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Vážení spoluobčané, přátelé,
v současnosti se nacházíme v nelehké době – epidemie způsobená virem Covid - 19 zastavila celou naši zemi. Postihla
i naše město. Zavřené obchody, restaurace, omezení služeb.
Pro žádného z nás to není lehká doba. Mladí lidé mají strach
o práci, senioři o svoje zdraví.
O to víc jsem hrdý na naše občany – na Vás všechny, kteří
dodržujete pravidla stanovená krizovým štábem. Jsem hrdý
na ženy (viz str. 13), které se samy chopily iniciativy a začaly
šít roušky nejen pro sebe, pro své rodiny a blízké, ale také pro
nemocnici ve Valašském Meziříčí, pro naše seniory a další
potřebné. Ušily kolem 6500 roušek. Velké díky!
Jsem hrdý na naše spolky – na Červené kříže, zuberské hasiče, Svaz postižených civilizačními chorobami, Český svaz
žen a další dobrovolníky, kteří se chopili iniciativy a pomohli
s roznesením informačního letáku do schránek a nabídli pomoc našim seniorům. Díky Vám všem!
Ukázali jste všichni svoji solidaritu a nasazení v době, která
není jednoduchá. Věřím, že společně ji přečkáme ve zdraví
a sejdeme se opět na našich kulturních i sportovních akcích
v Zubří.
Ing. Lubomír Vaculín, starosta

www.mesto-zubri.cz

•
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Konvičná, Eva Chovančíková, Dana Urbanová, Hela Dufková, Jarka Randusová, Radka Mičolová, Renata Petřeková,
Kristýna Poláchová, Eva Kovářová, Katka Ulrychová, Petra
Snozová, Lucka Říhová, Nikola Kloboučníková.
(zdroj Martina Cabáková)
Ing. Lubomír Vaculín, starosta
(čtěte také na str. 13)

Základní škola v období mimořádných opatření
Velké poděkování za „Roušky pro Zubří“ patří:
Hlava a krk Roušek pro Zubří a okolí: Martina Cabáková,
Terka Smočková
Rychlospojka s teamem: Paťa Kučera
Příprava látek (praní, sušení, žehlení): Maruška Cabáková
Technická podpora: Aleš Měrka
Stříhačky: Maruška a Verča Ulrychovy, Terka Hrachovcová a celá rodina, Jana a Ivo Romanovi, Aďa Pokoráková,
Lucka Janků, Sabča Holišová, Markéta Ulrychová, Iva Závišková, Soňa Popelková, Martina Skacilíková, Darina Mořkovská, Dana Vlková, Katka Hoferová, Maruška Mizerová,
Jarka Janíčková, Simona Slaninová, Natka Maléřová, Martina Žáková, Sára Šubčíková, Marika Olbertová.
Team švadlenek: Míša Kolečková, Maruška a Lucka Vičanovy, Hedvika Lojkásková, Lenka a Pavla Pernicovy, Blanka Jurčíčková, Zuzka Malíková, Jiřka Smočková a Peťa Vávrová, Erika Ondřejová, Maruška a Sabina Zemanovy, Erika
Radová, Romana Pernicová, Vladana Mizerová, Eliška

Rozhodnutím Vlády ČR a ministerstva zdravotnictví
byla od 11. března 2020 zakázána osobní přítomnost žáků
a studentů na školách, které jako mávnutím kouzelného
proutku najednou osiřely.
(více na straně 5)
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Společenská kronika občanů Zubří
Narození
Ondřej Satinský

Dne 6. května 2020 vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka
a pradědečka,
pana Františka Klímka.
S láskou a úctou vzpomínají syn a dcera
s rodinami. Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Zlatá svatba
MěÚ Zubří informuje

Bohuslav a Miroslava Janikovičovi
kkk

Úmrtí
Stanislav Poruba		
Lenka Chrástecká		
Lydie Křupalová		
Ludvík Pavelka

Marie Petrlová
Jan Urban
Štěpánka Vlková

Vzpomínáme
Neúprosný je zákon života k nám všem.
Vezme si vždycky, co nejvíc milujem.
A to je život tatínka a maminky…
Nechci jen krásné vzpomínky.
Život jde stejným tempem dál,
nevrátí zpět, co jednou vzal.
Nesplnitelná přání všichni máme.
Velikou lásku – lásku maminky a tatínka,
už ale nikdy nepotkáme.
Dne 9. dubna 2020 jsme vzpomněli
14. výročí, co nás opustila milovaná maminka, babička a prababička,
paní Anna Hrstková,
a 7. června 2020 vzpomeneme 9. výročí,
co nás opustil tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Josef Hrstka.
S láskou vzpomíná syn Jan s rodinou.
Vzpomínky nám zůstaly na chvíle s Tebou
šťastné,
jsou v našich srdcích ukryté a jsou krásné.
Dne 3. května 2020 uplyne 5 let, co nás
navždy opustil náš drahý manžel, tatínek
a dědeček,
pan Ladislav Juříček.
S láskou vzpomínají manželka Marie a dcery Marcela
a Šárka s rodinami.

Vážení spoluobčané,
Rada města Vám i v aktuální krizové situaci v souvislosti
se šířením koronaviru přináší pravidelný souhrn informací z jednání březnových Rad města (č. 34 a 35). V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se na nás neváhejte
obrátit.
Na první březnové RM 34 se probíraly tyto body:
• Rada města (RM) schválila opatření k situaci Covid-19
v oblasti kultury. Jedná se o uzavření prostor sloužících
ke krátkodobému pronájmu (Klub Zubří, sál bývalé Horní
školy, sál v Kulturním domě Staré Zubří a hasičská zbrojnice na Starém Zubří).
• RM schválila kupní smlouvu s XXX, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě. Jednalo se o odprodej světelné plastiky ze schodiště MěÚ Zubří, která byla vyřazena
z majetku města. Prodejní cena činila 25 000 Kč.
• RM schválila uzavření Dodatku č. 13 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 1321/38a, PSČ 102 00, za podmínek dle důvodové zprávy. Firma AVE CZ zvyšuje ceny za likvidaci
odpadů v našem městě. Důvodem je inflace, růst cen výkupen plastů, neuspokojivě řešená oblast využívání druhotných surovin, zvýšení cen služeb a nárůst minimální mzdy.
Zvýšení cen neznamená zvýšení komunálních poplatků.
Další změnou je, že hřbitovní odpad nebude svážen firmou
AVE CZ, ale nově firmou Petr Těhan. Důvodem je levnější
cenová nabídka za svoz hřbitovního odpadu.
• RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy o nájmu částí
nemovitých věcí týkající se stavební úpravy autobusové
zastávky ve Starém Zubří s Ředitelství silnic Zlínského
kraje, příspěvková organizace, IČ: 70934860, Zlín, K Majáku 5001, PSČ 761 23, dle důvodové zprávy. Důvodem
je, že v rámci stavby „Autobusová zastávka na ul. Starozuberská – Staré Zubří“ dojde k záboru částí pozemků ve
vlastnictví Zlínského kraje. Nájemní smlouva je na dobu
určitou do 31. 3. 2022 s výší nájemného 1000 Kč za rok.
Do konce února 2022 se město Zubří zavazuje předložit
Zlínskému kraji návrh na majetkoprávní vypořádání těchto pozemků.
• RM schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu
bytů číslo 1 a 9, Rožnovská 419, Zubří, s dosavadními nájemníky. Doba nájmu se prodlužuje do 31. 3. 2021.
• RM schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor bývalé
kotelny v objektu Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, s panem Petrem Davidem, IČ: 72367971, Zubří, Josefa Holiše
1141, PSČ 756 54, dohodou ke dni 11. 3. 2020.
• RM schvaluje Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě
č. 7720963704 s Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, Praha 8, Pobřežní 665/21,
PSČ 186 00, týkající se prodloužení smlouvy a rozšíření
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rozsahu pojištění - „Křížová odpovědnost“, s účinností od
7. 4. 2020. Předmětem dodatku je prodloužení smlouvy
o 1 rok (bude se sjednávat každoročně). Nově bylo v rámci pojištění vloženo rozšíření o „Křížová odpovědnost“
připouštějící náhradu škody mezi majetkově propojenými společnostmi (MA Zubří, s. r. o., a město Zubří). Tzn.
-pokud by příčina vzniku škody na majetku MA Zubří, s. r. o.,
spadala do odpovědnosti/zavinění města Zubří, pak by došlo k náhradě škody z odpovědnosti ze strany pojišťovny. Sublimit pojistného plnění je 10 mil. Kč, spoluúčast
1 000 Kč. Celková výše pojistného činí 281 316 Kč/rok.
RM doporučuje ZM schválit prodej nemovité věci - části
pozemku p. č. 4093/25, trvalý travní porost, o výměře
143 m2, k. úz. Zubří, XXX, za podmínek dle důvodové
zprávy a ceny 9.170 Kč.
RM schvaluje uzavření Veřejnosprávní smlouvy o působení Městské policie Rožnov pod Radhoštěm na území města Zubří s Městem Rožnov pod Radhoštěm, IČ:
00304271, Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí
128, PČ 756 61, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje vyhlášení záměru na zřízení práva stavby
na části pozemkové parcely č. 941/1 o výměře cca 2 350 m2,
v k. úz. Zubří, okres Vsetín, z důvodu realizace projektu Rekonstrukce fotbalového hřiště Zubří, a zveřejnění záměru
na zřízení práva stavby na úřední desce města.
RM schvaluje uzavření dohody o provedení práce s ředitelkami MŠ Sídliště a MŠ DUHA, dle důvodové zprávy.
Předmětem dohod je práce na zpracování žádostí o poskytnutí dotací z MŠMT, OP VVV.
RM schvaluje poskytnutí dotace (s výší do 50 000 Kč)
z rozpočtu města Zubří na rok 2020 pro:
a) „Swing Band Zubří Jindřicha Dořičáka, z. s., IČ:
22736166, Zubří, U Bečvy 685, PSČ 756 54“, ve výši
20 000 Kč,
b) „Jan Pavlica, Zubří, Pod Lipůvkou 1071, PSČ 756 54“,
ve výši 10 000 Kč (podpora bude využita na zajištění
závodů ve skocích na lyžích na mezinárodní úrovni),
c) „Stolní tenis Zubří, z. s., IČ: 02170396, Zubří, Ke Kapličce 793, PSČ 756 54“, ve výši 30 000 Kč,
d) „Patrik Beránek, Zubří, U Traktorky 1374, PSČ 756 54“,
ve výši 5 000 Kč (podpora pro natočení hudebního CD),
e) „Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Zubří,
IČ: 62334786, Zubří, Drážky 889, PSČ 756 54 Zubří“,
ve výši 20 000 Kč,
f) „Základní organizace ČSŽ Klub žen Zubří, IČ:
00425419, in. č. ZO 137313, Zubří, Převrátí 1011, PSČ
756 54“, ve výši 12 000 Kč,
g) „Josef Holiš, Zubří, U Traktorky 203, PSČ 756 54“, ve
výši 10 000 Kč (letní tábor pro 40 dětí),
h) „Myslivecké sdružení Březovec Zubří, z. s., IČ:
48772941, Zubří, Březovec 217, PSČ 756 54“, ve výši
15 000 Kč,
i) „Spolek Divadelní SPONA, IČ: 04906381, Zubří,
U Bečvy 608, PSČ 756 54“, ve výši 25 000 Kč,
j) „Modelářský klub SMČR Zubří, p. s., IČ: 62335294,
Zubří, Hamerská 10, PSČ 756 54“, ve výši 25 000 Kč,
k) „Jiří Budínský, Zubří, Hamerská 1, PSČ 756 54“, ve
výši 4 000 Kč (podpora rekonstrukce památného kříže BOŽÍ OKO - z roku 1750 v Hamrech),
l) „SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zubří, IČ:
44740522, Zubří, Hlavní 771, PSČ 756 54“, ve výši
40 000 Kč,
m) „Tomáš Štverák, Zubří, Sídliště 6. května 1104, PSČ
756 54“, ve výši 25 000 Kč (podpora bude využita na
zajištění ultramaratonových závodů na mezinárodní
úrovni),
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n) „Matěj Šustáček, Zubří, Sídliště 6. května 1047, PSČ
756 54“, ve výši 10 000 Kč (příměstský sportovní tábor
pro děti ze Zubří),
o) „Jezdecký klub, z. s., IČ: 26551837, Zubří, Machulky
304, PSČ 756 54“, ve výši 10 000 Kč,
p) „Natálie Maléřová, Zubří, Sídliště 6. května 1065, PSČ
756 54“, ve výši 5 000 Kč (příměstský tábor pro děti ze
Zubří – Dance aerobic),
q) „AVZO TSČ ČR, Sportovní střelecký klub Zubří, p. s.,
IČ: 05657032, Zubří, Pod Ostrým 293, PSČ 756 54“, ve
výši 5 000 Kč,
r) „Nadační fond Základní školy Zubří, IČ: 69211566,
Zubří, Hlavní 70, PSČ 756 54“, ve výši 50 000 Kč,
s) „Petr Jaroň, Zubří, Sídliště 6. května 1107, PSČ 756 54“,
ve výši 10 000 Kč (fanklub HC Zubří - nákup nástrojů,
zajišťování dopravy pro veřejnost na venkovní zápasy),
t) „Oblastní spolek Českého červeného kříže Vsetín, IČ:
48773883, 4. května 287, PSČ 755 01“, ve výši 28 000 Kč,
u) „SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Staré Zubří, IČ:
65888316, Zubří, Starozuberská 352, PSČ 756 54“, ve
výši 40 000 Kč,
v) „ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČ: 47657901, Bartošovice, č. p. 146, PSČ 742 54“, ve výši 3 000 Kč,
w) „Kulturní tradice Zubří, z. s., IČ: 22848690, Zubří, Nad
Fojstvím 776, PSČ 756 54“, ve výši 20 000 Kč.
• RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města Zubří na rok 2020 (žádosti překračující částku
50 000 Kč) následovně:
Sport
Handball club Zubří, z. s. - 1 820 000 Kč
Valašský házenkářský klub, a. s. - 300 000 Kč
TJ Lesana Zubří, z. s. - 210 000 Kč
Tělovýchovná jednota Gumárny Zubří, z. s. - 430 000 Kč
FC Zubří, z. s. - 320 000 Kč
Matěj Kamenec - 30 000 Kč
Kultura
Valašský soubor písní a tanců Beskyd, z. s. - 180 000 Kč
Dechová hudba Zubřanka, z. s. - 30 000 Kč
Místní projekty
Římskokatolická farnost Zubří - 120 000 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s.,
z. o. Zubří - 20 000 Kč
• RM schvaluje smlouvu o výpůjčce drobného hmotného
majetku s MA Zubří s. r. o., IČ 05307449, Zubří, Sídlištní 1750, PSČ 756 54, dle důvodové zprávy, po doplnění. V rámci inventarizace k 31. 12. 2020 bylo zjištěno, že
v provozní budově MA Zubří, s. r. o., je umístěn i DHM
a DDHM města Zubří. Tato smlouva o výpůjčce slouží
k narovnání vztahů mezi půjčitelem a vypůjčitelem.
• RM bere na vědomí zprávy komisí Rady města Zubří za
rok 2019, dle důvodové zprávy.
Na druhé březnové RM 35 byly schváleny tyto body:
• Jednalo se o mimořádnou schůzi RM z důvodu vyhlášeného nouzového stavu v ČR v souvislosti se šířením koronaviru. Byla řešena bezpečnostní a ochranná opatření.
• Zároveň RM vyhlásila záměr na pronájem části prostor
v objektu Mateřské školy Zubří, Sídliště 6. května 1109,
o výměře 117,52 m2, k. úz. Zubří, za účelem provozování
dětské skupiny v rámci projektu s názvem „Dětská skupina Zubří“.
Jednání řádné RM 36 a plánovaného Zastupitelstva města bylo z bezpečnostních důvodů zrušeno.
Za Radu města Zubří Matěj Mizera
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Reakce Rady města na otevřený dopis
V únorovém čísle Zuberských novin byl zveřejněn otevřený dopis Radě města. Jelikož v citovaném dopise je mnoho
nepřesností, tak se Rada města rozhodla objasnit občanům
skutečnosti v lokalitě pracovně nazývané Nad Fojstvím II.
Jak bylo zveřejněno, jedná se o lokalitu pod čísly BI 3 a 4.
Je pravdou, že tato lokalita byla již v územním plánu z roku
1996, kde byla taky vypracována zastavovací studie projektantkou paní Fišarovou. Tato studie řešila celou lokalitu od
inženýrských sítí až po umístění budoucích domů. Bohužel
zůstalo pouze u studie a nikdy dále nebyl tento dokument
dopracován a schválen.
Po schválení nového územního plánu v roce 2015 byla tato
lokalita pro výstavbu zmenšena. V novém územním plánu
však již není podmínka vytvoření územní studie na uvedenou
lokalitu a výstavba se tudíž řídí platnými stavebními zákony
a pravidly danými novým územním plánem. Po schválení
územního plánu má město i nadále zájem o rozvoj individuální výstavby rodinných domů a chce vytvářet pro výstavbu
vhodné podmínky. Proto bylo zastupitelstvem schváleno vybudování páteřní komunikace s inženýrskými sítěmi tak, aby
mohla výstavba započít. Rada města v rámci schválených
plánů a platných zákonů nic nezanedbala. Město je účastníkem stavebního řízení a vydává stanovisko ke stavbám.
U plochy označované BI 4 není parcelace pozemků nutná
a výstavba bude probíhat v návaznosti na nově vybudovanou
komunikaci dle stávajících vlastnických hranic.
Na dalších plochách se stávající územní plán zaměřuje na
funkční využití pozemků a konkrétní umístění staveb neřeší. Obecné regulativy pro jednotlivé druhy ploch územního
plánu (dále jen ÚP) jsou řešeny v textové části ÚP. Pokud by
město vyžadovalo závaznou parcelaci, bylo by nutné zpracovat územní studii a tu vložit do evidence územní plánovací
činnosti. Tento proces by však oddálil výstavbu v této lokalitě více jak o jeden rok. Zpracovatel ÚP na zmiňované plochy
toto nepovažoval za potřebné a do ÚP nedal. Přesto všechno
po vybudování páteřní komunikace, která má dostatečnou
kapacitu na výstavbu v celé lokalitě, je částečně postupováno dle studie paní Fišarové a je brána jako doporučující.
S paní Fišarovou bylo v poslední době několikrát jednáno
a hledali jsme optimální řešení. O problematice bylo rovněž
jednáno na Odboru ÚP v Rožnově pod Radh., kde taky nebylo shledáno odůvodnění pro vypracování zastavovací studie.
Zároveň průběžně probíhají jednání s budoucími stavebníky
nebo současnými vlastníky pozemků, kde je zástavba projednávána. Zároveň s tímto probíhá jednání o pojmenování
nové ulice. Od počátku roku probíhají i jednání o způsobu
financování budoucí zastavěné lokality, kde byly doposud už
investovány nemalé finanční prostředky města. Toto téma je
velmi sledované, jelikož se jedná v drtivé většině o zhodnocení soukromých pozemků. Najít zde optimální řešení je
vždy velký problém a bude i do budoucna vyvolávat větší či
menší emoce. Soukromých zasíťovaných lokalit bylo v minulosti již několik, např. U Traktorky, Pod Lipůvkou a další. V současnosti budeme řešit tři lokality, které jsou určeny
k výstavbě, ale to je jiné téma.
Za uplynulé roky bylo několik směrnic a pravidel ke spoluúčasti na výstavbě inženýrských sítí, ale jak se měnily zákony, tak bylo potřeba měnit a upřesňovat i tyto směrnice
a pravidla. V současné době platí pravidla pro spoluúčast
při výstavbě sítí, která byla schválena zastupitelstvem. Tato

pravidla nebyla tvořena pro někoho, jak je mylně a mnohdy
záměrně uváděno. Před vytvořením těchto pravidel bylo použito podobných pravidel z okolních měst a obcí, ale taky
z širokého okolí. Optimální stav by byl, kdyby vlastníci pozemky odprodali městu, které by je zasíťovalo a potom přednostně prodalo stávajícím vlastníkům, pokud by o ně měli
zájem, anebo je prodalo přímo stavebníkům. Ale bohužel
o tuto možnost zatím není velký zájem. Zde se nezasvěceným může zdát, že se prosazují zájmy jednotlivců, ale není
tomu tak. Rada města postupuje v souladu se schváleným ÚP
a pozemky určené k zástavbě se postupně řeší.
Je škoda, že pan Ondřej, jako dlouholetý zastupitel, nenašel
cestu za odbornými pracovníky na úřadě a tyto problémy si
předem nenechal objasnit a v mnoha bodech uváděl neobjektivní informace. Rada města v rámci dané legislativy, schváleného ÚP a platných stavebních zákonů jedná a snaží se,
aby výstavba a bydlení ve městě Zubří bylo pro potenciální
zájemce přitažlivé. Vždyť v současné době máme v ÚP více
jak sto stavebních míst a další zájemci čekají na nové vyhlášení změny ÚP. Určitě chceme, aby se Zubří nadále rozvíjelo
a přibývalo dalších staveb a občanů. Tím bude stále lepší
a větší využití školek, škol, sportovišť, koupaliště, knihovny
a všech dalších zařízení zbudovaných ve městě. Vždyť takovou vybavenost nám můžou mnohde jenom závidět. Věříme,
že tento článek asi nenadchne většinu čtenářů, ale považovali jsme za nutné vše uvést na pravou míru.
Všem čtenářům Zuberských novin přejeme v současné nelehké době hlavně pevné zdraví.
Rada města

Zprávy ze školky - MŠ Duha
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Zprávy ze školy

Základní škola v období mimořádných
opatření

Naše tvořivé děti nezastaví ani „domácí škola“! Přijaly výzvu a snažily se, aby duben konečně prozřel. Stříhaly, lepily, zíraly, prohlížely a rozhlížely se, až vytvořily skvosty
nevídané. Někteří umělci dokonce zapojili domácí zvířectvo
i celou rodinu. V tom opojení se jim podařilo vysnít si i brýle, které plní přání, vyčarují úsměvy nebo vidí do budoucnosti, do minulosti či přímo do učitelských šuplíků.
A půvabná pisatelka Vaneska stvořila i pohádku o kouzelníkovi a jeho tajemných brýlích.

(pokračování z titulní strany)
Ani v nejhorším snu nás nenapadlo, že tato situace může
trvat déle než 14 dní. Vždyť my, poněkud dříve narození,
„máme za sebou“ chřipkové i uhelné prázdniny, někteří z nás
starších jsme zažili směnné vyučování, případně i sobotní
výuku. Tohle nás přece nemůže zaskočit! Ukázalo se však,
že na druhé straně je „protivník“ tentokrát nebezpečnější
a zákeřnější než kdykoliv předtím.
Okamžitě jsme se začali zabývat otázkou, jakým způsobem
budeme předávat informace rodičům a učivo našim žákům.
Prvotním úkolem jednotlivých vyučujících bylo navázat
kontakt s jejich žáky. A tak přišly na řadu mobily, SMS zprávy, e-maily rodičům. V případě 1. st. to bylo jednodušší,
protože informace byly předávány třídními učiteli. Prostřednictvím našeho ICT koordinátora byla na našich webových
stránkách školy vytvořena aplikace Vzdálená výuka, kde
zejména vyučující 2. stupně posílají žákům pokyny. Každý
vyučující si zároveň stanovil způsob, jakým bude nejen posílat žákům úkoly, ale zároveň jak od nich získá zpětnou vazbu za pomocí všech vymožeností techniky. Někteří se pustili
i do náročné on-line výuky.
V prvním týdnu jsme ještě nedokázali stanovit patřičný rozsah
posílaného učiva. Na základě připomínek rodičů jsme učivo
postupně zredukovali, sjednotili jsme se na tom, že se zaměříme na hlavní předměty, u žáků 9. roč. na přípravu na přijímací
zkoušky; další úkoly budeme posílat jedenkrát týdně a případné hodnocení úkolů bude mít spíše charakter motivační tak,
jak jsme prezentovali na našich webových stránkách.

Děkujeme všem za krásnou práci; máme z vás radost!
S. Bludná
Pozn.: Děti celou dobu karantény pracují, seč jim síly, trpělivost, pevná ruka rodičovská a připojení dovolí. Velmi
oceňujeme snahu pochopit, vůli vytrvat a touhu porvat se
s nezvyklou výukou. Děkujeme rodičům za podporu a vlídné
přijetí všech opatření v tomto podivuhodném čase.
			
Vaši učitelé

Dalším úkolem bylo ověřit, zda je vzdálená výuka dostupná
všem žákům. Učitelé kontaktovali rodiče a zjišťovali, zda se
žáci do této výuky zapojili a zda nevznikl nějaký technický či
komunikační problém, který by bylo třeba vyřešit. Rodiče potvrzovali tento fakt na e-mailovou adresu školy. Tam, kde se
odpověď k nám nedostala, jsme ještě jednou telefonicky rodiče
osobně oslovovali. Na základě této zpětné vazby můžeme říci,
že drtivá většina žáků pravidelně spolupracuje a úkoly plní.
I když lavice jsou prázdné a pedagogové momentálně pracují
hlavně z domova, život ve škole se samozřejmě nezastavil.
Je dokončena rekonstrukce tělocvičny, v režii školy probíhají poslední úpravy. Této situace jsme využili k drobným
opravám, ve školní jídelně jsme se pustili do prací, které
byly původně naplánované na hlavní prázdniny, a to rekonstrukce podlah v šatně a v prádelně, včetně vymalování. Vyučující se sešli na ICT školení (v rámci zachování všech bezpečnostních opatření) k programu MS OFFICE 365, na své
pravidelné měsíční schůzce se sešlo rozšířené vedení školy.
Intenzivně probíhají přípravy nového školního roku (personální otázky, úvazky atd.).

Obrýlený Apríl aneb Kterak najednou
všichni viděli ostře a dál
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Dovolte nám závěrem poděkovat vám, rodičům, za spolupráci a trpělivost, jakou většina z vás projevuje. Víme a jsme
si vědomi toho, že stávající situace pro vás není vůbec jednoduchá, a věřte, že ani my ve škole z toho nemáme radost.
Jsme na jedné lodi a musíme všichni plout stejným směrem.
Nezbývá než doufat, že toto z našeho pohledu „podivné pololetí“ co nejdříve skončí. Přejeme vám pevné zdraví.
Vedení školy

Kultura

Kultura za časů koronaviru

Veřejná kultura posledních týdnů je tabu. Ale kultura žije dál –
jak ta místní (Slyšeli jste Beskyďáky na velikonoční pondělí?
Viděli jste příspěvky Spony na facebooku?), tak ta regionální
či národní. Většina kulturních aktivit se stěhuje prostřednictvím internetu a dalších médií přímo do našich příbytků. Stačí
se jen usadit k PC či k chytré televizi a klikat na ta správná
tlačítka. Vybrali jsme pro vás několik tipů, kam takto virtuálně vyrazit, když nemůžete za námi do Klubu, do kina, na
koncert nebo do muzea. Doba je zlá. Je zlá pro nejohroženější
skupiny naší populace, je ale zlá také pro řadu živnostníků
i zaměstnanců. Mezi ty se řadí také celá řada umělců. A protože kultura stojí na samém konci všech současných priorit,
a je to v této situaci zcela pochopitelné, dvířka do koncertních
sálů a divadel se otevřou pravděpodobně až jako poslední.
Proto bychom vás chtěli poprosit, podpořte ty aktivity, kterými můžete i vy prostřednictvím svých příspěvků své oblíbené
muzikanty, herce, výtvarníky a další umělce podpořit i finančně. A to ať už výtěžek poputuje na dobrou věc nebo přímo
k nim. Kulturních on-line projektů přibývá každý den několik, situace se mění každou minutou. V době, kdy vyjdou tyto
noviny, už bude situace zase jiná. Nicméně přijměte pozvánku
na malou exkurzi internetovým prostředím zaměřenou na živou kulturu těchto koronavirových dní.
Kam do kina?
Dobrých filmů není nikdy dost. Asi nic nenahradí atmosféru
klasického kina. Ať už jste zvyklí na kvalitní digitální projekci z multiplexů či digitálních kin nebo jen občas zavítáte do
našeho zuberského „retrokina“, v současnosti možnost vydat
se za filmovou zábavou někam na veřejnost jednoduše nemáte. Různé televize či internetové portály se předbíhají v tom,
kdo vám na zlatém podnosu přinese kvalitní film až do vašeho
obýváku. Má to ale jedno velké ALE. Český filmový trh se
dostává do nelehké situace. Plošné uzavření kin existenčně zasáhlo kina, filmové distributory i jejich producenty.
V souvislosti s nastalou situací vznikl projekt, který by za
určitých okolností mohl filmovému trhu trochu pomoci. Projekt „VAŠE KINO“ sdružuje více než 80 kin po celé České
republice a vytváří jedno virtuální jednosálové kino. Některá
z vašich oblíbených kin (například Kino Valmez) se tak po
dobu nuceného uzavření přesouvají do on-line prostředí. Na
stránkách kin si najdete program, prostřednictvím on-line
předprodeje si zakoupíte e-vstupenku (většinou 70 Kč), kterou zaplatíte kartou, a na váš e-mail přijde vstupenka s číslem.
Jedenáctimístné číslo pak zadáváte na webových stránkách
www.vasekino.cz.
Chápeme, že je možnost řadu nových pěkných filmů sledovat

i zdarma, nicméně takto můžete pomoci svému oblíbenému
kinu i filmovému průmyslu. Je to jen na vás. Pro zuberské
kino aktuálně zpracováváme systém s možností on-line prodeje, zatím však tuto možnost nenabízíme a těšíme se, až se sál
bude moci pro veřejnost znovu otevřít.
Projekt
VAŠE KINO
www.vasekino.cz

Co a za jakých podmínek můžete
vidět?
Placená služba Asociace provozovatelů kin (s možností podpory kina
v našem regionu – Val. Meziříčí, Frenštát p. R., Zlín, Ostrava)
Exkluzivní filmy od českých distributorů
Začátek denně od 20 hodin

MOJE KINO LIVE: MKL je společný projekt pražských
kin Aero, Bio OKO, Světozor, brněnSpolu doma v kině
www.kinosvetozor.cz ské Scaly a Bio Central v Hradci Králové
Úvody, reakce diváků, přímá podpora
danému kinu
Placená služba
DOMA SEĎ A ZACHRAŇ SVĚT
Youtube kanál
„Filmy česky a zadarmo“

Každý den v 17 hodin
Filmové hity posledních let
Každý film zde zůstává dostupný dalších 30 dní

Film Českého lva
2019
www.dafilms.cz

Exkluzivní přehlídka filmů nominovaných na 27. Českého lva, které jinde
neuvidíte
Probíhá ve spolupráci s Českou filmovou a televizní akademií
Filmy jsou dostupné k přehrání od 59 Kč,
případně ke stažení od 99 Kč

www.aerovod.cz

On-line videopůjčovna distribuční
sítě Aerofilms
Např. letošní oscarový hit PARAZIT

Kanál na youtube:
Filmy 20. století, které dal k dispozici
Česká filmová kla- Národní filmový archiv
sika
Kam do divadla?
V Zubří je divadlo mimořádně oblíbenou kratochvílí i kulturním vyžitím. A vězte, že zaměstnanci jednotlivých divadel
i celá řada herců nyní stojí tváří tvář existenčním starostem.
Přitom velká část z nich neváhala ani minutu a vrhla se do
víru pomoci potřebným. Městské divadlo Zlín bylo jedno
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z prvních, které začalo šít a distribuovat roušky zdravotníkům
ve svém městě.

Brzy se přidaly i další scény. Šilo se i v Těšínském nebo
Slováckém divadle. V Uherském Hradišti v rámci myšlenky
„Jako na zavolanou“ herci dle doporučení svých diváků ze sociálních sítí obvolávají a dělají radost seniorům ve svém okolí.
Zlínští natáčejí cyklus „PODANÉ RUCE“, v rámci kterého
zveřejňují na facebookových stránkách divadla poselství herců, vzpomínky z divadla nebo tipy na to, jak se z toho všeho
s trochou nadsázky nezbláznit. Určitě jste zaznamenali, že podobnou aktivitu vyvíjí i zuberská divadelní SPONA. Nejlepší
cestou, jak jim to všechno můžeme vrátit, je jen podpora formou nákupu vstupenky v době, kdy to bude možné. Snad to
nebude příliš dlouho trvat.
Projekt

Co a za jakých podmínek můžete
vidět?
KULTURA ŽIJE
Večerní živé přenosy divadelních
www.mall.tv//kultu- představení a hudebních vystoupení
razije
nebo přednášek
www.donio.cz/Kul- Vyjádřit umělcům solidaritu a podpořit
turaZije
je můžete na www.donio.cz/KulturaZije
Slovácké divadlo
Každá středa od 20 hodin
https://www.face- Záznam vybraného představení Slobook.com/slovacke- váckého divadla
divadlo/
Studio DVA
https://www.facebook.com/studiodva.
cz

ON-LINE z divadla Studio DVA
Živá vysílání na facebookovém profilu divadla
Na programu jsou exkluzivně z divadla talkshow, koncerty nebo také speciální divadelní představení
Exkluzivní vysílání, které začíná
v klasických 19 hod., je zdarma, ale
zájemci si mohou pořídit dobrovolnou
vstupenku

Divadlo Ungelt
https://www.facebook.com/DivadloUngelt/

On-line program z divadla Ungelt
„Než budeme zase hrát“ – čtení, záznamy her, talk-shaw apod.
Dražby pro Ungelt (už se dražily dárky např. od Táni Dykové a Vojtěcha
Dyka nebo od Richarda Krajča a Karin Babinské)
Projekt pro všechny zdarma – finanční
podpora divadla je možná, informace
jsou na stránkách divadla

Studio dva v dobách koronavirových
Kam na koncert?
Hudba je lék, to se všeobecně ví – lék na všechny bolístky
a trápení. A kdy jindy bychom ji měli vnímat a poslouchat než
v dobách, kdy je celý svět vzhůru nohama. Když nemůžeme
za našimi oblíbenými zpěváky a muzikanty do klubů, koncertních sálů, na stadiony či na festival, mohou oni za vámi a snaží
se o to o sto šest.
Jen se zkuste podívat na webovky a sociální sítě svých hudebních oblíbenců – skoro každý den k nám přicházejí ze
svých domovů a hrají, zpívají i říkají věci, které od nich běžně
neuslyšíte. Často poznáte jejich způsob života i rodinné příslušníky, což bývá docela zábavné. Toto se děje napříč všemi
hudebními žánry. Je tak možné slyšet například upravenou árii
z Rusalky v žalozpěvu operní pěvkyně Miroslavy Časarové,
která si v ní stěžuje: „Měsíc už v depresi hluboké žiju daleko
od lidí, pozadí mám více široké, divadlo tolik mi chybí.“ Populární muzikanti od Xindla X po kapelu Mirai se předhánějí
v tom, kdo napíše nejlepší verše například o rouškách.
Hudba má tu výhodu, že jí stačí „zvuk“ a „posluchači“ –
a tak nemusíme brouzdat ani po internetu, abychom se dočkali
skutečných koncertních zážitků. Rozhlasové stanice se postupně přizpůsobují situaci a svým posluchačům přináší nové
formáty, živé koncerty a mnoho setkání s muzikanty, kteří teď
pro rozhlas mají daleko více času. Díky Rádiu Frekvence 1
si například můžeme každý týden poslechnout „Pokáčovu
rychlovku“, která trefně komentuje aktuální dění (viz. Veselé
Covidonoce).

Veselé Covidonoce (Pokáčova rychlovka)
Letošní Velikonoce budou velmi výjimečné.
Chlapci budou holky mlátit jen z distance bezpečné.
Nedostanou vajíčka či slivovice doušek,
ale odnesou si košík toaleťáků a roušek.
Hody, hody doprovody, já jsem čínský parazit,
přišel jsem až z Wu-chanu vás všechny nakazit.
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Dámy už se velmi těší, nebojí se bolesti,
jsou rády, že stát musel přísná pravidla zavésti.
Na dva metry pomlázka se ohne velmi lehce,
a holky stihnou zdrhnout dřív, než bys řek „desinfekce“.
K babičce já letos jistě koledovat nepůjdu,
má dost práce zjišťovat, kdy může jít do obchodu.
Navíc je to skupina nejvíce riziková,
tak cinknu jí, ať vejce sní a chlast mi někde schová.
A když se chlapci děvčat dotknou, celý svět se nezboří,
populace se aspoň kontrolovaně promoří.
Což, jestli se nepletu, je nyní správné řešení,
nebo za to půjdou sedět, vono se to furt mění.

Sériózní moderátorka i rádio, ale podobně příjemný je také
nový projekt Lucie Výborné – Koncert pro dobré myšlenky. Sobotní večerní párty s muzikanty i dalšími umělci již se
konala třikrát. Zpívá a povídá se zde v autentickém prostředí
umělců naživo a vše se dá pustit také ze záznamu. Tak už byli
k slyšení Strach a Hrůza (pěkná slovní hříčka pro začátek pandemie), bylo představeno nové album Lenky Nové a šansonového večera se tak účastnili i Ondřej Ruml s Petrem Maláskem. Po třetí zavítala Lucie Výborná dokonce do rožnovského
studia kapely Mňágy a Žďorb.
Pokračovat by se dalo donekonečna. Kdo bude chtít, své oblíbence si jistě najde jak v rádiu, tak v televizi či na webu. Níže
uvádíme jen dva typy, kde je možné si koncerty nejen najít, ale
také finančně podpořit.
Projekt

Co a za jakých podmínek můžete
vidět?
KULTURA ŽIJE
Původně plánovaných pár koncerwww.mall.tv//kultu- tů, divadelních představení a dalších
razije
kulturních akcí přerostlo v největší
www.donio.cz/Kul- tuzemský online festival, do jehož
turaZije
programu přibývají další účinkující.
Vedle koncertů a divadel zde např.
festival Jeden svět slavnostně vyhlásí
vítěze letošního ročníku a Svět knihy
nabídne rozhovory s populárními spisovateli a jejich autorská čtení. Umělce můžete podpořit díky propojení
s webem www.donio.cz.
Tipy na aktuální online koncerty
https://www.informuji.cz/clanky/7777live-koncerty-online/

Streamy si můžete poslechnout z pohodlí svého domova prostřednictvím
on-line přenosů a ještě při nich přispět
na dobrou věc. Pohodlně se usaďte a
vybírejte!

Kam na výstavu?
Podle posledních zpráv muzea již budou brzy otevřena. Než
se tak však stane, můžete řadu expozic zhlédnout i virtuálně.
Podívejte se třeba na portál Asociace muzeí a galerií ČR, kde
v denně aktualizované databázi najdete všechny virtuální
výstavy i expozice (http://emuzeum.cz/informacni-zdroje/
digitalizace-sbirek/virtualni-vystavy-a-expozice).
Lenka Přečková

Zubří vybírá nové pohlednice města

V současné době mimo jiné zpracováváme návrhy nových
pohlednic našeho města. Tohoto procesu se můžete účastnit
i vy. Jednak můžete v pravidelných anketách Klubu Zubří,
které zveřejňujeme na městských sociálních sítích, vybírat
návrhy, které se vám nejvíce líbí. Stejně tak můžete přispět
svými vlastními obrázky našeho města. Máte-li kvalitní fotografie a jste ochotni je pro tento účel městu zaslat, pošlete
je v plném rozlišení a v graficky neupravených formátech
na adresu kultura@mesto-zubri.cz. Autory všech použitých
fotografií budeme na pohlednicích uvádět. Všem, kteří nám
s přípravou pohlednic takto pomohou, předem mockrát děkujeme.
Lenka Přečková

Změny v plánovaných akcích Klubu Zubří
Plánovaná akce

Původní termín Nový termín

Věra Martinová

13. 3., později
28. 5.

3. 12. 2020

Městské divadlo
Zlín
Motýli jsou volní

5. 4. 2020

Zrušeno.
Bude nahrazeno jiným představením
(11. 2. 2021).

Hudební špíz

25. 4. 2020

Zrušeno.

Pantheon Produc- 3. 5. 2020
tion
Benátky pod sněhem

Leden nebo začátek února 2021,
o přesném termínu
jednáme.

Metlářský jarmark 23. 5. 2020
a tradiční kácení
máje

Zrušeno.
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Druhá změna termínu koncertu Věry Martinové

Na začátku vyhlášení nouzového stavu jsme vás informovali o tom, že koncert Věry Martinové posouváme na konec května. Nyní je zřejmé, že preventivní opatření budou
trvat déle. Proto přicházíme s již v pořadí druhým náhradním termínem. Koncert je domluven více méně jako vánoční a uskuteční se ve čtvrtek 3. 12. 2020. Vaše zakoupené
vstupenky nadále zůstávají v platnosti. Komu nový termín
nevyhovuje, můžeme vrátit vstupné (viz. článek VRATKY
VSTUPNÉHO). O zahájení případného doprodeje neobsazených míst vás budeme včas informovat, jistě to ale nebude
dříve než v září. Děkujeme za pochopení.

vat a uvést všechny hry, co slíbilo svým vlastním předplatitelům, a proto s ním ani není možné dohodnout náhradní
termín pro zájezd k nám. Protože se ale jedná o krásnou hru,
určitě se vám ji pokusíme zařadit do předplatného na příští
rok. Letošní předplatitelé ale nebudou o nic ochuzeni. Našli
jsme pro ně náhradní termín i hru, kterou však zařadíme až
v příštím roce, a to 11. 2. 2021. Na tuto hru budou platit
letošní permanentky. Můžete se těšit na Nelu Boudovou a
Ilonu Svobodovou v černé komedii pod režijní taktovkou
Petra Kracíka s všeříkajícím názvem: „Žena, která uvařila
svého manžela“.
Dlouho očekávané Benátky pod sněhem měla parta skvělých pražských herců odehrát v zuberském Klubu začátkem
května, a to pro předplatitele skupiny A. Také toto představení se nemůže v původně plánovaném termínu uskutečnit.
Náhradní termín domlouváme na leden, případně začátek
února roku 2021. Také zde platí, že budou platit letošní permanentky. Za prodané vstupenky v předprodeji budeme vracet vstupné (viz. článek VRATKY VSTUPNÉHO).

DIVADLO – změny v předplatném i doprodeji
V tomto roce máme naštěstí většinu divadelních představení
plánovaných na podzim. I tak se ale současná situace dotkla
dvou divadelních her zařazených do letošního předplatného.
První z nich se týkala uvedení komedie Městského divadla Zlín „Motýli jsou volní“, která se měla uskutečnit
5. 4. 2020 pro předplatitele skupiny B. Zlínské divadlo se
dostalo do složité situace, kdy bude mít problém nastudoVRATKY VSTUPNÉHO
Koupili jste si vstupenku na akci, která se nemohla uskutečnit, nebo na akci, která se uskuteční v novém termínu a ten
vám nevyhovuje? Nabízíme vám možnost vrácení vstupného.
Vstupné budeme vracet bezhotovostně. Tam, kde to nebude
možné, vrátíme vstupné i hotově. V obou případech budeme
potřebovat vaše vstupenky nebo alespoň jejich čísla, abychom je mohli stornovat. Vrácení vstupného se uskuteční v pondělí 11. května, případně ve středu 13. května.
Do pátku 8. května nám dejte vědět, kdo máte o vrácení
vstupného zájem. Potřebujeme znát:
• Požadovaný způsob vrácení peněž – bezhotovostně / hotově,
• čísla vašich vstupenek (u bezhotovostní platby) nebo přímo zakoupené vstupenky (u hotovostní platby),
• u bezhotovostní platby číslo vašeho účtu a banky,
• akci, na kterou byly zakoupeny,
• částku, kterou máme vracet (bude kontrolována se systémem).
Tyto informace nám můžete sdělit e-mailem (kultura@
mesto-zubri.cz), telefonicky 571 659 447 nebo přes on-line formulář, který najdete na tomto odkazu:
https://vratky-vstupneho-za-akce-v-z.vyplnto.cz/
Lenka Přečková

kkk
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Nemoc není náhoda
Nemoc Covid-19 způsobená virem SARS – CoV-2 není jedinou nemocí, která přerostla v pandemii, s níž se muselo
lidstvo vypořádat. Nemoci způsobené viry a bakteriemi
jsou staré jak lidstvo samo. Spalničky, tyfus, mor, cholera, pravé neštovice či španělská chřipka. Tyto choroby
ve své době kosily obyvatele všech kontinentů a měly více
ničivé dopady než jakýkoliv ozbrojený konflikt v minulosti. Některé nemoci se ve vlnách opakovaly a stejně
jako my, i naši předkové se snažili před nemocí chránit.
Včera z večera mor a cholera přepadly mě, páni…
Davovou psychózu v minulosti vyvolával mor. A právem.
Smrtelná nemoc způsobená bakterií Yersinia pestis dovedla
doslova přepsat demografické mapy a projevila se na kulturním, ekonomickém i mocenském vývoji. První epidemie spojená s touto bakterií propukla v roce 541 za vlády byzantského
císaře Justiniána I., podle něhož byla epidemie pojmenována justiniánský mor. Z prvních ohnisek z Etiopie se rozšířila
do Egypta a vlivem byzantsko–perského konfliktu do celého
Středomoří a Malé Asie. Nemoc pronikla i do Galie a Irska.
Epidemie moru se opakovaly vždy jednou za generaci zhruba
do poloviny 8. století, kdy z dodnes nejasných důvodů přestaly. Bakterie moru však nevymizela. Začala znovu sužovat
Evropu v pozdním středověku a přetrvala až do novověku.
V opakovaných vlnách se objevovala od 14. do 18. století,
a to ve třech základních formách. První typ byl dýmějový,
při němž docházelo k zduření v oblasti podpaží a třísel. Další
forma byla septická, při té bakterie pronikaly přímo do krevního oběhu. Poslední se šířila vzdušnou formou a napadala
plíce. Odhaduje se, že během 400 let na mor zemřelo přes
300 milionů lidí. Snahu zamezit této chorobě šíření doprovázela řada opatření, která jsou nám známá i dnes. Izolace
nemocných. Později se převzal systém karantény, která byla
poprvé použita v roce 1377 v Dubrovníku. Návštěvníci mohli do města vstoupit až 40 dnů po připlutí. Právě z italského
quaranta giorni (40 dní) vzniklo slovo karanténa. Myslelo se
i na lékaře a jejich pomocníky. K preventivním opatřením určeným pro lékaře patřily morový oblek a zobanovitá maska,
jejíž hlavním úkolem bylo filtrovat vzduch skrz mycí houbu či
trávu namočenou v octu, popřípadě ve směsi vonných bylin.
Dlouhý zobák nejenže voněl, ale i dodržoval patřičný odstup
od pacienta. Ze stejného důvodu se také používaly nástroje
připevněné na dlouhých násadách. Oči, coby pomyslná okna
do duše, chránily před průnikem choroby velké brýle.

Oblek morového lékaře, který vytvořil Charles de Lorme,
lékař Luvíka XII.

Není mor jako mor
Za mor byly označovány i nemoci, které nezpůsobila bakterie Yersinia pestis. Vůbec první historicky doložená nákaza
známá jako Thukydidův mor, která vypukla roku 430 před
Kristem v Athénách, byl nejspíše tyfus. Epidemie břišního
tyfu způsobená bakterií Salmonella typhi na Peloponéském
poloostrově řádila čtyři roky a za tu dobu zabila čtvrtinu
tamní populace. Následující, tzv. antoninovský mor, pojmenovaný podle římského císaře Marka Aurelia Antonina,
již byl pravděpodobně způsoben virem pravých neštovic či
spalniček. Do Říma se dostal s vracejícími se vojáky z Orientu. Za 20 let, co nemoc řádila, zanechala za sebou pět milionů mrtvých a čtvrtinu lidí nakažených. Pravé neštovice
se staly po moru další decimující nemocí lidstva, a to nejen
v Evropě a v Asii.

Nákaza Aztéků pravými neštovicemi
Kolonizátoři z Evropy rozšířili vir do Ameriky, kde se
nemoc postarala o zdecimování původního amerického
obyvatelstva. Kolonizátoři z Evropy poskytovali lidem pokrývky, které předtím používaly infikované osoby. Neštovice se tak staly vlastně první biologickou zbraní, kterou
Evropané nevědomky používali k ovládnutí kontinentu.
Strach z černé smrti (moru) tak právem vystřídal strach
z neštovic, které se ještě před počátkem vakcinace opakovaly v epidemických vlnách. Například mezi lety 1796 1812 způsobily úmrtí 114 769 osob na Moravě a ve Slezsku.
V důsledku nákazy neštovicemi zemřeli také např. egyptský faraon Ramses V., královna Marie II. Stuartovna, Ludvík
XV. (pravnuk krále slunce Ludvíka XIV.) či náš Josef I.
Habsburský.
Zachraň se, kdo můžeš!
Na počátku 19. století se začíná ze zamořených delt indických řek dostávat do Evropy nová nemoc - cholera. Zavlekli ji sem kupci a britští vojáci. Nebezpečné průjmové
onemocnění způsobené kontaminovanou vodou do té doby
Evropa neznala. V roce 1830 přišla zhoubná choroba na
starý kontinent znovu. Zaskočila správní i zdravotní orgány a vyvolala jejich bezradné reakce. Ani největší lékařské
kapacity si nevěděly rady. Teprve v průběhu epidemie se s ní
začali seznamovat a postupně hledat prostředky k jejímu zmírnění. Byly zřizovány vojenské sanitární kordony, zakládány
karanténní stanice a cholerové špitály, hroby. Bylo vydáno
velké množství brožur, letáků a oběžníků, které měly uvést
ve všeobecnou známost základní hygienická pravidla a jiná
opatření pro boj se zákeřnou chorobou. Přesto na choleru
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v roce 1832 a 1837 zemřelo na 34 751 osob v Čechách. Na
Moravě a ve Slezsku 58 513 osob. I z toho důvodu možná
prostí venkované uvěřili, že úřady a panstvo nechaly otrávit
studny a místo léků jim rozdělují jedovaté látky. Epidemii
cholery zažila Evropa ještě v letech 1863 - 1875 a 1881 1896. K definitivní likvidaci cholery v Evropě došlo až roku
1923, ale to už Evropa i celý svět prožila jinou nemoc - španělskou chřipku.

Kubištu, básníka Guillaume Apollinaira či sociologa Maxe
Webera a jiné. I v případě onemocnění španělskou chřipkou
docházelo k preventivním opatřením. V USA i Evropě byly
uzavřeny některé instituce, školy, kostely, restaurace a znamením té doby se stala gázová rouška nošená na veřejnosti.
Karanténa se však tehdy ukázala jako málo účinná.

Roušky nošené za španělské chřipky

Dobová karikatura poukazuje na šíření cholerové nákazy
prostřednictvím veřejných pump (1854)
Celosvětová pandemie chřipky, nazvané španělská, nevypukla ve Španělsku, jak si laická veřejnost myslí, ale prvně
se objevila 4. březnu 1918 v Kansasu. Přídomek španělská
dostala díky tomu, že Španělsko, jako jedna z mála evropských zemí, nebylo zapojeno do bojů 1. světové války, a tak
nemělo důvod zatajovat počet nakažených ani statistické
výkazy obětí. Současné výzkumy dospěly mimo jiné k závěru, že se virus vyvinul z podtypu ptačí chřipky, která pravděpodobně pocházela z Asie. Přes Čínu se dostal do USA
a odtud vlivem bojů 1. světové války do Evropy. Infekčnost
chřipky byla masivní, vlna epidemie ve městech trvala obvykle pouze tři až čtyři týdny. Odhaduje se, že během dvou
let se nakazilo minimálně půl miliardy osob, přičemž počet
obyvatel celé planety tehdy dosahoval 1,8 miliardy. Pokud
se nedostavily sekundární komplikace v podobě zápalu plic,
tak se nakažené osoby velmi rychle uzdravily. Právě díky
druhotným projevům si španělská chřipka vybrala víc obětí než ve všech bitvách Velké války dohromady. Odhaduje
se, že celosvětový počet jejich obětí je mezi 20 až 100 miliony mrtvých. Nejvíce byla zasažená skupina od 20 do 40
let. Tento jev se vysvětluje tím, že u starší generace došlo
k přirozené imunizaci světa v roce 1889, kdy došlo k epidemii
tzv. ruské chřipky. Nemoc do Čech dorazila v létě roku 1918
(z počátku byla přičtena chladnému a mokrému létu) a brzy
si začala vybírat své oběti. První obětí zákeřné španělky, jak
ji nazývaly noviny, se stal pětadvacetiletý policejní úředník
pan JUDr. Egon M. Prorok přidělený do úřadu pro potírání
válečné lichvy. V době vzniku první republiky měla už 100
obětí, v roce 1919 jí padlo za oběť 44 154 osob a v následujícím roce 1920 dvakrát víc. Mezi mrtvými můžeme nalézt
slavné osobnosti jako malíře Egona Schieleho a Bohumila

Nemoc nechodí po horách
Ani Valašsko se nevyhnulo střetu se zákeřnými epidemiemi. Mor se objevil v 16. a 17. století ve Valašském Meziříčí,
v Krásně i v Rožnově pod Radhoštěm, kde se uchovala i povídačka o moru v Rožnově. Obyvatelé Zubří nebyli ušetřeni
onemocnění cholerou, která se zde objevovala v epidemických vlnách. V roce 1836 podlehlo 62 osob, v roce 1849 jí
podlehlo 20 osob, v roce 1866 to bylo 44 osob a v roce 1873
celkem 50 osob. Příčinou opakující se cholery byly patrně
špatné hygienické podmínky při používání vody. Jediným
zdrojem pitné vody byl Hodorfský potok, z něhož lidé brali vodu, ale také v něm napájeli dobytek a stékala do něho
močůvka. Zdroj vody stál i za další nemocí, a to břišním tyfem, který se zde s pravidelností objevoval. Například v roce
1903 o prázdninách onemocněl tyfem učitel a pozdější řídící
Dolní školy, Engelbert Krist. V roce 1910 se tyfus natolik
rozmohl, že v obci bylo zjištěno přes 114 případů infikování
touto nemocí, a tak c. k. okresní hejtmanství nařídilo představitelům obce, aby z Dolní školy udělala epidemickou nemocnici pro nakažené. Toto se však nelíbilo správci školy,
a tak posílá místodržiteli dopis, v němž podotýká, že se tato
nemoc zde objevuje již 8 roků za sebou a že „Zubřané mají
dobrý domácí prostředek proti té nemoci, totiž že všichni pijí
dostatečně borovičku a žvýkají česnek…”. Na konci dopisu
zdůraznil, že ani přestavba Dolní školy a ani suchary nepomůžou se tyfu zbavit. Nakonec uposlechl vyklidit 4 třídy
a přestavěl je na pokoje pro nemocné. Po Vánocích se tyfus
už neobjevil. Přesto si v ten rok vyžádal tyfus 9 obětí a začátkem roku 1911 další 3 oběti.
Obci se nevyhnuly spalničky ani neštovice. Neštovice v únoru roku 1881 ochromily vyučování na Dolní škole, protože
v krátké době onemocnělo na 50 žáků. Na základě rozhodnutí
c. k. okresní školní rady byla škola v období od 14. února do
10. dubna uzavřena. Na neštovice ten rok zemřela jako první
skoro tříletá Veronika Lukášová a ještě k tomu dva další prvňáci z Dolní školy. Toho roku se objevily v obci i spalničky,
které měly za následek úmrtí 13 osob. Epidemie neštovic se
do obce vrátila, a to na jaře roku 1919. Škola na Horním konci
se 26. května proměnila na nemocnici, kde byli soustředěni
nemocní. Trvale zde byla správkyně nemocnice, kuchařka,
dvě služebné a čtyři vojáci. Lékaři dojížděli. Podle matriky
zemřelých podlehlo této nemoci v Zubří 12 osob.
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Zubří se nevyhnula ani pandemie španělské chřipky. Kronika Horní školy, která je uložená ve Státním okresním archivu ve Vsetíně, vykreslila nemoc takto: “Vlivem válečného
stravování asi objevila se ve světě dosud neznámá choroba,
tzv. španělská chřipka. Průběh nemoci trval 7 - 14 dní. Ve
většině případů mizela nemoc bez následků, ale v některých
končila úmrtím. Vyskytla se epidemicky a zachvátila celé
kraje a země. Nařízeno zavření škol a veřejných místností.
Též ve zdejším okruhu objevilo se několik případů této choroby a mnozí jí podlehli, když se přidružil zápal plic. Nejvíce úmrtí bylo u mladých osob mezi 20 - 30 roky. V obvodu
zdejší školy byl průběh nemoci příznivější.” I když obvod
Horní školy byl tvořen lokalitami Obecník, Za Obecníkem,
Ohrada, Machulky, Kubičanky, Javorník, Dořičačky, Ostrý,
Forajtky, Porubky, Šachty, Dropávka a Čertoryje, ve zbytku
Zubří bilance tak příznivá nebyla. Dle matriky zemřelých ze
Zubří v roce 1918 podlehlo zápalu plic přes 43 osob. Nelze
s určitostí potvrdit, že všechny se dají přičítat pandemii španělské chřipky. Bohužel nám také nevypoví o občanech, kteří nemoci podlehli v nemocnicích ve Vsetíně či v Hranicích.
Zpracovala Erika Ondřejová,
Muzeum Zubří

MOR V ROŽNOVĚ
Za starodávna v Rožnově hrozný mor zuřil. Tkadlcovský
tovaryš vyšel po snídani ven, uviděl šedou mhlu v povětří
se vznášeti. Ta mhla přešla podle něho a vesunula se do osí
dirky v dřevěném domě. Tovaryš si pomyslil: „Když jsi tam
chtěla být, pobuď si tam!“ Ruče udělal klínek a zatloukl ji
v té díře. Mor v tu hodinu přestal. Potom odcestoval z Rožnova a teprv za několik roků přišel zase do Rožnova a vstoupil v témž domě do práce. Jedenkráte vyjda z domu, vzpomněl si na mhlu v osí dirce zaklínovanou. Šel se podívat,
je-li ten klínek ještě tam.
Skutečně jej našel tak, jak jej byl před několika léty do stěny
dřevěné zahlobil. I pomyslil sobě: „Vězí-lipak ta mhla posud
v té díře?“ Jal se klínek dobývati, a jakmile ho dobyl, mhla
tamodtud se vysnula a jenom do tváře zavadila. Tovaryš se
hned roznemohl a v krátkosti umřel. V tom čase pak se mor
v Rožnově rozšířil a ukrutně zuřil. Posud ukazuje se to místo, kde onen dřevěný dům stával. Toho času byl přímor tak
veliký, že se lidé ani na hřbitově nepochovávali, než vykopávaly se jámy v těch místech, kde nyní jest náměstí, a tam
mrtvoly zahrabávali.
Když lidé nejvíce mřeli, šly tři ženské osoby a nesly kosy na
ramenech. Dvě z nich šly ruče, a ta třetí byla chromá a nemohla jim ustačiti. Ony se jí smály, že se jí ničeho nedostane,
ony že všechen lid svými kosami sesekají. Chromá se proto
na ně hněvala a volala na lidi: „Máte-li zelinky, pařte a pijte,
nebude vám smrtelná rána škoditi. Pijte angeliku a bedrník,
kozelec a řepku zaječí; žádný přímorek se vás nechytne!“
Zelinky ty lidé znali, trhali, vařili a pili, a tak všichni zdrávi
zůstávali a mor zmizel. Chromá se takto svým dvěma společnicem odsloužila za jejich utíkání a za tu jejich závist, že
jí nechtěly nikoho nechať, jejž by svou kosou sesekla.
Až posud se zelinky ty v okolí rožnovském každoročně sbírají, vaří a pijí v rozličných nemocech. Když byla v Rožnově
cholera, močili lidé v kořalce kořínky z těch zelin a pili lék
ten. Kteří jej pili, neměli choleru.
Beneš Method Kulda:
Pohádky a pověsti z Rožnovska

Zprávy z knihovny

V knihovně nezahálíme

Nepříjemná, přesto pochopitelná opatření zasáhla i všechny
knihovny v České republice, které musely ze dne na den zavřít
pro veřejnost. To, že máme zavřeno, ovšem neznamená, že se
v zuberské knihovně nic neděje. Procházíme například fond a
hledáme poškozené knihy, které je třeba opravit, anebo vyřadit z fondu, stejně tak ověřujeme půjčovanost některých titulů
a vyhodnocujeme, které z nich by měly uvolnit místo knihám
novým, protože knihovna přeci jen není nafukovací.
Novinky můžete sledovat v katalogu knihovny na webové
stránce: https://katalog.mesto-zubri.cz/
Mimoto zpracováváme a nakupujeme knižní novinky, kterých
ale už v tomto období vychází méně, než je obvyklé. Je to
dáno situací knižního trhu (ke dni 14. 4. 2020), kdy nakladatelé odkládají vydání knih, jelikož největší podíl na jejich
prodeji mají kamenná knihkupectví, která jsou nyní zavřená.
Tím, a i dalšími okolnostmi, se menší nakladatelství dostávají
do finančních, až existenčních problémů. Pokud chcete knižní
trh trochu podpořit, nakupujte knihy především přímo v e-shopech nakladatelů, díky tomu podpoříte i ty, kteří se na tvorbě
knih podílí – autoři, překladatelé a ilustrátoři. Za tímto účelem
vznikla i výzva Kup knihu a zachráníš nakladatele!
Kdy se knihovna otevře, není v tento moment úplně jasné,
co nám ale jasné je, že po otevření bude provoz fungovat
za jiných podmínek a okolností, než jsme zvyklí. Vrácené
knihy se budou dezinfikovat a po dobu 5 dní bude probíhat dekontaminace, takže nebude možné vrácenou knihu
ihned půjčit dalšímu čtenáři. Další opatření jsou právě teď
v diskuzi. Sledujte nás také na Facebooku a Instagramu:
@knihovnazubri

Novinky v regálech
Velký závod / Katy Hudson
FRNK! Veverka se plnou rychlostí rozběhne podzimním listím. Rozená závodnice ale musí brzdit. Letos je Závod
o zlatý žalud závodem družstev. Veverka trpí: kamarádi jsou tak nešikovní! Jen
s velkým přemáháním je vezme do družstva. Zvítězí u veverky soutěživost a touha vyhrát, nebo pochopí, jak důležité je mít kamarády a být
týmovým hráčem?
Morgavsa a Morgana – Živelné měňavice / Petr Kopl
Morgavsa a Morganka jsou dvě čarodějky.
Tedy vlastně jenom Morgavsa. Morganka
se toto řemeslo teprve učí a zdá se, že se
velmi rychle zlepšuje. Naše hrdinky jedou
vrátit draka do jeho rodiště. Zároveň sledují stopy zlé a velmi mocné čarodějky.
Co všechno je na Islandu asi čeká?
Konec hry / Daniel Cole
Hadrovým panákem vše začalo. Loutkářem to pokračovalo. A teď je tu Konec hry: nejtěžší případ,
který kdy detektivové Wolf a Baxterová řešili – a který nemusejí přežít... Finlay Shaw, policista v důchodu, je nalezen mrtvý v zamčené místnosti. Nikdo nepochybuje, že šlo
o sebevraždu. Nikdo, až na jednoho detektiva s pošramo-
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cenou pověstí – Williama Wolfa Fawkese. Společně se svou bývalou parťačkou
Emily Baxterovou a soukromým očkem
Edmundsem pátrají v Shawově minulosti.
Byl skutečně tak vzorný, jak to vypadalo? Nebo se i na něj najde něco, co nikdy
nikomu neprozradil? Ne všichni na oddělení však jásají z Wolfova návratu. A čím
hlouběji se Wolf během vyšetřování noří
do bahna policejní korupce, tím víc dává
opět v sázku svou kariéru – a taky životy
svých blízkých.
Slib / Táňa Keleová-Vasilková
Dvě kamarádky, dva rozdílné osudy.
Alice, veterinářka, je šťastně vdaná, má
dvě děti, fenku Doru, práci, která ji baví,
a spoustu snů. Ten největší je cestovat
a poznávat jiné země, a právě proto plánují
s manželem cestu po Evropě. Iveta, novinářka, je svobodná a bezdětná. Miluje svou práci, domek na
kraji Bratislavy, psa Dana a výlety po Malých Karpatech. Ke
štěstí nepotřebuje ani chlapa, ani děti, jak s oblibou tvrdí.
Dvě šťastné ženy. Cesty osudu jsou však nevyzpytatelné…
Knižní série Apollónův pád / Rick Riordan
Jak nejlíp potrestat boha? Tím, že z něj
uděláte smrtelníka!
Přesně tak dopadl bůh slunce Apollón.
LUP! - a z nesmrtelného boha je šestnáctiletý kluk. Bez božských schopností
a se spoustou nepřátel za zády se válí ve
smradlavé newyorské popelnici. Pokud
chce z téhle bryndy vyváznout se zdravou kůží a dostat se zpět mezi bohy,
musí přesvědčit Dia a získat jeho ztracenou přízeň. Existuje jen jediné místo,
kde může hledat pomoc: základna moderních polobohů známá jako Tábor polokrevných.
Světlo z Pauliny / Jan Štifter
Tohle je svět, tak žij! Není na co čekat
– co nechytneš, uteče, k čemu nepřivoníš, zvadne. I půvabnou jihočeskou osadu Paulinu pohltil les, místo komínů ční
k nebi stromy a všude je hrobové ticho.
Ze starého světa však přece jen něco přetrvalo: příběhy, jména a dávná rozhodnutí,
která mají vliv na naši přítomnost. Pohnuté lidské osudy jsou nejen cestou, ale i branou do minulosti,
poznáním toho, co bylo a nesmí zůstat zapomenuto.
Jíme zdravě po celý rok /
kolektiv autorů
Nejnovější kuchařka Jíme
zdravě… se vrací k úplným
základům, kterými jsou sezónní suroviny typické pro
českou krajinu. Pro každé
roční období v ní najdete recepty z ingrediencí, které jsou
v daném období běžně dostupné, a kuchařku tak budete moct
využívat po celý rok. Na 400 stránkách najdete 160 receptů
na zdravé a sezónní pokrmy, které jsou cenově
dostupné, rychlé na přípravu a pochutná si na nich
celá rodina.
Knihovnice

Farnost

PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom z celého srdce poděkovat Jarku Křenkovi,
Martinu Veselému a Michalu Tichému za obětavost i všechen čas, který věnují on-line přenosům bohoslužeb ze zuberského kostela. Velké poděkování patří i Pavlíně Mitášové
za krásné hraní a nádherný zpěv.
V neposlední řadě velký dík Otci Pavlovi a panu kostelníkovi. Díky vám jsme mohli nejen Velikonoce prožít jako farní
rodina.
Bohu díky za vás!
Vděční farníci
Zhlédnutí bohoslužeb je možné i ze záznamu na www.
farnost-zubri.cz

Ostatní

Roušky pro Zubří a okolí
Celou zeměkouli trápí od ledna jeden velký problém, a to je
virus Covid-19, epidemie tohoto zákeřného viru v posledních týdnech výrazně ovlivnila každého z nás. Jako v jiných
městech a obcích i my v Zubří jsme se rozhodli svépomocí
své blízké a přátelé chránit krásnou rouškou.
S heslem „Moje rouška chrání tebe a tvoje mne“ se rozjel v
Zubří krásný malý velký projekt.
Tento malý velký projekt – Roušky pro Zubří a okolí –
vznikl díky dobré dušičce Míši Kolečkové, která začala s šitím nejdříve pro svou rodinu a známé. Objednávky na roušky
se jí ale tolik rozrostly, že jsme se spojili s Alešem Měrkou,
který nám pomohl tento projekt „rozjet“ prostřednictvím facebookových stránek a objednávkového e-mailu. Společnými silami jsme našli skvělý
tým švadlenek a střihaček,
díky kterým se tento velký
kolotoč s cca 50 dobrovolníky roztočil. Objednávek
na roušky – nejen pro rodinu – byla během pár hodin
plná schránka, a protože se
náš tým „rozjel“ na plné
obrátky, spousta roušek
putovala také k těm, kteří
je v těchto dnech nejvíce
potřebují. Chtěli bychom
tímto poděkovat všem, kteří se na projektu jakkoliv
podíleli. Hlavní dík patří
šičkám, které poslouchaly hučení stroje od rána do večera.
Dále děkujeme střihačkám, kterým se během stříhání objevil nejeden puchýřek. A také děkujeme vám všem, kteří jste
darovali hromadu látek k šití nebo jste finančně přispěli na
materiál. Děkujeme, že jsme to s nůžkami, hučením strojů a žehličkou v ruce společně dotáhli do krásného konce.
DĚKUJEME!
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Informace o úpravě náhradní
autobusové dopravy
Vzhledem k tomu, že v letošním roce všechny vlaky osobní dopravy na trati 281 Val. Meziříčí - Rožnov p. R. projíždí zastávku Střítež n. B., nebudou autobusy náhradní
dopravy při výlukách traťové koleje sjíždět z hlavní silnice přes zastávku Střítež, pokračovat po ulici Hamerská
a zastavovat na ulici Hlavní.
Počínaje příští plánovanou výlukou v předběžném termínu 11. - 20. 5. 2020, budou autobusy ND zastavovat
v obou směrech pouze na autobusové zastávce "Zubří,
žel. st." na hlavní silnici.

Inzerce

NABÍDKA PALIVOVÉHO DŘÍVÍ

CELKEM SE UŠILO CCA 6500 KUSŮ ROUŠEK.

Lesní správa Rožnov p. R. nabízí v okolních lesích ve
správě státního podniku k prodeji palivové dříví jehličnaté i listnaté. Dříví lze pořídit formou takzvané samovýroby, kdy si zájemce ve vymezené části lesa vyrobí palivo
vlastními prostředky, nebo i nákupem hotových sortimentů
na skládkách u odvozních cest. Pro bližší informace o aktuální nabídce a cenových podmínkách v okolí vaší obce se
prosím obraťte na uvedené kontaktní osoby:
Samovýroba:
Revír Rožnov – Ing. Jiří Zykmund (725257668)
Hotové sortimenty:
Ing. Ondřej Nohál (725673190)

A kam například naše roušky putovaly?
Senioři Zubří 65+
- 1080 kusů
Alzheimercentrum Ostrava
- 150 kusů
Nemocnice Valašské Meziříčí
- 800 kusů
Mobilní hospic Ondrášek
- 80 kusů
Chráněné bydlení Rožnov pod Radhoštěm,
Valašské Meziříčí, Zubří
- 600 kusů
Domov seniorů v Rožnově p. R.
- 150 kusů
Tesco Zubří
- 300 kusů
Albert Rožnov pod Radhoštěm
- 60 kusů
Firmy v Zubří a okolí
- 500 kusů
(placená inzerce)

Za Roušky pro Zubří a okolí
Martina Cabáková a Tereza Smočková
Do šití roušek se v Zubří zapojily i mnohé další „nejmenované švadlenky“, jejichž roušky posloužily lidem v hospici Citadela, v Charitě Rožnov a Charitě Brno, v Ústavu
sociálních služeb Zašová a darovány byly i konkrétním
lidem v Zubří.
I vám všem patří veliké poděkování.
Redakční rada ZN

TRUBKOVÉ LEŠENÍ
Doprava – montáž – demontáž
Kontakt: 777 261 833
(placená inzerce)
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Sport

Startuje Zubříček ve dvouhře

„Při trénování očekávám hlavně maximální přístup svých hráčů. Omluvitelné je, že něco neumí
a nezvládají to. Lajdáci však u mě nemají šanci,“
tvrdí dlouholetý úspěšný trenér Jiří Mika

Již od 1. května se spustí letošní tenisová soutěž Zubříček. Registrovat se
samozřejmě můžete i nyní, a to na http://
zubricek.mesto-zubri.cz, kde najdete
všechny novinky, propozice i pravidla
a kde budete mít také možnost sledovat
pořadí soutěže. Vzhledem k současné situaci ohledně viru
Covid-19 je spousta sportovních aktivit omezena nebo zcela zakázána, tuto soutěž by to ale ohrozit nemělo. Určitě se
ale musíme řídit nařízeními vlády a dodržovat daná pravidla.
PR

Tenisová sezóna zahájena
Tenisové kurty v polyfunkčním centru i u sokolovny jsou
připraveny ke hře, proto můžeme považovat letošní tenisovou sezónu za zahájenou. K objednávání kurtů používejte on-line rezervační systém na sportovních stránkách města
Zubří http://sport.mesto-zubri.cz/. Kurty v areálu polyfunkčního centra si můžete rezervovat také na telefonním čísle
725 490 445 u správců areálu. Ceny zůstávají stejné jako
v loňském roce, hodina hry 100 Kč, permanentní vstupenka
1 000 Kč.
Permanentní vstupenku je možné zakoupit u sportovního
referenta (725 900 767) ve sportovní hale nebo u správce
polyfunkčního centra (725 490 445). Přejeme hezkou hru!!

Koho v současnosti trénujete? Působíte současně ještě na
jiném postu, co se týče házené?
Momentálně působím v klubu jako hlavní trenér TCM při
HC Zubří, kde mám na starost trénování družstva staršího
dorostu. Zároveň se snažím mít v klubu pravidelně brankářský trénink obou dorosteneckých kategorií, kterého se však
účastní i gólmani jiných klubů. Na naší ZŠ Zubří společně
s Matějem Šustáčkem a Martinem Hrstkou vedu před vyučováním házenkářské tréninky ST.
Další mojí trenérskou aktivitou je působení u ženské reprezentace ČR, kde mojí hlavní náplní je rovněž trénink brankářek. Kromě toho každoročně absolvuji jako lektor ČSH
i několik trenérských seminářů, buď se zaměřením na činnost brankářů, nebo trénink mládeže.
Jak jste se dostali k trénování? Jak dlouho už působíte
v Zubří?
K trénování jsem se dostal ještě jako aktivní hráč za mého
působení v 80. letech v Baníku Karviná. Trénoval jsem tam
rovněž mladé brankáře a taky družstvo minižáků (jen pro
zajímavost - jedním z mých prvních svěřenců byl i Michal
Brůna, pozdější dlouholetý reprezentant, který je nyní kapitánem karvinského Baníku).
V Zubří působím od roku 1994, kdy jsem se vrátil z Finska.
Začal jsem učit na ZŠ Zubří hlavně TV a házenou a stal se
asistentem Jiřího Kekrta u družstva mužů.
Co už máte za sebou? Jaká je vaše trenérská praxe? Jaké
máte úspěchy jako trenér?
Jako trenér jsem skutečně prošel všemi kategoriemi. V Zubří
jsem trénoval družstva přípravek, přes minižáky, žáky, dorostence až po dospělé. Každá kategorie má své specifické
problémy. Zpětně si však uvědomuji, že nejtěžší a zároveň
nejméně doceněná a ohodnocená je práce s 6 - 9letými začátečníky.
U reprezentací jsem působil v období od roku 1998 až 2012
u všech mužských kategorií. Měl jsem štěstí, že jsem byl
jako jeden z trenérů u začátků silné generace hráčů kolem
později nejlepšího hráče světa Filipa Jíchy - Pavla Horáka,
Tomáše Sklenáka, Honzy Sobola, Tomáše Řezníčka a dalších. Po jejich boku jsem se mohl zúčastnit jako asistent
trenérů Rasti Trtíka, Pavla Pauzy a Martina Liptáka asi 10
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mistrovství světa a Evropy. Bohužel naším maximem zůstalo
jen 8. místo na ME v Rakousku 2010.
Po skončení práce u reprezentace mužů jsem přešel v roce
2012 pomáhat k trenéru Honzovi Bašnénu, k reprezentaci
ženské. Trénování děvčat je v mnohém odlišné. Přestože většina hráček nepůsobí ve špičkových světových klubech, dokázala však vždy vytvořit na všech akcích výborný kolektiv
a skvělou pracovní atmosféru. Ta je nakonec dovedla na MS
v Německu ke krásnému 8. místu.
V letech 2010, 2012 a 2014 jsem byl trenérem reprezentace
akademiků ČR. Na MS v Maďarsku 2010 jsme získali stříbrné medaile (členové týmu byli i odchovanci Zubří Štěpán
Krupa, Tomáš Říha, Štěpán Randýsek, Mirek Jurka). Ještě
větším úspěchem však byl nesporně zisk titulu mistrů světa
na MS v Brazílii 2012 (členové kolektivu byli i Štěpán Krupa, Mirek Jurka a Ondřej Mika).
Velkým úspěchem byl rovněž zisk 3 mistrovských titulů
v Zubří. U mužů jako asistent trenéra Kekrta v letech 1996
a 1997. A v roce 2012 pak ve dvojici s Jirkou Mičolou.
Po získání mistrovského titulu v roce 2012 jsem se začal
v Zubří věnovat už jen trénování mládežnických družstev.
S nimi se nám podařilo vyhrát několik titulů v dorosteneckých kategoriích a taky několik vítězství v Československém poháru.
Jaké jsou vaše trenérské ambice?
Čím trénuji déle, tím více si uvědomuji, že u mládežnických
kategorií je sice krásné vyhrávat tituly, ale daleko důležitější jsou jiné věci. První aspekt je vybudování dlouhodobě
pozitivního vztahu k házené a sportu vůbec. Bohužel mám
pocit, že u dnešní mládeže se to ne vždy daří. Druhým aspektem by měla být snaha nás trenérů dlouhodobě rozvíjet
všechny házenkářské dovednosti a schopnosti tak, aby až
v kategorii dospělých byly na nejvyšší úrovni. Pak vychováme v Zubří ještě více kvalitních hráčů pro tým mužů, ev.
pro českou reprezentaci. S tím souvisí i systém rozvoje hráčů
v Zubří. Chtěl bych, abychom ho ještě vylepšili. Koncem 90
let vznikl díky vizím Ládi Polácha s Jiřím Janoškem a pochopení vedení ZŠ (paní ředitelka Zdeňka Janošková) Projekt TALENT HÁZENÁ a sportovní třídy. Právě tady začal
základ největších úspěchů zuberské házené. Později se nám
podařilo rozvinout spolupráci i se středními školami, kde
našim požadavkům soustředit házenkáře vyšla především
vstříc SŠIEŘ v Rožnově (pan ředitel Miroslav Trefil). Házená
a sport obecně je však už někde jinde. Začali jsme stagnovat, ubyli nám v kategorii dorostu a mužů „praví“ Zubřané.
Bohužel nám odešlo i množství kvalitních zkušených trenérů (nikdy nesmíme zapomenout na pány Rudu Hrachovce,
Jardu Pavelku, Pepu Kolečka, Ivana a Juru Mičolovy, Honzu
Kolečka, Luboše Libu a další). Hlavně nám však chybí nová
vylepšená koncepce mládežnické házené, a pokud to nezměníme, budeme mít v budoucnu velké problémy.
Jaký je váš oblíbený házenkářský klub? Kdo je váš oblíbený
házenkář a čím si vás získal?
Už to, že tak dlouho pracuji v Zubří, je jasné, který klub je
pro mě nejdůležitější. Bylo mi umožněno dělat práci, která mě baví. I když jsem měl občas možnost odejít trénovat
jinam, zatím jsem vždy v Zubří setrval. Ne všechno, co se
v klubu dělo a děje, se mi líbí, našel jsem však tady množství
zapálených lidí pro házenou a hlavně kamarády na celý život. To nakonec vždy rozhodlo.
Určit nejoblíbenějšího hráče je určitě složité. Nerad bych
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někoho opomenul, ale pokusím se o to. Z mužské reprezentace bych určitě vybral pivota Davida Juříčka, hráče Baníku
Karviná a francouzského Montpellier. Když jsem já osobně
končil hrát v Karviné, on tam začínal. Byl nenápadný, tichý,
skromný. Svojí neuvěřitelnou pílí se dostal na MS v Tunisu
do all stars týmu, i když byl velmi subtilní. Navíc dokázal
vystudovat velmi úspěšně VŠB. Vzorem by dodnes mohl
být pro všechny mladé hráče v celkovém přístupu ke sportu. Z mých bývalých svěřenců bych asi vybral Kubu Hrstku
s Tomášem Čípem, které jsem trénoval od žáků. Vždy byla
radost se dívat na jejich hru. Hlavně však jejich zakončení
bylo úžasné. Oba mají skutečně ,,zlatou ruku“. K nim musím
zařadit i Štěpána Krupu. Asi nikdo neví, že několik let studoval v Praze VŠ a přizpůsobil si rozvrh studia tak, aby mohl
i v Zubří trénovat. Málokterý hráč by to dnes byl ochoten
udělat.
Vidím, že je jich už teď dost, takže snad na závěr si dovolím
ještě přidat celý kolektiv hráčů, jenž vyhrál ligu v roce 2012.
Málokdo ví, že hráči kolem kapitána Martina Stržínka hráli
několik měsíců bez výplat. A přestože si nemyslím, že to byli
v té době nejlepší hráči u nás, byli však super partou. Hlavně
proto ligu vyhráli a vždy je rád vidím.
Co děláte, když zrovna nejste na házenkářském hřišti? Co
vás kromě házené baví?
Bohužel práce trenéra je časově velmi náročná, takže moc
možností nemám. Především o víkendech, kdy se ostatní
mají možnost věnovat svým rodinám a zálibám, mi to vadí
nejvíce. Pokud už se nějaké volno najde, nejraději jezdím po
okolí na kole, ev. se podívám na zajímavý film.
Máte nějakou vtipnou příhodu z tréninku?
Veselých příhod z prostředí házené mám spoustu. Něco
s kamarády či svými svěřenci vyhrát a pak si vše pěkně vychutnat, to je nakonec na sportu nejkrásnější. Něco přímo z
tréninku si však teď nevybavuji, protože trénink je a vždy
bude hlavně dřina.
Co vás na trénování svěřenců nejvíc baví? Na co kladete
největší důraz při trénovaní vaší kategorie?
Největší radost samozřejmě mám, když něco důležitého
vyhrajeme a vidím, jak se hráči zlepšují a hra je baví. Při
trénování očekávám hlavně maximální přístup svých hráčů.
Omluvitelné je, že něco neumí a nezvládají to. I Filip Jícha
neudělal vždy všechno dobře. Lajdáci však u mě nemají šanci. Z dlouholeté praxe vím, že to stejně nikam ve sportu nedotáhnou (a mnohdy ani v běžném životě).
Kde jste začínali s házenou? V jakých kategoriích a na jakém postu jste hráli? Vzpomeňte vaše úspěchy.
Házenou jsem začal hrát od 9 let v Rožnově. Jelikož jsem
měl dobrý pohybový základ ze Sokola, trenéři mě strčili do
branky a začal jsem chytat. V 16 letech jsem přešel do sportovního centra v Praze při Slávii Praha. Od 19 let jsem studoval v Ostravě PF a hrál československou 1. ligu za Baník
Ostrava a později 7 roků za Baník Karviná. S tím jsem nikdy
titul nezískal (vždy jsme skončili druzí či třetí za Duklou),
ale postoupili jsme až do semifinále evropského poháru.
Dokázali jsme vyřadit i Atlético Madrid a prohráli jsme až
s německým Grosswaldtstatem. Byly to neuvěřitelné zážitky.
V mužské reprezentaci jsem se neprosadil (mám jen 3 starty), s juniory jsme však získali na MS v Portugalsku 1981
bronzové medaile, což zůstalo asi mým největším úspěchem.
Autorka: Lenka Majzúnová
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“V našem regionu je situace kritická.
Nemocnice nezvládají nápor nemocných,”
hlásí z Francie Ondřej Mika

„Pro mě osobně je úspěch, když to kluky
baví a u házené zůstanou,“
sdělil mládežnický trenér Pavel Přikryl

Epidemie koronaviru otřásá celou Evropou. Zavřené jsou
školy,
restaurace,
obchodní centra…
Přísná opatření neminula ani sportovní
odvětví. Jaká je situace na poli francouzské házené, prozradil
třicetiletý zuberský
odchovanec Ondřej
Mika.
Ondro, kde v současné době působíš?
V současné době
působím ve Francii,
v alsaském městě
Štrasburk.
Jaká je situace ve Francii?
Tady je to v současné době složité. Francie patří ke státům,
ve kterých je virus rozšířen nejvíce. Navíc Alsasko nemoc
zasáhla jako první, tudíž přímo v našem regionu je situace
kritická. Nemocnice nezvládají nápor nemocných.
Jak funguje tým v době této epidemie?
Tím, že je v celé Francii karanténa, jsme všichni ve svých
domovech a plníme individuální plán připravený naším kondičním trenérem. Na každý den máme připravenou jednu
tréninkovou jednotku.
Jak vypadají tvoje tréninky?
Je to velká improvizace. Tím, že je zatím dovoleno opustit
domov za účelem sportu (v okolí místa bydliště), tak se to dá
zvládat. Část tréninků máme tedy sestavenou tak, abychom
mohli posilovat doma, a druhou část tvoří běhání venku.
Soutěže byly přerušeny nebo se hraje bez diváků?
Soutěž nám přerušili již 10. března. Nejprve se mluvilo
o odehrání zápasů bez diváků, ale nakonec jsem rád, že se
soutěže přerušily úplně. Nedokážu si představit dohrávat celou soutěž za zavřenými dveřmi. Diváci i emoce ke sportu
patří a bez toho by to dlouhodobě nemělo význam.
Jak vnímáš celou tuhle nastalou situaci?
Vnímám to ze dvou pohledů. Ten první je samozřejmě zdravotní. Je důležité, abychom dodržovali pravidla a neohrožovali sebe, a hlavně ostatní kolem nás. Jen tak tuto krizi
můžeme překonat. Druhá je ta sportovní, o které nevíme, jak
se vyvine. Zastavení sportu jako takového je pro nás všechny velký šok. Následky ale budou sahat daleko za hranice
sportovního světa. V současné době však můžeme jen čekat.
Co tě dokáže povzbudit a nakopnout i v tomto nelehkém
období?
Povzbuzení hledám různými způsoby. Od malování, přes
tréninky až po přípravu na francouzské zkoušky. Ale tím, že
jsme na to tady dva, tak se to dá zvládnout a občas si dopřejeme i nějaké to dobré vínko.
Autorka: Kamila Krupová

Koho v současnosti trénuješ?
V současné době trénuji družstvo mladších žáků HC Zubří.
V letošním roce jsme do soutěží ZKSH přihlásili 3 týmy, aby
si všichni zahráli, protože mladších žáků máme celkem 37,
což je oproti minulým letům opravdu velký počet.
Jak ses dostal k trénování? Jak dlouho už působíš v Zubří?
K trénování jsem se dostal tak, že jsem občas chodil vypomáhat s minižáky a začalo mě to bavit. Tak jsem si postupně
udělal trenérskou licenci C i B a zůstal jsem u toho. Původně
ze Zubří nepocházím, ale jako hráč jsem v HC Zubří už 12.
rokem. Jako trenér ale působím u zuberské mládeže teprve
4 roky.

Co už máš za sebou? Jaká je tvoje trenérská praxe? Jaké
máš úspěchy jako trenér?
Za sebou toho moc nemám, 3 roky zde trénuji mladší žáky.
Předtím jsem rok pomáhal u minižáků a jezdil trénovat házenou do škol. Moc velkou praxi zatím nemám, ale snažím
se učit od ostatních trenérů tady v Zubří, kteří mají již něco
odtrénováno a mají nejen s mládeží za sebou plno úspěchů. Zatím získávám zkušenosti a učím se. Pro mě osobně
je úspěch, když kluky ta házená baví, když je baví trénovat
a trávit spolu čas a hlavně, když u házené zůstanou.
Jaké jsou tvoje trenérské ambice?
To zatím ještě úplně nevím. Uvidím, kam mě trénování zavede. Teď mě baví trénovat a učit děti, tak bych u toho zatím
rád zůstal.
Máš oblíbený házenkářský klub? Kdo je tvůj oblíbený házenkář a čím si tě získal?
Nemám asi úplně oblíbený tým, který bych sledoval a fandil
mu 20 let. Je to každý rok jinak. Kdo zrovna hraje dobře
a líbí se mi jejich házená, tak těm fandím. Momentálně to je
Szeged, kde hraje Staňa Kašpárek. Tomu fandím a je to můj
oblíbený házenkář. Je to skromný kluk, nic ze sebe nedělá. Je
vidět, že na sobě maká, a proto mu přeji hodně zdaru.
Co děláš, když zrovna nejsi na házenkářském hřišti? Co tě
kromě házené baví?
Když zrovna nejsem na hřišti jako trenér u mladších žáků
nebo jako hráč týmu mužů, tak jsem v práci. Pracuji pro město Zubří jako správce sportovišť. A když už se podaří mít
volno od všech těchto povinností, tak velice rád chodím na
ryby se svojí přítelkyní Martinou.
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Máš nějakou vtipnou příhodu z tréninku?
Trénuji děti, tak je to pořád velká sranda. Třeba když mě
neustále přemlouvají, ať hrajeme jejich oblíbenou hru „na
lovce a kance“, když se předhánějí, kdo vymyslí lepší vtip
nebo když mě informují například o tom, že je bolí vlasy.
Co tě na trénování svěřenců nejvíc baví? Na co kladeš největší důraz při trénování tvé kategorie?
Na trénování mých svěřenců mě nejvíce baví ta jejich dravost a chuť hrát házenou a celkově sportovat. To, jak na trénincích a zápasech makají a rvou se o každý míč, je super.
Největší důraz klademe samozřejmě na to, aby to všechny
bavilo a měli z házené a sportu radost. A taky aby byli kamarádi.
Jak dlouho hraješ házenou a kde jsi s ní začínal? Vzpomeň
nám tvoje dosavadní úspěchy.
Házenou hraji už 19 let. Začínal jsem v Kostelci na Hané,
kde jsem ve druhé třídě začal chodit do miniházené.
Největší dosavadní úspěchy jsou dvě bronzové medaile z extraligy mužů za HC Zubří, které jsme získali v sezóně 20162017 a 2017-2018.
Autorka: Lenka Majzúnová

„Důležitá je trenérská konfrontace
se zahraničními kluby“
zmínil jeden z cílů Josef Mazáč
Koho v současnosti trénujete? Působíte současně ještě na
jiném postu, co se týče házené?
V této sezóně trénuji zuberské starší žáky, hráče rok narození 2005/2006. Dále mám na starosti chlapce (mladší a starší
žáky) ve Zlínském kraji jako trenér Regionálního házenkářského centra pod hlavičkou Zubří.
Počátkem tohoto roku jsem byl zvolen do Výkonného výboru HC ROBE Zubří a do exekutivy Zlínského krajského svaz
házené, kde mám na starosti ve Zlínském kraji mládež jako
její předseda.
Jak jste se dostal k trénovaní? Jak dlouho už působíte
v Zubří?
K trénování jsem se dostal díky mému vleklému zranění. Již
ve starších dorostech jsem měl velké problém s levým ramenem a při nástupu do mužů, které tehdy trénoval pan Kekrt,
se toto zranění zhoršilo. Již jsem nechtěl podstoupit další
operaci a s aktivní házenou na nejvyšší úrovni jsem skončil.
Poté jsem občas nastupoval v Lesaně Zubří. V Zubří působím jako trenér od roku 2001.
Co už máte za sebou? Jaká je vaše trenérská praxe? Jaké
máte úspěchy jako trenér?
Mám za sebou téměř 20letou praxi u mládežnických družstev – žactvo a dorost v Zubří. Nenazval bych to úspěchy
jako trenér, ale nazval bych to úspěchy družstva. Tím, že
jsem neustále u mládeže, tak po celou dobu je a měla by
být v našem klubu u naší mládeže prioritou zahraniční konfrontace. S jednotlivými družstvy jsem absolvoval mezinárodní turnaje v Maďarsku, Rakousku, Francii, Slovensku
a Německu. To, že jsme se potkávali s družstvy, kdy jejich A
družstva hrají Champions League, má svůj smysl a zpětnou
odezvu. Několikrát jsme se poměřili s družstvy, jakými jsou
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např. Pick Szeged, Telekom Veszprém, HBC Nantes, Tatran
Prešov atd. Také jsem měl možnost trénovat a vést dva výběry Zlínského kraje. Pár kluků z výběrů již hraje extraligu.
Jaké jsou vaše trenérské ambice?
U mne, jako u trenéra, nejde o ambice, ale o motivaci, jak se
jako trenér zlepšovat za pomoci zmiňované zahraniční konfrontace a případných trenérských zahraničních stáží. Např.
ta ze švédského Ystadu, kde jsem byl společně s Jirkou Mikou a Tomášem Randýskem, byla k nezaplacení. Na tomto
bych chtěl jako nový člen výkonného výboru zapracovat,
aby trenéři v klubu měli možnost se podívat někam mimo
naši republiku a následně případné inovující trenérské myšlenky přenést pozitivně na hráče v našem klubu.
Jaký je váš oblíbený házenkářský klub? Kdo je váš oblíbený
házenkář a čím si vás získal?
Můj nejoblíbenější házenkářský klub je Zubří, tady není důvod nad čím přemýšlet. V době, kdy jsem ještě aktivně hrál,
byli mými nejoblíbenějšími hráči Jackson Richardson a Talant Mušanbetovič Dujšebajev, kteří dle mého názoru byli
výjimeční hráči na pozici střední spojky. Z českých hráčů
bych mohl jmenovat např. Pavla Čejku.
Co děláte, když zrovna nejste na házenkářském hřišti? Co
vás kromě házené baví?
V posledních letech je pro mě relaxací „práce“ na zahradě.
Údržba trávníku, ošetřování zeleniny, starost o okrasnou
skalku, tam já nacházím o víkendu uklidnění po náročnějším
týdnu.
Máte nějakou vtipnou příhodu z tréninku?
Vtipné je to, že někteří bývalí i současní hráči se ozvou, když
fotbalová Sparta (které jsem fanouškem, pozn. trenéra) ztratí
náhodně body, a pak mám několik zpráv na Messengeru. Oni
vědí, kdy se mají ozvat. A taky můj trenérský kolega Franta
je fanoušek Baníku, k tomu už opravdu nemám co říct.
Kde jste začínal s házenou? V jakých kategoriích a na jakém postu jste hrál?
Házenou jsem hrál v Zubří od minižáků až po starší dorostence. U mužů jsem se dostal pouze do přípravy a pak následovalo zmiňované zranění. Nastupoval jsem střídavě na
křídle a střední spojce.
Autorka: Lenka Majzúnová
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Pohybu zdar, Covidu zmar
aneb Poznávej Zubří
Ani v této nelehké době, kdy máme mezi sebou nepřítele jménem Covid19 neboli koronavirus, nesmíme klesat
na mysli. Jedním z doporučení, jak se s tímto soupeřem vyrovnat, je imunita. A jak jinak posílit imunitu než pohybem
na čerstvém v duchu. V době karantény to sice není úplně
jednoduché, ale jde to. Samozřejmě s dodržováním pravidel,
které v rámci nouzového stavu nyní vytvořila vláda. Ten ale
taky nemůže trvat věčně. Jelikož musíme přesouvat sportovní akce na podzim, některé dokonce budeme muset zrušit,
snažili jsme se vymyslet aktivitu, kterou lze v této době dělat
a při které neohrozíte nikoho vy ani nikdo vás.

Výzvy se může zúčastnit kdokoliv, komu není pohyb cizí,
a podmínkou samozřejmě není mít trvalé bydliště v Zubří.
Výzva je určena hlavně pro jednotlivce a nejbližší rodinné
příslušníky. Na všechna místa můžete dojít pěšky a jsou dostupná taky pro cyklisty. Účast ve výzvě je zcela dobrovolná
a zdarma. Všem účastníkům výzvy poté v průběhu měsíce
června zašleme pamětní medaili a účastnický diplom. Hlavní odměnou by měla být radost z pohybu a poznání dosud
nepoznaného.
Jaká místa tedy navštívíme?
Tohle a další podrobnější informace se dozvíte na sportovních stránkách města Zubří http://sport.mesto-zubri.cz/ a FB
události vytvořené k této výzvě.

Změna termínu biatlonového závodu

Zuberské kopce Dlouhá a Kamenárka, foto Jiří Koleček

Kvůli současné situaci ohledně koronavirové pandemie a vyhlášení nouzového stavu nejen v naší republice jsme nuceni
přesunout první ročník Biatlonového závodu svobody. Náhradní termín bude sváteční pondělí, 28. září. Věříme, že v tu
dobu už bude život zase v „normálu“ a my se budeme moct
v areálu Březovce setkat se sportuchtivými závodníky a společně si závod naplno užijeme. Do té doby v rámci možností
trénujte, ať můžete na podzim poměřit své síly s ostatními.
PR

foto Jaroslav Jindra
Koronavirus jako by zastavil nebo minimálně zpomalil čas.
Ne všichni chodí do práce, děti jsou doma, museli jsme omezit či zrušit koníčky, najednou nikam nespěcháme a máme
čas na věci, které jsme v „normálním“ životě nestíhali dělat.
Proto je možná ten správný okamžik vyjít ven a v souladu
s opatřeními poznat v Zubří místa, na kterých jsme ještě nebyli a dokonce jsme o nich možná ještě ani neslyšeli.
V čem tato výzva spočívá? Vytipovali jsme pro vás 19 míst,
která se vyskytují v katastru města Zubří, a většina z nich se
vyskytuje na místech, kde je velmi malý pohyb lidí. Abyste
splnili výzvu, musíte minimálně čtrnáct z těchto devatenácti
míst navštívit, vyfotit se u nich a zaslat nám fotky na e-mail
josef.randus@mesto-zubri.cz (lze zasílat i průběžně). To vše
do konce měsíce května. Někteří možná navštíví všechna
místa za jediný den, některým možná bude vyhovovat naplánovat výlety o víkendech.
ZUBERSKÉ NOVINY - Vydává město Zubří • U Domoviny 234, 756 54 Zubří • IČ: 00304492 • tel.: 571 757 051 • fax: 571 757 050 •
www.mesto-zubri.cz • Periodický tisk územního samosprávného celku • Redakce: Podatelna MěÚ Zubří, e-mail: noviny@mesto-zubri.cz,
tel.: 571 757 051 • rwg. zn. MK ČR E 13243 • vychází 1x měsíčně • řídí redakční rada - předseda redakční rady Zdeňka Hrachovcová
• redakční rada se nemusí ztotožňovat s názory pisatelů příspěvků • příspěvek doručit na Podatelnu MěÚ Zubří • uzávěrka 8. každého
měsíce • Počítačová sazba a tisk COLORA PrintHouse s.r.o., Husova 29, 757 01 Valašské Meziříčí • náklad 2300 výtisků • ZDARMA

