STOLETÍ
Kurz Virtuální univerzity 3. věku pod záštitou ČZU v Praze,
který se skládá z 6 přednášek. Tato je zahajující. Cena celého
kurzu (6 přednášek) je 400 Kč. Více na stránkách knihovny:
https://knihovna.mesto-zubri.cz nebo e-senior.cz.

Muzeum Zubří,
Vzdělávací centrum Jana Koláčka
Komedie o hasičích, kteří nemají co hasit, s Pepou Šturmou
v jedné z rolí.
Obyvatelé vesnice se chystají na Velikonoce, probíhá jarmark,
chlapi před hospodou komentují zelené pivo a nebezpečí
chemtrails, když oslavu na návsi naruší náraz dodávky do
kašny. Řidiči se podařilo zmizet a nikdo si nemůže být jistý,
co se vlastně stalo. Lidé jsou nicméně přesvědčeni, že šlo
o teroristický čin, a zdá se, že bezpečí vesnice teď závisí na
hasičích, jejich odhodlanosti a akci.
Respektovaného náčelníka hasičů hraje Miroslav Krobot, pro
něhož teroristické nebezpečí představuje nebývalou vzpruhu,
i proto se do ochrany vsi vrhne se vší silou. Michal Isteník je
jeho mladší chráněnec, jenž se těší na své první dítě a poznává,
co to je mít přehnaný strach o rodinu. Má dobré srdce, jen moc
věří tomu, co mu kdo řekne a co zjistí na internetu.
Film ukazuje konkrétní situaci, jeho důležitým tématem je
strach, nejistota a zmatenost dnešní společnosti vyplývající
z přemíry informací. „To je dnes problém všude, nejen u nás.
V klasických médiích a v oceánu internetu dnes zpochybníte
jasnou pravdu a fakta a stejně tak najdete hlasitou podporu
pro lecjakou pitomost. Je snadné pak obojí zaměnit,“ říká
producent Pavel Vácha.
Stylem a zpracováním navazuje snímek na poetiku filmů Ivana
Passera nebo Jaroslava Papouška. „Během vývoje filmu nám
to lidé často říkali. Nejde však o záměr, ale oba, včetně Miloše
Formana, jsou pro mě v tvorbě velikou inspirací,“ popisuje
režisér a současně autor scénáře Adam Koloman Rybanský.
„Součástí mého přístupu je absurdita, humor a civilní herectví
kombinované s neherci. Chtěl bych žánr komedie o obyčejném
člověku aktualizovat do dnešní doby a navrátit mu závažnost,
kterou často měly právě komedie z 60. let. Při práci klademe
důraz na kontrasty vážného a komického, které vytváří
všudypřítomnou absurditu života,“ dodává režisér ke stylu
filmu. Vstupné: dobrovolné
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POZOR – POSLEDNÍCH PÁR DNÍ MOŽNOSTI VIDĚT
LETNÍ VÝSTAVU! Už jen do 31. 8. 2022
LETNÍ VÝSTAVA
FENOMÉN IGRÁČEK
Výstava o historii, současnosti, vývoji a výrobě legendární
hračky. Součástí jsou unikátní Igráčci v podobě házenkáře
HC ROBE Zubří a metláře.
Otevírací doba: Po, Pá, So: 14 – 18 hod., Út, Čt, Ne: 9 – 12
hod. Mimořádná otevírací doba ve středu 31. 8. od 9.00
do 14.00 hod.
Vstupné dobrovolné
Úterý 27. 9. 2022 od 18.00 hodin
CHODNÍČKY K MINULOSTI
KOSMICKÉ TECHNOLOGIE
Chodníčky k minulosti v září nás zavedou do současnosti.
Odborný pracovník Hvězdárny Valašské Meziříčí Tomáš
Pečiva představí návštěvníkům aktuální trendy v kosmických
technologiích. Vstupné: 60 Kč

ostatní
26. a 27. 8. 2022
DNY MĚSTA ZUBŘÍ
Tradiční setkání místních umělců, spolků i obyvatel Zubří
na konci prázdnin. V programu se mimo místní můžete těšit
např. na Ivana Hlase trio, Kaczi nebo Mňágu a Ždorp, výstavu
k 20 letům města a doprovodný program pro děti i dospělé.
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