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Novoroční proslov 2022
Vážení spoluobčané,
aniž jsme se nadáli, znovu jsme
se probudili do nového letopočtu.
Srdečně Vás zdravím v roce 2022.
Vloni, v tomto čase jsem si posteskl, že máme za sebou rok, ve
kterém jsme se bohužel museli
naučit používat slova jako covid,
pandemie, trasování, karanténa.
Přesto jsme do roku 2021 vstupovali s nadějí, že toto skončí a vše
se vrátí do normálu. Dnes již víme,
že tomu tak není a že těžkému období musíme čelit dále.
Chtěl bych se vrátit k tomu, co se v roce 2021, který určitě
nebyl jednoduchý, v našem městě událo a co se nám podařilo
i přes složitou situaci vybudovat.
Zuberská knihovna oslavila 100 let. Jsem rád, že máme nové
moderní prostory, se kterými se můžeme chlubit, a ještě větší radost mám z toho, že zde vidím spoustu mladých lidí.
Knihovna není pouze místem, kde se půjčují knihy, ale je to
i místo setkávání.
Házenkáři začali podnikat razantní kroky za výstavbou nové
tréninkové haly i s ubytovací kapacitou. Bohužel zrušením
příslušného dotačního titulu Národní sportovní agenturou byla snaha dočasně pozdržena. Přesto si vedení města uvědomuje nedostatečnou kapacitu sportovišť, zejména
v zimních měsících, a bude pokračovat v přípravě projektu
alespoň tréninkové haly, zvláště když naši házenkáři vloni
dosahovali pozoruhodných výsledků i na evropské scéně.
Letní tábory a sezóna na koupališti jistě byly zpestřením
prázdnin pro naše děti či vnoučata.
Po roční přestávce se uskutečnil Den města, na kterém jsme
si mnozí uvědomili, jak důležitý je kontakt se spoluobčany,
vzájemná komunikace.
Staronový projekt letního biatlonového závodu v Březovci
se dle mého názoru vydařil a setkal se s veskrze pozitivními
reakcemi.
Hasiči ze Starého Zubří vysadili dalších 3000 stromků,
vybudovali vsakovací nádrž a posezení u lesa. Za jejich aktivitu dík.
(pokračování na str. 3)

(více na str. 12)

Ustanovení Zubří městem – 20. výročí
V tak trochu magickém datu 22. 2. 2022 si připomeneme
již 20. výročí ustanovení Zubří městem. V roce 2002 bylo
Zubří se svými více než 5 000 obyvateli největší obcí České republiky. Historickým mezníkem se stal 22. únor 2002,
kdy se Zubří na základě zákona č. 128/2000 Sb. stalo městem. Dekret o ustanovení městem převzal z rukou předsedy
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pan Jiří Randus
(starosta v letech 1998 - 2006) v pondělí dne 22. 4. 2002.
(více na str. 11)
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Společenská kronika občanů Zubří
Narození
Vít Pavka			
Marie Vynikalová

Kristýna Koláčková

Blahopřání
Přejeme všem jubilantům do dalších let pevné zdraví,
hodně štěstí, spokojenosti a krásných chvil pohody.
Jaroslava Janková
75 let Jiří Koleček
90 let
František Dobiáš
80 let František Španihel
85 let
|Josef Adámek
93 let Eliška Pečenková
92 let
Rudolf Moliš
91 let Františka Pavlíčková 80 let
Jaroslav Trčka
75 let

k k k

Úmrtí
Ludmila Vaculíková		
Eva Hrabovská			
Josef Pomkla			
Zdeněk Hofer			

Josef Číp
Miluše Hoferová
Karel Koleček
Ladislav Svak

Vzpomínáme
Už jen kytičku květů na hrob
Ti můžeme dát,
zapálit svíčku, chvilku postát a tiše
vzpomínat.
Dne 11. ledna 2022 jsme vzpomněli nedožité 70. narozeniny
pana Jaroslava Pavlíčka.
S láskou vzpomínají dcera Andrea s rodinou a sourozenci
s rodinami.
Odešlas, maminko, neznámo kam,
vzpomínky po Tobě zůstanou nám.
Vzpomínky krásné, maminko milá,
Ty že jsi vždycky pro nás jen žila.
Dne 15. ledna 2022 by se dožila 100 let
naše milovaná maminka, babička a prababička,
paní Jiřinka Hrachovcová.
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.
Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel.
Za ruce, které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Dne 23. ledna 2022 to byl rok, co nás
navždy opustil
pan Jiří Jurášek.
Vzpomínají manželka Iveta a synové Jiří a Miroslav
a ostatní příbuzní.

Marně Tě naše oči hledají,
marně po lících slzy stékají,
osud nevrátí, co nám vzal,
vrací jen vzpomínky a v srdci žal.
Dne 27. ledna 2022 vzpomeneme 8. smutné výročí, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, tchán, bratr,
švagr, tatíček a strýc,
pan Rudolf Mičkal.
S láskou v srdci vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Marie, synové Lubomír, Jaroslav a Rudolf s manželkami, vnoučata Martin, Andrea, Denisa, Nikola a Matyášek,
pravnoučata Tadeášek, Oliverek, Lili a Eliotek.

Navždy zůstaneš v našich srdcích.
Dne 28. ledna 2022 to bude rok, co nás
navždy opustila
paní Zdeňka Klestilová.
S láskou vzpomíná manžel Leo s rodinou.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 29. ledna 2022 vzpomeneme první
rok, co nás opustil skvělý člověk, který
nám moc chybí,
pan Tomáš Pšenica.
S láskou vzpomínají manželka Věrka,
dcera Veronika, dcera Petra s rodinou a syn Martin.

Dne 2. února 2022 uplyne 30 let od úmrtí
tatínka a dědečka,
pana Jana Pavelky.
Za celou rodinu vzpomínají dcery a snacha
s rodinami.

Poděkování
Rodina Vrátná upřímně děkuje bývalým
spolužákům a kamarádům ZŠ Zubří za
zaslání upřímné soustrasti a za krásný
květinový věnec k úmrtí naší drahé dcery
Jany Helfert (roz. Vrátné),
která zemřela po těžké nemoci ve svých
46 letech v Mannheimu v Německu.
Rodina Vrátná.

k k k
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MěÚ Zubří informuje

Novoroční proslov 2022
(pokračování z titulní strany)
Na Martina byla otevřena výstava „Vánoce s bílou výšivkou“ s uctěním památky Marie Schoberové. Byla zde vystavena díla nositelky tradic lidového řemesla a Mistra tradiční
rukodělné výroby Zlínského kraje, Marie Pyrchalové. Tuto
výstavu bylo možno navštívit do 6. ledna tohoto roku.
Takto bychom mohli pokračovat ve výčtu dalších aktivit,
méně či více významných, každopádně obohacujících život
v Zubří.
Obraťme pozornost na oblast investic a větších oprav našeho společného majetku.
Celý rok pokračovala výstavba Multifunkčního areálu – Lékařského domu a Domu s pečovatelskou službou.
Po 45 letech byla realizována obnova a rozšíření smuteční síně.
Začaly práce na vyhotovení projektové dokumentace na
chodníky – propojovací chodník na Staré Zubří a chodník na
horní konec od Traktorky k prodejně Jednoty.
Provedena byla rekonstrukce sociálního zařízení základní
školy a pro efektivnější přípravu pokrmů ve školní jídelně
byly pořízeny dva nové konvektomaty.
Bylo dokončeno dopravní řešení před městským úřadem
a opravy silnic v ulicích Hamerská, Sídlištní a dalších lokalitách.
Na základě požadavků spoluobčanů ze Starého Zubří byla
vybudována autobusová zastávka U Mitášů, jejíž pojmenování Vlkoprdy vzešlo z ankety mezi občany z této stejnojmenné lokality.
K 85. výročí úmrtí již zmíněné paní Marie Schoberové byla
provedena oprava jejího hrobu na místním hřbitově.
Byla zahájena projekční příprava rekonstrukce interiéru Klubu, akce, která svým rozsahem bude v příštím období zřejmě
výjimečná.
V neposlední řadě proběhla závěrečná etapa rekonstrukce
veřejného osvětlení, což nabývá významu zejména v současné době razantního zvýšení cen elektřiny.
A co nás čeká v roce 2022?
Zejména dokončení 3. a 4. etapy MA – Dům s pečovatelskou službou a Lékařský dům, kde předpokládáme kolaudaci
v měsíci březnu.
Digitalizace místního rozhlasu v rámci protipovodňových
opatření bude mimo jiné znamenat výrazné zlepšení kvality
hlášení místního rozhlasu.
Bude dokončena projektová dokumentace pro projekty
Chodník na Staré Zubří, rozšíření komunikace u ZŠ TGM,
stavební úpravy Klubu, očekává se zpracování dokumentace
na projekt vodovodu Čertoryje a Pod Javorníkem a na zmiňovanou tréninkovou halu.
Pokračovat budou práce na rozšíření televizního kabelového
rozvodu na sídlišti.
Budou realizovány akce vybrané spoluobčany v rámci tzv.
Participativních projektů.
I v letošním roce budou uvolněny finance na podporu spolkové činnosti v oblasti kultury, tělovýchovy a sportu, a na
pořízení, zachování a obnovení hodnot místní kultury a dalších aktivit ve výši necelých 4 mil. Kč, což představuje navýšení oproti roku 2021 přibližně 10 %.
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Jsme si vědomi toho, že potřeby města jsou bezedné. I v současné nelehké době však jedeme dál, snažíme se pokračovat
v nastoupené cestě neustálého rozvoje jak majetku města,
tak duchovních hodnot jeho občanů.
I přesto, že v této chvíli nevíme, jakým způsobem se bude
vyvíjet ekonomická situace, do jaké míry se bude dařit státu,
jak bude přívětivá dotační situace, věříme, že v případě, byť
jen trochu příznivého vývoje, budeme moci uvolnit více financí do oprav chodníků, komunikací, výstavby nových parkovacích míst a realizace dalších projektů, sloužících všem
občanům.
Vím, že život nejsou jen investice do hmotných věcí, ale také
investice do dobrých vztahů v rodině, se sousedy, v komunitě celé obce. A na to není potřeba finančních zdrojů. Zde
mnohdy stačí vlídné slovo či úsměv.
Přes současné potíže, které jsme si ještě před dvěma lety ani
nedokázali představit, si myslím, že žijeme v krásném městě,
krásné zemi a díky jejím pracovitým a obětavým občanům
i v krásné době.
Děkuji všem, kteří se o to v Zubří zasloužili, a nám všem do
roku 2022 přeji hodně zdraví, úsměvů a vlídných slov.
Ing. Lubomír Vaculín – starosta
Vážení spoluobčané,
v posledním měsíci roku 2021 se uskutečnila dvě jednání
Rady města Zubří (RM 78 a 79), ze kterých Vám přinášíme pravidelný souhrn informací. V prosinci se také konalo
16. zasedání Zastupitelstva města Zubří. Můžete jej zhlédnout online zde: https://youtu.be/y9J9Q93TYSw. V případě
jakýchkoliv dotazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit.
Na první prosincové RM 78 se probíraly tyto body:
►Rada města (RM) schválila podání žádostí města Zubří
o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj pro dotační tituly:
• 1) č. 117D8220A Podpora obnovy místních komunikací v rámci výzvy č. 1/2022/117D8220 z podprogramu
Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli na projekt Opravy
místních komunikací Zubří 2022. Celkový objem akce se
odhaduje na cca 3,5 mil. Kč.
• 2) č. 117D8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury v rámci výzvy č. 1/2022/117D8220 z podprogramu Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli na projekt
Obnova školního hřiště v areálu ZŠ TGM Zubří. Celkový
objem akce se odhaduje na cca 4,5 mil. Kč.
• 3) č. 117D8220E Rekonstrukce a přestavba veřejných
budov v rámci výzvy č. 1/2022/117D8220 z podprogramu
Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli na projekt Rekonstrukce interiéru klubu Zubří. Celkový objem akce se
odhaduje na cca 35 mil. Kč.
Dotace je poskytována do výše 70 % skutečně vynaložených nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí
500 tis. Kč. Horní limit činí 10 mil. Kč v části A (oprava
místních komunikací), 5 mil. Kč v části B (školní hřiště)
a 20 mil. Kč v části E (rekonstrukce klubu).
►RM doporučila ZM schválit rozpočtové opatření ZM
8/2021, kterým se provádí změna rozpočtu pro rok 2021.
Předmětem změn je snížení příjmů z lesního hospodářství
(350 tis. Kč), snížení výdajů na sport (250 tis. Kč), zvýšení
výdajů na výstavbu DPS a Lékařského domu (2,85 mil. Kč).
Rozpočet po úpravě by měl činit 145 095 tis. Kč na příjmové straně a 148 045 tis. Kč na výdajové. Financování
je ve výši 2,95 mil. Kč.
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►RM doporučila ZM schválit Programovou podporu
z rozpočtu města Zubří pro rok 2022. Jedná se o podporu
z rozpočtu města Zubří, která je určená spolkům a jednotlivcům na sportovní, kulturní, společenské a duchovní
aktivity a dále na místní projekty s cílem přispět k rozvoji
a propagaci města. Celkový objem finančních prostředků
pro rok 2022 činí 3,8 mil. Kč. Podpora sociální oblasti
není v této podpoře zahrnuta, jelikož se město podílí příspěvkem 110 Kč na občana do společného fondu Sdružení
Mikroregionu Rožnovsko, které peníze rozděluje dle nastavených kritérií.
►RM doporučila ZM vydat dle § 14 odst. 2 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a dle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství, s účinností od 1. 1.
2022. Nutnost přijetí nové vyhlášky vyplývá z nutnosti souladu s novelizovaným zněním zákona o místních poplatcích.
Výše místního poplatku zůstává stejná, tj. 400 Kč/osoba/rok.
►RM doporučila ZM schválit odměny členům komisí
Rady města Zubří. Jedná se o odměny za celý rok 2021 dle
návrhu jednotlivých předsedů komisí.
►RM doporučila ZM schválit aktualizaci Programu rozvoje města Zubří na léta 2021 – 2025. Jedná se především
o aktualizaci jednotlivých částek. Zároveň přibyly některé investiční akce jako je vybudování bytového domu
na Sídlišti u COOPu, rozšíření lokality Nad Fojstvím II,
tréninková hala, dobudování optických sítí či projekty dle
participativního rozpočtu. Přehled označených změn můžete vidět ve zveřejněných důvodových zprávách z RM na
webových stránkách města Zubří.
►RM schválila složení inventarizačních komisí v rámci Inventarizace majetku a závazků města Zubří k 31. 12. 2021.
►RM schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku na zainvestování inženýrských sítí v lokalitě Pod Lipůvkou pro stavbu rodinného domu na pozemku parc. č.
3490/9 v k. ú. Zubří, s XXXxxx. V lokalitě Pod Lipůvkou
je stanoven příspěvek stavebníkům na jeden rodinný dům
ve výši 45 470 Kč. Jelikož tato novostavba nebude připojena na plynovod, příspěvek činí 37 804 Kč.
►RM schválila uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu obytných místností č. 249 a č. 250, Hlavní 824, Zubří,
s Handball Club Zubří, z. s., IČ: 46531378, Zubří, Hlavní
492, PSČ 756 54, kterým se prodlužuje doba nájmu na dobu
určitou od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023.
►RM na základě návrhu velitele jednotky SDH Zubří Miroslava
Kolečka, jmenuje členem jednotky
SDH Zubří na pozici „hasič“ pana
Stanislava Galčana, XXXxxx, a pana
Pavla Žárského, XXXxxx, a tímto zároveň navyšuje celkový počet
členů jednotky na 14, s účinností od
1. 1. 2022.
►RM schvaluje odměny řediteli
Mgr. Stanislavu Petruželovi, ředitelce Ireně Dukátové a ředitelce
Bc. Vladimíře Janoškové, dle důvodové zprávy.RM byla informována o variantách převodu
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vodohospodářského majetku vybudovaného v rámci projektu ISPA Čistá řeka Bečva (2005-2006) a seznámena
s uzavřeným memorandem mezi společnostmi VaK Vsetín, a. s., a Mikroregion Vsetínsko. Celou věc projednávalo také Zastupitelstvo města Zubří na svém zasedání dne
16. 12. 2021.
►RM byla informována o seznamu žadatelů o byt v DPS
– aktuálně jich je 21.
►RM byla informována o cenách vodného a stočného
platných od 1. 1. 2022 od společnosti VaK Vsetín, a. s.
Cena vodného se zvyšuje o 1,4 Kč/m3 bez DPH a cena
stočného o 2,1 Kč/m3 bez DPH. Celkem nová cena za vodné a stočné činí 82,8 Kč/m3 bez DPH (91,08 Kč/m3 vč.
DPH). Mezi důvody navýšení společnost VaK uvádí nárůst
v nákladových položkách (růst cen povrchové vody, energií apod.), zvýšení odběrů pitné vody a zvýšení odvádění
a čištění odpadních vod.
Na druhé prosincové RM 79 se probíraly tyto body:
►Rada města (RM) rozhodla na základě doporučení komise pro posuzování a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle stanovených kritérií zadávací
dokumentace ve výběrovém řízení projektu „Projektová
dokumentace a inženýrská činnost na akci - Tréninková
hala pro Handball club Zubří“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s „Ing. arch. Karel Janča, Žerotínská 2655, IČ:
14591 855, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61“, v souladu s nabídkou ve výši 1 697 889,00 Kč bez DPH a za
podmínek dle důvodové zprávy.
►RM schválila rozpočtové opatření RM č. 9/2021, kterým
se provádí změna rozpočtu pro rok 2021. Jedná se o úpravu rozpočtu na jednotlivých položkách dle skutečnosti ke
konci roku 2021, nicméně skutečně uzavřené hodnoty rozpočtu za rok 2021 budou až při schvalování Závěrečného
účtu města Zubří na plánovaném červnovém Zastupitelstvu města. Po tomto opatření příjmy činí 138 309 tis. Kč,
výdaje 147 019 tis. Kč a financování 8 710 tis. Kč. Přehled
jednotlivých položek opatření naleznete ve zveřejněných
důvodových zprávách na webu města Zubří.
►RM schválila uzavření Dodatku č. 15 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. Jedná se o navýšení
cen z důvodů nabytí účinnosti nového zákona č. 541/2020
Sb., o odpadech, nárůstu cen pohonných hmot, techniky,
energií a služeb. Přehled změn naleznete v tabulce níže.

*Cena po přesáhnutí hmotnosti 190 kg odpadu na obyvatele, na
kterou lze uplatnit třídicí slevu.
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►RM schválila rozpočet na rok 2022:
a) Mateřská škola Zubří, IČ: 70874581 – ve výši
12,26 mil. Kč nákladů i výnosů,
b) Mateřská škola DUHA, IČ: 70874590 – ve výši
7,633 mil. Kč nákladů i výnosů,
c) Základní škola Zubří, IČ: 70874603 – ve výši
51,374 mil. Kč nákladů i výnosů.
►RM schválila uzavření smlouvy za účelem zajištění úhrady zboží a služeb ve smyslu § 6 odst. 9 písm. d) zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů prostřednictvím digitálních peněženek, které
jsou k dispozici na Edenred Card, a to Ticket Restaurant ®
a Edenred Benefits v partnerské síti dodavatele s „Edenred CZ, s. r. o., IČ: 24745391, Pernerova 691/42, Praha 8,
PSČ 186 00“, v souladu se Statutem sociálního fondu a za
podmínek dle důvodové zprávy. Jedná se o přechod z papírových stravenek na stravenkovou kartu pro zaměstnance
Městského úřadu Zubří.
Přehled investičních akcí 2021 a 2022
Rok 2021 je za námi, a tak Vám stejně jako loni přinášíme
přehled investičních akcí, které proběhly či nadále probíhají
z roku 2021 a v návaznosti také přehled plánovaných investičních akcí v roce 2022. Ty v rozpočtu schválilo prosincové
Zastupitelstvo města Zubří.
1) Pozemní komunikace a silnice
2021
V roce 2021 byla dokončena investiční akce „Dopravní
řešení lokality před MěÚ“. Akce byla realizována ve spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a stavba započala v červenci 2020. Vysoutěžená cena vč. DPH firmou
Mobiko Plus, a. s., byla 14,49 mil. vč. DPH. Získaná dotace činila 6 364 494 Kč. Součástí této investiční akce byla
i realizace nového povrchu silnice Hlavní za cca 6 mil.
Kč, která je ve vlastnictví Zlínského kraje a kterou si kraj
soutěžil a realizoval samostatně bez spoluúčasti města
Zubří. Celkově bylo proinvestováno 15,15 mil. Kč (většina byla v roce 2020), přičemž v roce 2021 bylo vyplaceno
2,71 mil. Kč. Rozdíl cca 655 tis. Kč činí administrace žádosti
o dotaci, výběrové řízení, autorský a technický dozor.
Byla realizována stavba autobusových zastávek „Vlkoprdy“ na Starém Zubří, kterou realizovala firma KMO Zubří,
s. r. o. Cena zastávek na obou stranách komunikace činí
619 tis. Kč vč. DPH.
V roce 2021 byla provedena také oprava na místních komunikacích v ulicích Sídlištní, MUDr. Antonína Fabiána,
Hamerská, Bořkova 1 a Bořkova 2. Celková cena oprav
byla vysoutěžena a realizována v částce 3,23 mil. Kč vč.
DPH firmou PORR, a. s. Na tuto akci byla získána dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2,26 mil. Kč.
Rekonstrukce mostu u Sokolovny, kde se město mělo podílet na stavbě lávky a napojení chodníků pro pěší vedle
mostu, se neuskutečnila. Důvodem je, že realizátor akce,
(Ředitelství silnic Zlínského kraje) se ji rozhodl odložit.
2022
Ještě v roce 2021 byla vybrána firma MSS-projekt, s. r. o.,
která pro město Zubří zpracuje projektovou dokumentaci
k výstavbě chodníku na Starém Zubří. Tato investiční akce
je rozdělena do čtyř samostatných částí:

• 1. část - mezi autobusovými zastávkami „u Dořičáků“
a „Vlkoprdy“. Cena na zhotovení projektové dokumentace
činí 400 tis. Kč vč. DPH. Odhadované náklady na výstavbu této etapy jsou 6 mil. Kč bez DPH.
• 2. část - Zubří intravilán, Jedná se o etapu výstavby chodníku v prostoru od zastávky „Rozcestí na Staré Zubří“ přibližně po budovu firmy Průmyslové podlahy Plaček, a. s.
Cena na zhotovení projektové dokumentace činí 326 tis.
Kč vč. DPH. Odhadované náklady na výstavbu této etapy
jsou 5,11 mil. Kč bez DPH.
• 3. část - chodník extravilán (tj. přes Pomníček). Aktuálně
probíhají jednání s vlastníky pozemků. Tato část není projektována.
• 4. část - lávka přes Starozuberský potok. Cena zhotovení
projektové dokumentace činí 248 tis. Kč vč. DPH. Odhadované náklady na výstavbu této etapy jsou 1,7 mil. Kč
bez DPH.
V rozpočtu pro rok 2022 je na tyto projekční práce alokováno 1,13 mil. Kč.
V roce 2021 bylo na studii 1. části proplaceno 145 tis. Kč
vč. DPH. V polovině prosince 2021 byla podána na tuto
část chodníku žádost na SFDI prostřednictvím MAS Rožnovsko v maximální výši 5,5 mil. Kč. Tuto dotaci se však
zřejmě letos získat nepodaří, jelikož stavební úřad vzhledem k lhůtám nestihl včas zajistit právní moc potřebného
stavebního povolení. Proto žádost o dotaci zopakujeme na
konci roku 2022.
U firmy MSS-projekt, s. r. o., byla rovněž objednána projektová dokumentace na stavbu chodníku na Horním konci, Traktorka – COOP. Jedná se o projekt výstavby chodníku v lokalitě od Traktorky směrem na Horní konec po
budovu obchodu COOP. Cena zhotovení projektové dokumentace činí 550 tis. Kč vč. DPH. Odhadované náklady na
výstavbu této etapy činí 8,6 mil Kč bez DPH. Do rozpočtu
je tak potřeba zahrnout cca dalších 400 tis. Kč.
Pozn.: Následující informace není o investicích, svým objemem si ovšem zasluhuje zmínku. V roce 2022 se počítá
s opravami místních komunikací v ulicích Rožnovská (od
křižovatky s Příčnou k Rožnovu p. R.) a Pod Javorníkem
(2 úseky). Cena oprav se odhaduje na cca 2,77 mil. Kč vč.
DPH. Na tuto akci je podána žádost o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj, která je poskytována do výše 70 %
skutečně vynaložených nákladů. Opravy jsou rozpočtově
kryty.
Stejně tak na opravu chodníků ve městě (Sídliště) je v rozpočtu alokována částka 3 mil. Kč.
2) Vodovody a kanalizace
2021
V rámci této kategorie došlo k úhradě části nákladů za
vybudování kanalizace a vodovodu v lokalitě „Nad Traktorkou“, které byly vybudovány panem Zemanem dle plánovací smlouvy. Pro připomenutí: rozpočtovaná částka již
pro rok 2020 činila 370 tis. Kč. Výše podílů města a pana
Zemana a jejich vzájemný poměr byly odvozeny podle
toho, jak bude probíhat výstavba rodinných domů na pozemcích pana Zemana, a to ve lhůtě do 7 let od uzavření
kupní smlouvy. Maximální spoluúčast města může činit
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70 % nákladů, tj. cca 740 tis. Kč. Zastupitelstvo města
však neschválilo uzavření kupní smlouvy o převodu této
infrastruktury do vlastnictví města Zubří a dohody postoupení práv a povinností týkající se záruky na dílo s panem
Zemanem, a proto nedošlo k vyplacení částky. Jelikož
byla plánovací smlouva stále platná, tak byla celá záležitost opětovně projednána Zastupitelstvem města na jeho
13. zasedání a kupní smlouva byla schválena. Na základě
této smlouvy město Zubří v roce 2021 uhradilo 50 % kupní
ceny, tj. 370 tis. Kč. Zbývajících 50 % bude město postupně hradit po šestinách podle vydání jednotlivých stavebních povolení k výstavbě rodinných domů ve lhůtě max.
do 7 let od uzavření smlouvy.
Ještě v roce 2021 započaly práce na projektové dokumentaci výstavby vodovodu v lokalitě Čertoryje a Pod Javorníkem. Předběžně se předpokládá, že investiční akce bude
stát cca 5 mil. Kč s realizací v roce 2023.

2022
V rozpočtu je počítáno s částkou 400 tis. Kč na projektovou dokumentaci k vodovodu v lokalitě Čertoryje a Pod
Javorníkem.
S firmou sDotace Zlín, s. r. o., prostřednictvím které jsme
získali několik dotací, je uzavřena smlouva na zpracování
žádosti na MŽP v souvislosti s projektem Kanalizace Nádražní. V případě získání dotace (výzva jaro 2022) bude
investice vysoutěžena a měla by být zařazena do rozpočtu
2022. Celkové náklady jsou propočteny na cca 6,5 mil. Kč.
3) Telekomunikace
2021
V roce 2021 došlo k dokončení další části optických rozvodů televizního kabelového rozvodu v lokalitě Sídliště.
Celkové náklady optické sítě v Zubří až po napojení koncových uživatelů byly odhadnuty na více jak 5,6 mil. Kč
s tím, že se počítá s postupnou realizací, na které se bude
investičně podílet i firma TKR Jašek, s. r. o. V roce 2021
bylo vyčerpáno 716 tis. Kč.
2022
V rozpočtu 2022 nalezneme 700 tis. Kč, které jsou určeny
na pokračování výše zmíněné investice do optických rozvodů televizního kabelového rozvodu v lokalitě Sídliště.
4) Základní škola
2021
V roce 2021 bylo vyplaceno 510 tis. Kč na rekonstrukci
sociálních zařízení (WC a sprchy) v prostorách 2. stupně
Základní školy Zubří.
Dále byly zakoupeny 2 konvektomaty do školní jídelny
ZŠ Zubří. Dodavatelem byla fima RETIGO, s. r. o., s cenou 955 tis. Kč vč. DPH. Na tuto akci byla podána žádost
o dotaci u Státního zemědělského intervenčního fondu
prostřednictvím MAS Rožnovsko,, která byl měla být vyplacena v dubnu 2022 ve výši 700 tis. Kč.
2022
V rozpočtu pro rok 2022 se počítá se 130 tis. Kč na zhotovení projektové dokumentace k úpravám místní komunikace před ZŠ TGM. Cílem je vyřešit dopravní situaci
před základní školou – aktuálně se hledají reálná řešení
problému, přičemž jako nejpravděpodobnější se jeví roz-

šíření místní komunikace na úkor plotu ohraničujícího pozemky školy.
Dále se připravuje projekt obnovy školního hřiště ZŠ TGM,
na jehož realizaci byla podána žádost o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj. Dotace je poskytována do výše
70 % skutečně vynaložených nákladů. Dolní limit dotace
na jednu akci činí 500 tis. Kč a horní limit 5 mil. Kč. Předběžně odhadovaná cena obnovy hřiště činí cca 4,58 mil.
Kč. Aktuálně není akce zahrnuta v rozpočtu na rok 2022,
a proto by v případě získání dotace a počátku realizace
stavby v tomto roce muselo dojít ke změně rozpočtu.
5) Kultura a sport
2021
V roce 2021 bylo rozpočtováno 1,5 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace k stavebním úpravám Klubu
Zubří. V roce 2020 se scházela pracovní skupina, která
projednávala jednotlivé možnosti stavebních úprav, různé
návrhy, řešení apod. Smlouva o vypracování dokumentace
byla uzavřena s firmou TECHARTSTAV, s. r. o., s celkovou cenou 1,2 mil. Kč vč. DPH. Rekonstrukce klubu zahrnuje například kino se standardem DCI, zásuvné hlediště,
jeviště, elektroinstalaci vzduchotechniky, zvuk, osvětlení,
nutné opravy suterénu aj. Předběžně se odhaduje, že tato
akce vyjde na 60 mil. Kč. Město Zubří požádalo o dotaci
na Ministerstvu pro místní rozvoj, která je poskytována
max. do výše 70 % uznatelných nákladů s horním limitem
20 mil. Kč.
Dále bylo v roce 2021 počítáno s částkou 100 tis. Kč na
úpravu hrobu paní Marie Schoberové. Práce byly uskutečněny, ale nebyly dokončeny, takže nebylo čerpáno z rozpočtu.
V roce 2021 byl pořízen pro sportovní halu mycí stroj za
70 tis. Kč vč. DPH.
2022
V rozpočtu pro rok 2022 je připraveno 600 tis. Kč vč. DPH
na modernizaci nevyhovujícího povrchu (tartan) házenkářského hřiště v Polyfunkčním centru.
Dále bude realizován nákup nového koberce do vybavení
sportovní haly pro pokrytí sportovního povrchu při různých akcích. V rozpočtu je alokována částka 400 tis. Kč.
Připraveno v rozpočtu je 300 tis. Kč na úhradu projektové
dokumentace na rekonstrukci Klubu Zubří viz výše – tato
částka musí být ovšem o 900 tis. Kč navýšena, protože
v roce 2021 nebylo čerpáno – dílo nebylo dokončeno.
V případě získání dotace na rekonstrukci a zahájení stavebních prací ještě v roce 2022 by pak muselo dojít ke
změně rozpočtu a hledání možností, jakým způsobem akci
financovat.
V roce 2022 je v této oblasti ještě alokována částka 1,8 mil.
Kč na vyhotovení projektové dokumentace na tréninkovou halu. Zakázku na vyhotovení dokumentace získal Ing.
Arch. Karel Janča s cenou 2,05 mil. Kč vč. DPH – i zde je
nutno počítat s rozpočtovou úpravou.
Dále budeme v roce 2022 čekat na výsledky dotace u Národní sportovní agentury - žadatelem je FC Zubří, z. s.,
– projekt Rekonstrukce fotbalového hřiště Zubří. Obsahem tohoto projektu je realizace osvětlení nově vybudovaného hřiště s umělým povrchem, rekonstrukce oplocení
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stadionu a pořízení kontejnerů pro zázemí klubu. Projekt
v období udržitelnosti by byl využíván FC Zubří, z. s.,
a poté by přešel do majetku města. Předpokládaný rozpočet této akce by neměl přesáhnout 2 mil. Kč bez DPH.
Dotace činí 70 % z uznatelných nákladů. Spoluúčast města by tak mohla činit cca 600 tis. Kč bez DPH. Realizace
projektu je navázána na získání dotace, která je nejistá,
a proto není tato akce uvedena v rozpočtu.
6) Nebytové hospodářství a pohřebnictví
2021
V roce 2021 město pokračovalo v realizaci stavby 3. a 4.
etapy MA, čili výstavbu Lékařského domu a DPS. Obě
budovy jsou v pasivním standardu, na který město získalo
dotaci z Ministerstva životního prostředí původně ve výši
cca 22,5 mil. Kč. Celkové odhadované náklady na výstavbu a výši rozpočtu pro veřejnou soutěž činily cca 77,8 mil.
Kč bez DPH. Investiční akce byla vysoutěžena konsorciem „Společnost pro Zubří“ (COMMODUM, spol. s r. o.,
a POHL cz, a. s.) s cenou 83,9 mil. Kč bez DPH (98,89 mil.
Kč vč. DPH). V rámci této částky nejsou zahrnuty náklady
na technický dozor investora a koordinátora BOZP, který
byl vysoutěžen v roce 2019 – zajišťuje p. Kamil Herůdek
s cenou 899 tis. Kč, autorský dozor firmy Centroprojekt
či další investiční výdaje se stavbou související. Ke konci
roku 2020 se ještě podařilo získat navýšení dotace z Ministerstva životního prostředí o téměř 8 mil. Kč, celkem tedy
dotace činí 30,14 mil. Kč. Stavba byla zahájena v červnu
2020. Do konce roku 2020 bylo celkem proinvestováno
20,8 mil. Kč vč. DPH. V roce 2021 bylo proinvestováno
53,53 mil. Kč vč. DPH. Zároveň v průběhu tohoto roku
došlo ke stavebním úpravám projektu se 3 dodatky ke
smlouvě o dílo. Těmito změnami došlo k navýšení ceny
na necelých 105,97 mil. Kč vč. DPH. O těchto dodatcích
a změnách bylo informováno v průběhu roku v informacích z RM v Zuberských novinách, FB a webových stránkách města Zubří. Dokončení stavby je plánováno na jaro
2022.
Celý projekt naleznete na tomto odkaze: https://www.mesto-zubri.cz/ma-zubri-lekarsky-dum-komunitni-dum-proseniory.
Zveřejněnou dokumentaci k projektu vč. smlouvy s dodavatelem stavebních prací, dodatků ke smlouvě aj. můžete nalézt zde: https://ezak.mesto-zubri.cz/contract_display_105.html.
V roce 2020 byla také započata rekonstrukce smuteční síně,
avšak vzhledem k nižší rozpracovanosti proběhla většina
prací až v roce 2021, kdy byla rekonstrukce i dokončena.
Obsahem prací byla celková rekonstrukce objektu a přístavba (zvětšení prostoru pro obřady). Vysoutěžená cena
firmou Mézl a Janíček, s. r. o., činila 7,18 mil. Kč vč. DPH.
V roce 2020 bylo celkem proplaceno pouze 130 tis. Kč vč.
DPH, a to na základě fakturace zhotovitele. V roce 2021
byla proinvestována částka 6,6 mil. Kč vč. DPH, zbytek
byl doplacen na začátku roku 2022.
2022
V rámci této položky zůstává dokončení stavby Lékařského domu a DPS na jaře 2022, viz výše. V rozpočtu pro rok
2022 se počítá s částkou 33 mil. Kč k doplacení do celkové
částky 105,97 mil. Kč vč. DPH. Pro informaci – rozpo-

čítaná samostatná cena Lékařského domu činí 52,47 mil.
Kč vč. DPH a cena DPS 53,50 mil. Kč vč. DPH. V měsíci
lednu se předpokládá, že Rada města bude projednávat dodatek č. 4 týkající se požárního schodiště, který by měl navýšit celkovou částku na necelých 106,1 mil. Kč vč. DPH.
Mimo stavební práce byla na konci roku 2021 uzavřena
smlouva ohledně dodávek kuchyní do DPS se zhotovitelem Martin Machýček, Zubří. Celková cena díla činí
773 tis. Kč. Z této ceny byla v roce 2021 proplacena částka
193 tis. Kč.
Mimo stavební práce je dále potřeba projekt doplnit o spotřebiče do kuchyní (cca 180 tis. Kč vč. DPH) a informační
systém (cca 120 tis. Kč vč. DPH).
7) Ostatní
2021
V roce 2021 město pokračovalo poslední etapou rekonstrukce veřejného osvětlení. V rámci rekonstrukce byla
vyměněna svítidla v okrajových částech města. Veřejnou
zakázku realizovala firma EMPESORT, s. r. o., s cenou
2,28 mil. Kč vč. DPH. Na tuto akci byla získána dotace
z Ministerstva životního prostředí ve výši 1,17 mil. Kč.
Celkově bylo proinvestováno 2,38 mil. Kč vč. DPH – rozdíl činí související náklady, např. na administraci žádosti
o dotaci aj.
Na změnu územního plánu bylo v roce 2021 vyčerpáno
159 tis. Kč vč. DPH.
2022
V roce 2022 je v rozpočtu města alokováno 7,53 mil. Kč na
realizaci projektu „Protipovodňová opatření města Zubří“.
Zakázku bude realizovat firma MASTER IT Technologie,
a. s., za cenu 7,52 mil. Kč vč. DPH. Předmětem veřejné
zakázky je výstavba varovného a informačního systému
města Zubří zajišťující základní ozvučení povodňové oblasti města a integrovaných monitorů hladin pro včasné
varování obyvatel. Varovný systém by měl fungovat tak,
že bude předpovídat nebezpečí plynoucí ze zvýšené vodní hladiny a varovat ohrožené obyvatelstvo v době vzniku mimořádné události, čímž se sníží materiální škody
a ochrání zdraví a životy obyvatel. Na projekt byla přislíbena dotace ve výši 5,51 mil. Kč (v roce 2020 a 2021 bylo
na tuto akci celkově proinvestováno 282 tis. Kč vč. DPH).
V roce 2022 je připraveno 500 tis. Kč pro realizaci projektů
vybraných v rámci participativního rozpočtu „Nápady pro
Zubří“. Na základě hlasování občanů Zubří byly zvoleny
4 vítězné projekty – 1) Revitalizace hřiště nad městským
úřadem, 2) Zpřístupnění WC v centru města, 3) Obnova
chodníků a schodů s nájezdem na kočárky na Sídlišti u obchodu COOP, 4) Záchrana srnčat při senosečích – pořízení
dronu. V roce 2022 se tedy můžete těšit jak na realizaci
těchto projektů, tak i na příští ročník participativního rozpočtu, do kterého budete moci hlásit své nápady a projekty.
Na změnu územního plánu je v rozpočtu 2022 počítáno
s částkou 45 tis. Kč. Na případný výkup pozemků je v rozpočtu na rok 2022 zachyceno celkem 150 tis. Kč.
Celkem jsou tedy v rozpočtu 2022 schváleny investice ve
výši 46 685 tis. Kč.
Za Radu města Zubří Matěj Mizera
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Z usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města
Zubří, konaného dne 16. 12. 2021
►ZM vydává dle § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a dle
§ 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství, s účinností od 1. 1. 2022.
►ZM schvaluje rozpočtové opatření ZM 8/2021, kterým
se provádí změna rozpočtu pro rok 2021 dle důvodové
zprávy.
►ZM schvaluje aktualizaci Programu rozvoje města Zubří
na léta 2021 - 2025, dle důvodové zprávy.
►ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Zubří pro období let 2023 až 2026, dle důvodové zprávy.
►ZM schvaluje Programovou podporu z rozpočtu města
Zubří pro rok 2022, dle důvodové zprávy, po doplnění.
ZM schvaluje rozpočet města Zubří na rok 2022 takto:
Příjmová část ……………….
135.247.000 Kč
Výdajová část………………….. 129.747.000 Kč
Financování…………………….
- 5.500.000 Kč
►ZM schvaluje závazné ukazatele rozpočtu města Zubří
na rok 2022, dle důvodové zprávy.
►ZM schvaluje odměny členům výborů Zastupitelstva
města Zubří, dle důvodové zprávy.
►ZM schvaluje odměny členům komisí Rady města Zubří, dle důvodové zprávy, po úpravě.
►ZM volí dle ust. § 64 odst. 1, zákona č. 6/2002 Sb.,
o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů
a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech
a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, jako přísedící
Okresního soudu ve Vsetíně, Vsetín, Horní náměstí 5, PSČ
755 39, pro období 2022 - 2026, Ing. Markétu Pavlíčkovou, XXXxxx, Mgr. Vlastu Ruskovou, XXXxxx a pana
Zdeňka Zátorského, XXXxxx.
►ZM schvaluje bezúplatné nabytí nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství do vlastnictví města
Zubří (U Domoviny 234, 756 54 Zubří, IČO 00304492),
a to pozemků:
• p.č. 1494/2, ostatní plocha, o výměře 79 m2,
• p.č. 1519/2, ostatní plocha, o výměře 73 m2,
• p.č. 5450/21, ostatní plocha, o výměře 829 m2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV
č.1357 pro obec a k.ú. Zubří od Zlínského kraje (tř. Tomáše Bati, 761 90 Zlín, IČO 70891320).
Ing. Lubomír Vaculín, v. r.
Aleš Měrka, v. r.
starosta
místostarosta

Prosincový požár v Zubří
Dne 22. 12. 2021 ve večerních hodinách narušila předvánoční atmosféru v Zubří siréna, která ohlašovala nepříjemnou událost – požár bytu na Sídlišti. Tento požár poškodil kompletní vybavení bytu a zapříčinil hospitalizaci
majitelky, která se místo užívání si vánoční pohody až do
nového roku zotavovala v nemocnici.

Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří přispěchali
na pomoc. Všem sousedům, kteří se jali hašení i záchrany
obyvatel požárem dotčeného bytu. Také všem dobrovolným
i profesionálním hasičům, že mimo záchranu životů ochránili i majetek ostatních obyvatel bytového domu. A v neposlední řadě děkuji panu Michalu Hasalíkovi, který druhý
den ráno ihned zprovoznil elektřinu v celém bytovém domě
a neohrozil tak sousedům přípravu Vánoc.

Škoda v bytě byla vyčíslena předběžně na 500 000 Kč.
Mnoho lidí se na nás obrátilo s dotazem na pomoc rodině,
proto jsme zřídili transparentní účet města Zubří, na který
můžete do 15. 2. 2022 přispět dle vlastního uvážení a pomoci
tak postižené rodině k rychlému návratu do normálu. I Vám
tímto děkuji za štědrost.
Číslo transparentního účtu města Zubří: 302860540/0300.
Aleš Měrka, místostarosta
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Názory zastupitelů

Očekávaná změna nepřichází
Po volbách v roce 2018 jsme všichni očekávali velkou změnu v komunikaci a otevřenosti jednání na zasedáních zastupitelstva města jako splněný předvolební slib sdružení Společně pro Zubří – SPOL.
Podle výsledku voleb tomu uvěřilo i hodně občanů. Abych byl
upřímný, tak i já jsem v to doufal. Bohužel, už na ustavujícím
zasedání zastupitelstva se ukázalo, že cíl k otevřené komunikaci mezi zastupiteli koalice a opozice je v nedohlednu.
Na každém zasedání zastupitelstva opakovaně požadujeme,
aby vedení města a rada města podávaly občanům prostřednictvím zastupitelů informace přesné a pravdivé. Aby byly
dodržovány kompetence vymezené zákonem o obcích radě
města, zastupitelstvu města, popř. starostovi.
Jaká je skutečnost? Na dotazy a připomínky opozice se reaguje opovržlivě nebo vůbec.
Do absurdity došlo jednání k rozpočtu na rok 2022.
Jako opoziční zastupitelé jsme navrhli pracovní schůzku se
SPOL, kde jsme chtěli probrat naše možné připomínky pro
rozpočet roku 2022.
Tato schůzka proběhla, ale bylo nám sděleno, že rozpočet
je tak napjatý, že se v něm bude ještě škrtat a projednávat
v radě města. Když se však na schůzi rady projednávalo, že
by měla proběhnout pracovní schůzka s opozicí a projednat
sporné body rozpočtu, tak při hlasování tento návrh neprošel
hlasem i radního za SPOL. Ukázka toho, jak je plněna ta
deklarovaná otevřenost a komunikace s opozicí jako jedna
z priorit.
K projednání rozpočtu pro rok 2022 jsme se tak sešli až na
16. zasedání zastupitelstva města a dalo se tedy očekávat
dlouhé projednávání tak důležitého bodu programu, když
nebyl na pracovní schůzce předjednán.
Právě při projednávání rozpočtu jsme narazili na bod "Projektová dokumentace a inženýrská činnost na akci Tréninková hala pro Handball club Zubří“. Jde o úplně novou akci
města, o které jsme nebyli nijak informováni. Na legitimní
dotaz p. Krupy o jaký projekt se jedná a zda již HC zaplatilo za vytvořenou studii, mu představitel HC a radní města
p. Malina sdělil, že mu nebude odpovídat a jestli má nějaký
dotaz, nechť mu ho zašle písemně. On mu do 30 dnů odpoví.
Toto je ta slibovaná otevřenost členů SPOL pro plánovanou
akci ve výši minimálně 40 mil. Kč!
Na další opoziční návrh, aby byla do rozpočtu pro rok 2022
zařazena alespoň nějaká částka pro zahájení celkové vnitřní
rekonstrukce Klubu, podpora tohoto návrhu koaličními partnery opět žádná. A vyjádření pana starosty: „Jestliže bude
dotace, tak se tam určitě něco najde.“ mě vůbec neuklidnilo.
Peníze v obecní kase chybí a my budeme sledovat, co za
dané finanční prostředky v roce 2022 bude možné udělat.
Dokonce i s rekonstrukcí chodníků na sídlišti budeme čekat
na dotační tituly, jinak budeme opravovat jen po částech několik let.
Jako další bod programu tohoto zasedání bylo schválení forenzního auditu města, který navrhla opozice jako nástroj
celkového výkladu práva a povinností správy města jako takového. Zároveň by měl audit objasnit různé nesrovnalosti
zjištěné kontrolním výborem z let 2014 – 2018.
U tohoto bodu programu se diskutovalo, k čemu to bude
a kolik to bude stát. Nikdo se z koaličních zastupitelů neza-

myslel nad tím, že může být něco špatně a výsledek auditu
by mohl být poučením pro všechny.
Pak přišlo k hlasování a my jsme se znovu přesvědčili o tom,
že otevřenost a komunikace dostávají těžce na frak. Pro tento
návrh opozice nehlasoval z koaličních partnerů vůbec nikdo.
Opět jsme zažili, že otevřenost a komunikace SPOL jako
předvolebního slibu byla hrubě zašlapána do země.
Jsem velmi zklamán tímto přístupem a planými proklamacemi u vyjednávacích povolebních stolů. Bude nás stát hodně
úsilí dostat město do stability rozpočtů a přitom provádět
alespoň běžnou správu a údržbu veškerého majetku našeho
města.
Vlastislav Janků - zastupitel

Zprávy ze školky - MŠ Duha

Tři králové a děti
Na Tři krále se děti v předškolním věku společně se svými učitelkami z MŠ Duhy vydaly vykouzlit úsměv na
rtech svým blízkým v okolí. Děti zazpívaly píseň Tří králů
a krátkou básní popřály štěstí, zdraví a spokojenost do nového roku 2022. Velikou odměnou pro ně nebyly jen dobroty,
ale i slzičky upřímné radosti ať už od maminek či babiček.

Adéla Ulrychová

Zprávy ze školky - MŠ Sídliště

Lyžujeme se sluníčkem na Bílé
V prvním lednovém týdnu naše Mateřská škola Zubří
Sídliště vyrazila na lyžařský kurz. Konečně! Loni kurz
dětem nevyšel kvůli pandemické situaci, zato letos jsme ho
dokončili v plném počtu a se zážitky. Týden lyžařům nezačal zrovna nejlépe, trošku nám pršelo, ale to nás neodradilo.
Instruktoři si malé sportovce rozdělili do tří skupin s názvy
Prasátka, Rybičky a Zebry.
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Zprávy ze školy

Vánoční dílničky ve školní družině

Prasátka

Vyráběním nejrůznějších vánočních dárků jsme si zpestřili
prosinec ve školní družině. Děti si mohly vytvořit závěsný
stromeček, dřevěného soba, vánoční lucernu, zimní chaloupku, skřítka, dekoraci ze šišek nebo třeba nazdobit baňku. Vánoční dílničky se v naší družině staly jakousi tradicí, která
v dětech umocňuje vánoční atmosféru a pomáhá rozvíjet
vztah k lidové tvořivosti.
Vychovatelky ŠD

O životech s překážkami

Rybičky

Zebry
Učili se novým dovednostem – udržet rovnováhu na lyžích,
zatáčet, brzdit, jezdit na vlecích apod. Děti se během kurzu
natolik zdokonalovaly, že dokonce Zebry jezdily už třetí den
na velkém kopci. Ke konci týdne přišel mrazík, ale sluníčko
nám do toho v pátek svítilo, a tak jsme se nabití energií spokojeně vrátili do mateřské školy. Tam už na nás čekal jako
každý den dobrý oběd.
V únoru a březnu nás čeká kurz plavecký.
Za MŠ Zubří Sídliště
Veronika Ulrychová a Daniela Gajdošová

Už několik let do našich tříd jezdí Alena Svobodová, aby
dětem přiblížila, jaké problémy překonávají kamarádi
s hendikepy. I tentokrát nejprve nechala zvědavce nahlédnout do zákoutí všech druhů postižení a poté se vrhli do praxe.
Zkusili si jízdu na vozíčku, zvukové a hmatové pexeso, malování pusou, čtení i psaní Braillova písma a hlavně pochopili,
co mohou nebo nemají sami udělat, potkají-li člověka s kompenzační pomůckou. Někteří hlasitě užasli, že i ohleduplné
odmítnutí nabízené pomoci patří k možnostem. Rozehráli
v sobě strunu soucitu, pomoci, podpory a pokory. Určitě
bude znít dlouho…
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Kultura

Ustanovení Zubří městem – 20. výročí
(pokračování z titulní strany)

PS: Přestože se dobře bavili a z vozíku se jim nechtělo dolů,
vypadali po ukončení akce, že mají nějaké zvláštní a citlivé
oči navíc…
S. Bludná

Rychlá akce pro dobrou věc
Během konání třídních schůzek jsme se na 2. stupni naší ZŠ
rozhodli uspořádat malý jarmark drobných výtvarných výrobků našich žáků na podporu rodiny paní Holišové, které
před Vánocemi požár zničil vybavení bytu. Na 1. stupni školy se mohlo o 2 dny později přispět do kasičky. Celkem se
vybralo krásných 16 000 Kč.

Přispěli nejen rodiče a učitelé, ale také samotní žáci. Děkujeme.
ZŠ Zubří

O statut města usilovalo Zubří celé dva
roky, v listopadu roku
2001 už se o tomto
záměru mluvilo jako
o reálné vizi. V tehdejších novinách se psalo:
„Představitelé největší
obce nejen na Valašsku,
ale možná v celé České
republice (5370 obyvatel) předložili Ministerstvu vnitra žádost
o udělení statutu města. Obec, jejíž historie
se začala psát dávno
předtím, než byla o ní
r. 1310 uvedena první
písemná zmínka, byla
vždy nápadně největší na Valašsku. Velmi stará je historie
místního školství, více než sto let dlouhou historii mají také
občanské spolky, tradiční je lidová kultura. Věhlas obci zajistila zuberská výšivka a ve sportovním odvětví házená.
Zprovoznění železniční trati v r. 1892 výrazně ovlivnilo další
rozvoj obce, právě tak jako zavedení gumárenského průmyslu. V současnosti je Zubří moderní a dynamicky se rozvíjející – prozatím ještě vesnice, ale zanedlouho už s velkou
pravděpodobností město.“
Nyní se nacházíme už o 20 let dál a můžeme pomalu vzpomínat a hodnotit, jak se městu daří. Rádi bychom v průběhu
tohoto roku zavzpomínali, jak se psala jeho novodobá historie v posledních letech. Právě před 10 lety jsme v rámci oslav
Dne města i v mimořádném vydání Zuberských novin připomněli prvních 10 let, nyní bychom v podobném duchu na
tento počin chtěli navázat vzpomínkou na léta 2012 – 2021.
Budeme rádi, když nám s tím kdokoliv z vás pomůže. Máteli zajímavou fotografii či vzpomínku na významnou událost
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či úspěch v tomto období, neváhejte nás kontaktovat na odboru kultury a sportu (v klubu, muzeu i knihovně), případně
e-mailem na adresu: kultura@mesto-zubri.cz.

DEN MĚSTA 2012 - Oslavy 10 let města Zubří
Foto: Pavel Czinege
LP

Ohlédnutí za výstavou
Ve čtvrtek na Tři krále úderem 17.00 hodiny se uzavřely
dveře Výstavní galerie Petrohrad, čímž skončila unikátní
výstava Vánoce s bílou výšivkou, kde své práce představila
naše kouzelnice s bílou nitkou Marie Pyrchalová. Mimořádné umění, které v minulosti Zubří proslavilo u nás i ve světě, každý den přijeli obdivovat lidé ze Zubří i širokého okolí.
Stránky v návštěvní knize zaplnila hřejivá slova jako „krásná,
jedinečná, nádherná či zlaté ruce“. Však posuďte sami:
„K Vánocům patří bílá, ale tato „bílá“ je ještě něco navíc…“
„Skutečnost daleko předčila mé očekávání! Ačkoliv jsem se
připravila a výšivky si prohlédla na internetu, v reálu jsou
výšivky mnohem krásnější. Skláním se před umem, ne před
uměním paní Pyrchalové!“
„Děkujeme za krásný zážitek. Jsme moc rádi, že stále žije
tradice bílého vyšívání díky šikovným rukám paní Pyrchalové. Ta neskutečná trpělivost, vytrvalost a pokora k tomu, co
udělali naši předkové, je živnou půdou pro rozvíjení a pokračování této krásy a doufám, že toto umění se neztratí ani
v budoucnu!“
Výčet zápisů by mohl pokračovat, ale dovolte mi za nás
v Zubří poděkovat. „Vážená paní Marie Pyrchalová, děkujeme za překrásnou výstavu, která nám zpříjemnila vánoční čas.
Přejeme Vám i nadále tolik trpělivosti a píle ve Vašem díle.“
Sice jedna výstava skončila, ale již teď pro vás připravujeme
novou. Už v březnu se vám představí umělecké sdružení Modicum spatium vitae, kde působí Libor Stratílek, Karel Nováček a Marek Mikl, kterého známe ze Základní školy Zubří.
Muzeum Zubří

Kulturní pozvánky

Společenský večer s Ivanem Hlasem
v Klubu Zubří
(pokračování z titulní strany)
Chcete si alespoň na chvíli oddechnout od každodenního stresu a vychutnat plnými doušky krásnou muziku?

Velká část plesů a zábav plánovaných tradičně na toto období se ruší a my vám nabízíme příjemnou alternativu. V pátek
11. února zavítají do zuberského Klubu skvělí muzikanti, kteří
už si dlouho na nic nehrají. Nepotřebují absolutní ticho a bystré posluchače usazené v řadách. Naopak budou rádi, když se
s vámi v klidu a pohodě budou moci podělit o radost, kterou
jim muzika přináší. Vy můžete v sále sedět u stolů s lehkým občerstvením a přáteli a nechat se hýčkat tóny kytar okořeněnými
o neotřelý zvuk linoucí se z violoncella J. O. Nejezchleby.
Ivana Hlase nemusíme dlouho představovat, především jeho
hity provázející muzikál Šakalí léta máme všichni vryté až
hluboko pod kůží. A když se řekne „Aranka“, každý ví, že
umí HULA-HOP. V triu Ivana Hlase doprovázejí kytarista
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.
Vstupenky v ceně 250 Kč je možné rezervovat i koupit
v kanceláři Klubu Zubří, rezervovat si je můžete také on-line
na stránkách města. Doufejme, že tímto koncertem začneme pomalu vracet kulturu do Zubří i zpátky do zuberského
Klubu.

Jiří Langmajer a Pavel Liška otevřou
divadelní sezónu v Zubří
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V pátek 11. března otevřeme v zuberskému Klubu novou
divadelní sezonu, a to hned ve velkém stylu. Hra Divadla
Ungelt HOUSLE totiž nabízí skvělé herecké obsazení (vedle
Jiřího Langmajera a Pavla Lišky uvidíme také Milana Heina
- ředitele Ungeltu) a neotřelý příběh. Toto komediální drama, v němž hlavní roli hrají zapomenuté housle, napsal nezávislý newyorský herec a písničkář Dan McCormick, který
se právě touto komedií se staromódním kouzlem prosadil na
Broadwayi. Celá inscenace díky Smočkově režii i hereckým
výkonům neztrácí napětí i humor a v dobrých tradicích Ungeltu nabízí tip na příjemně strávený večer s úměrnou mírou
úsměvu i dojetí.
Autor: Dan McCormick, režie: Ladislav Smoček
Zlodějíčkovské komediální drama o dvou bratřích a jejich
rodinném příteli, kde naděje na lepší život odhalí pohnutou
rodinnou minulost i sílu charakterů. Doposud se oba bratři
protloukali newyorskými ulicemi jen těžko. Všechno se ale
může změnit...
Vstupné: 500 Kč, rezervace:// www.mesto-zubri.cz/nakuplistku-online
Představení je zařazeno do Divadelního předplatného 2022,
na které je ještě stále možné zakoupit permanentky. Těšíme
se na Vaši návštěvu.

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ V ZUBŘÍ
PROGRAM

Ještě v průběhu února bude možné v Klubu Zubří zakoupit permanentky v ceně 1 800 Kč na Divadelní předplatné na rok 2022. Více informací najdete na www.
mesto-zubri.cz.
Pátek 11. března 2022 od 18.00 hod.
HOUSLE, Divadlo Ungelt (Praha)
Hrají: Jiří Langmajer, Pavel Liška, Milan Hein
Zlodějíčkovské komediální drama
Pátek 1. dubna 2022 od 18.00 hod.
RŮŽOVÉ BRÝLE, Divadlo Dondi (Uherské Hradiště)
Vtipný, chytrý i dojemný příběh
Sobota 23. dubna 2022 od 18.00 hod.
ŠUMAŘ NA STŘEŠE, Těšínské divadlo
Legendární muzikál o síle tradic, lásky, rodinných vztahů a potřebě tolerance.
Pátek 27. května 2022
ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO MANŽELA
Agentura Pierot (Praha)
Černá komedie
Hrají: Ilona Svobodová, Nela Boudová, Otmar Brancuzský.
Neděle 5. června 2022
PŘÁTELÁK, Pantheon production (Praha)
Černá komedie
Hrají: Jitka Ježková / Anna Fixová, Marika Šoposká /
Anna Stropnická, Lukáš Pečenka, Michal Slaný, Filip Cíl
Komedie o fotbalu a početí dítěte.

Chodníčky k minulosti se vrací
S novým rokem jsme plni optimizmu, že se budeme potkávat ve Vzdělávací místnosti Jana Koláčka při našem
cyklu Chodníčky k minulosti. V lednu se uskuteční beseda o leteckém neštěstí v Zubří. Touto přednáškou se uzavře
cyklus z roku 2020. Rádi bychom vám představili nová témata přednášek na tento rok v Muzeum Zubří.
Na co se můžete těšit?
Úterý 25. ledna 2022 od 17.00 hod.
Letecké neštěstí v Zubří
přednáší Mgr. Hana Holišová
Úterý 22. února 2022 od 17.00 hod.
Co by každá hospodyňka
přednáší Vanda Vrlová
Úterý 22. března 2022 od 17.00 hod.
Jak se vyráběly vázané papuče
přednáší a předvede PhDr. Václav Michalička PhD.
a jeho tým z Centra pro tradiční technologie, Muzea
Novojíčínska
Úterý 26. dubna 2022 od 18.00 hod.
Trinitářský klášter v Zašové, významná památka
našeho regionu
Josef Krůpa, předseda matice Zašovské

Zprávy z knihovny

Co nás čeká v knihovně?
V únoru startuje letní semestr Virtuální univerzity
3. věku. Téma bude věnováno životu a dílu sochaře, malíře
a architekta, který se stal nejslavnějším umělcem lidstva –
Michelangelo Buonarroti. Semestrem nás provede doc.
Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D. Virtuální univerzita 3. věku
je organizována pod záštitou České zemědělské univerzity
v Praze – Provozně ekonomické fakulty.
Semestr se skládá ze šesti videopřednášek. Cena celého
kurzu je 300 Kč. Přihlášky a poplatek je nutné odevzdat
v Knihovně města Zubří nejpozději do 22. února 2022
(včetně). Noví zájemci o vzdělávání si mohou přijít zdarma
8. února 2022 vyslechnout 1. přednášku, na základě které se
pak mohou rozhodnout, zda je pro ně systém výuky vyhovující.
Přednášky se konají vždy v 9.30 hod. v následujících termínech: 8. února, 22. února, 8. března, 22. března, 5. dubna
a 19. dubna.
Proč se zapojit? Lidé se dožívají důchodového věku v dobré fyzické i duševní kondici a jsou schopni se dále aktivně
podílet na společenském dění. Udržení kondice však vyžaduje aktivní a činorodý přístup k životu. Jedním ze způsobů je i vzdělávání, které se pro seniory stává prostředkem
pro hledání cesty a způsobu pro poznávání možností výhod
každodenního života. Je chápané jako životní hodnota sama
o sobě, jedna z možností „dobra“ v životě, požitek ducha,
který může a má být přístupný všem.
Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rám-
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ci České republiky zájmové vysokoškolské studium
U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých
škol a univerzit, ve kterých
probíhá prezenční seniorské
vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost,
zdravotní a časové důvody,
finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou účastnit.
V souladu se vzděláváním
je též vytvořit prostředí pro
sociální kontakt posluchačů
v daných lokalitách.
U3V poskytuje osobám
David, zdroj: Wikipedia
v pozdějším věku všeobecné, zájmové a neprofesní
vzdělávání na vysokoškolské / univerzitní úrovni, které univerzity / vysoké školy již tradičně řadí do nabídky celoživotního vzdělávání.
V úterý 15. února v 9.30 hod. se bude konat informační
schůzka zájemců o počítačovou gramotnost nebo práci
s telefony. Rozebereme, o jaká témata by byl zájem, jakou
práci se na počítačích chcete naučit (e-mail, vyhledávání, komunikace, práce s textovými editory atd.)
Na plátně knihovny se ponoříme do blahodárných účinků
otužování. Své o tom ví nizozemská potápěčka Kiki, které
ponor do studených vod přinesl vysvobození z traumat minulosti a ukázal cestu k vědomějšímu prožívání.
Pomalý nádech a výdech. Voda na Islandu je křišťálově průzračná a její teplota se pohybuje kolem dvou stupňů. Na ledové kře sedí žena v plavkách a pozvolna si obléká ploutve,
potápěčské brýle a šnorchl. Kiki je profesionální potápěčka
a v hlubokých ledových vodách posunuje limity své výdrže
za hranice lidského chápání. Její kondice je výsledkem několikaletého pozvolného tréninku, který ji naučil, jak mít ráda
sebe a své tělo. Snímek v impozantních záběrech zkoumá
hlubiny lidského nitra na pozadí světa skrývajícího se pod
vodní hladinou. Australský dokument Ponor režiséra Nayse Baghaie bude v knihovně k vidění ve čtvrtek 24. února
2022 v 17.00 hod.
A na co se můžete těšit?

Ve středu 9. března 2022 k nám po pauze zavítá Petr Nazarov se svou cestopisnou besedou. Více informací příště.
Plánujeme také mnohokrát zrušené setkání na há(č)ku.
Na vaši návštěvu se těší Veronika a Lenka

Spolková činnost

Ohlédnutí do minulého roku
– uspávání broučků
Dne 27. 10. 2021 uspořádal soubor ČČK Staré Zubří
uspávání broučků pro naše dětičky.
Sraz byl na hřišti, kde děti plnily první úkoly. Ozdobily místní hřiště křídou a dále pokračovaly na kopec a do lesa. Plná
ulice svítila průvodem a děti? Ty se těšily na kopec, aby se
mohly rozloučit s posledními broučky. V lese postavily domečky z klacků a společně zazpívaly na dobrou noc. Cestu zpět nám nádherně domalovalo nebe s výhledem na celé
Zubří. Na hřišti se všichni společně mohli zahřát teplým čajem a děti za odměnu dostaly perníkové berušky.

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další rok.
ČČK Staré Zubří
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Pozvánka na Tradiční hasičský ples

Vážení a milí příznivci SDH Zubří a našeho Tradičního hasičského plesu, na vědomost Vám dáváme, že kvůli nevyhovujícím covid opatřením jsme se i tento rok rozhodli hasičský ples odložit, a to konkrétně na 19. března 2022 jakožto
Josefovský ples. V případě změn či doplnění informací Vás
budeme ještě informovat.

Děkujeme vám za podporu v uplynulém roce, ať už materiální, pomocnou ruku nebo finanční. Pokud byste chtěli i letos
pomoct a stát se dobrovolným hasičem, ať už jen přispívajícím nebo činným a pomoct nejen při živelných pohromách,
ale třeba i s technikou anebo se stát veselým vedoucím mládeže, neváhejte nás kontaktovat. Pokud chcete, můžete náš sbor
podpořit i finančně zasláním libovolné částky na transparentní
účet číslo 2001907711/2010. Děkujeme vám mnohokrát.
Přejeme vám, aby pro vás rok 2022 byl rokem plným výzev,
nových zkušeností, ale hlavně rok plný radosti, lásky, naplněný štěstím a prožitý ve zdraví.
Za výbor SDH Aneta Kovářová

Poděkování

Každý člověk někdy stojí před rozhodováním, co dále
udělat. V případě, že se jedná o rozhodnutí, zda pokračovat v činnosti, kterou vykonává, nebo ji ukončit
a předat dalším, se jedná o rozhodnutí
velmi zodpovědné. S blížícím se koncem roku 2021 stálo takové rozhodnutí i před předsedou oddílu turistiky
TJ Gumárny Zubří panem Václavem
Zemanem.
Ten byl předsedou výboru oddílu turistiky mnoho let. Pokračoval v práci svých
předchůdců, kterých si velmi vážil a často na ně při svých vyprávěních vzpomínal. Vašek, jak mu všichni říkají, je obdarován přátelským
vztahem k lidem, komunikačními schopnostmi, ale především pečlivým přístupem k organizování jednotlivých akcí.
Má velmi rád svůj rodný kraj, zná názvy všech okolních
vrcholů, které jsou pro většinu ostatních prostě jen kopce.
Společně s ostatními členy výboru připravoval každoročně
plán turistických vycházek do blízkého i vzdálenějšího okolí
a také týdenní pobyty v různých částech naší země nebo na
Slovensku. Podílel se také na přípravě různých společných
akcí, jako byly kuželky, smažení vajec nebo akce Ukliďme
Česko. Chtěli bychom panu Václavu Zemanovi poděkovat
za dlouholetou práci v turistice a věříme, že i nadále se bude
účastnit turistických výletů a společných akcí a bude nápomocen radou a svými bohatými zkušenostmi.

vstupné dobrovolné

místenka 100 Kč

který se koná v sobotu 12. 2. 2022 od 19 hodin
v Kulturním domě na Starém Zubří
- k tanci i poslechu bude hrát skupina Gaspary
- k občerstvení bude valentýnské menu
- připravené budou soutěže a bohatá tombola

láskoples

Hasiči ze Starého Zubří Vás srdečně zvou na

Zdravý nový rok přejí hasiči ze Starého Zubří

PF 2022

PF 2022

Zdravý nový rok přejí hasiči ze Starého Zubří
Hasiči ze Starého Zubří Vás srdečně zvou na

láskoples

který se koná v sobotu 12. 2. 2022 od 19 hodin
v Kulturním domě na Starém Zubří
- k tanci i poslechu bude hrát skupina Gaspary
- k občerstvení bude valentýnské menu
- připravené budou soutěže a bohatá tombola
vstupné dobrovolné

místenka 100 Kč

Zuberští turisté

Činnost Klubu žen v Zubří v roce 2021
Ani rok 2021 nebyl pro činnost spolků a zájmových organizací vlivem epidemiologické situace příznivý. Přesto
výbor Klubu žen připravil řadu akcí. Začátkem roku byly
zrušeny všechny kulturní a sportovní akce a všechny aktivity, kde by se mohli lidé setkávat mimo své rodiny. Poté, co
se situace trochu zlepšila a bylo umožněno konat za stanovených podmínek společné akce, se uskutečnila 31. května
v Hasičské zbrojnici na Starém Zubří tradiční smaženice.
Počátkem června se několik členek Klubu žen zúčastnilo sportovní soutěže v pétanque a mölkky, kterou pořádala
Rada seniorů, a dokonce obsadily přední místa. Na konci
června proběhla výroční členská schůze spojená s občerstvením a bohatou tombolou. Každá členka obdržela dárek.
Schůze byla spojena s dodatečnou oslavou Dne matek.
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V srpnu se za krásného letního počasí zúčastnily ženy pěšího výletu do Koliby na Dolních Pasekách. Na konci září
pořádal KV ČSŽ třídenní krajský seminář s názvem „Aktivním přístupem ke spokojenému životu“. Akce se zúčastnily
čtyři členky naší organizace. Klub žen se zapojil do prodeje
kytiček v rámci Českého dne proti rakovině. Bylo prodáno
175 ks kytiček a odevzdáno 3 894 Kč. Na počátku října připravil výbor pěší výlet k jezírku na Starém Zubří, kde místní
hasiči vybudovali kryté posezení a jezírko s lekníny. Poslední akcí, kterou výbor připravil a která se uskutečnila, byla
soutěž v kuželkách, jíž se ale bohužel zúčastnilo málo členek. Všechny další připravované akce (zájezd, Mikulášské
posezení, zdobení perníčků, návštěva výstavy v zámku Lešná u Valašského Meziříčí) se z důvodů nepříznivých podmínek a tím i malého zájmu neuskutečnily. Věřme, že nový rok
přinese novou naději ve zlepšení situace.
Anna Oplatková, členka výboru

Ostatní

Každá práce vyžaduje odbornost a zkušenosti
Výsledek loňských parlamentních voleb a související koaliční dohody naznačují změnu politického i hospodářského
kurzu, po které řada spoluobčanů volala. Otázkou zůstává,
zda si jsou tito občané-voliči vědomi složitosti doby, do které
změna přichází, a vnějších i vnitřních problémů, jejichž řešení by bylo velkým oříškem pro každou příští vládu. Jako by si
ta odcházející přímo oddychla, že se zbavuje odpovědnosti,
a přechodem do opozice se chystá využít získané zkušenosti
ke kontrole vlády a ke kritice. Je jisté, že náročnost úkolů
bude klást vyšší nároky na profesní odbornost a organizační
schopnosti nominantů na všech ministerských postech, o jejichž kvalitách a odborných předpokladech zatím toho není
moc známo. Jen jedno je jisté: Nelze očekávat žádná výrazná zlepšení ekonomického vývoje, a to nejen vlivem trvající
covidové krize, ale i vlivem měnících se ekologických požadavků a klimatických změn a dalších neplánovaných vlivů.
Určitě nebude řada přijímaných opatření příliš populárních,
což vyvolá v současné rozdělené občanské společnosti odpor a protesty, obdobné reakci na současnou vakcinaci. Bez
osobního příkladu vládnoucích politiků nelze počítat s důvěrou občanské společnosti a ochotou ke spolupráci a podpoře
vyhlášených opatření.
Rizika zhoršujícího se ekonomického vývoje lze očekávat i v hospodaření měst a obcí, jejichž rozpočty „dýchají“
s rozpočtem státu díky zákonu o rozpočtovém určení daní.
Zpráva o rozpočtovém provizoriu pro první čtvrtletí není
povzbuzující pro letošní napjaté financování nedokončených investic a dalších plánovaných výdajů, které jsou kryty
z přijatých úvěrů při strmě rostoucí inflaci a při zvýšení úrokových sazeb. Snad může rada města počítat v řešení budoucích problémů i s pomocí finančního výboru a nenechá v tom
pouze vedoucího finančního odboru města. V této souvislosti se ukazuje, jak významnou roli mohou hrát zkušenosti
a odborný přehled a znalost zákonů týkajících se komunální
problematiky u zvolených zastupitelů.
Úroveň odbornosti a znalosti komunální politiky ovlivňují
jak sami zastupitelé svým přístupem ke postupnému vzdělá-

vání a zdokonalování, tak jejich volební strany pořadím na
kandidátkách, případně sami voliči upřednostněním odborně zdatných kandidátů pomocí zakroužkování. Voliči často
dávají přednost kandidátům sice oblíbeným svou popularitou, kteří zpravidla nevynikají aktivitou a konstruktivními
návrhy, ale kromě zvedání ruky při hlasování se nijak neprojevují, jen tiše sedí. Před podporou vybraných kandidátů
by neškodilo, kdyby si voliči prohlédli několik televizních
záznamů z minulých jednání zastupitelstva.
Příští volby sice budou až na podzim 2022 ale čas na potřebné vzdělávání budoucích kandidátů, například absolvováním
odborných kurzů a studiem odborné literatury a zákonů pro
připravované lídry volebních stran, už dávno nastal. Pouhá
popularita a společenská obliba pro kvalitní výkon mandátu zastupitele není postačující kvalifikací. I k řízení auta
je nutno prokázat potřebné znalosti, natož k řízení takové
korporace, jakou je pětitisícové město. I já jsem se před rozhodnutím jít do veřejné politiky podobným způsobem připravoval, stejně tak i další členové tehdejší rady města.
Průběh současného volebního období a případy rozhodování současné povolební koalice, kdy se hledá každý hlas
pro prosazení třeba i některých nepromyšlených opatření
s přenesenými dopady na budoucí politické reprezentace,
jen dokládají absenci odbornosti a zkušenosti. Jak si jinak
vysvětlit stav, kdy existují občané města s rozdílnými právy
a povinnostmi, přestože platí všichni stejné daně? Proč musí
jedni občané platit téměř 100 tis. Kč, aby se mohli připojit na
veřejný vodovod a kanalizaci, zatímco v jiné části města se
jiným občanům vše vybuduje z prostředků města bez jakékoli
finanční spoluúčasti, a to v plné kvalitě? Proč se takovouto
diskriminací nezabývá třeba kontrolní výbor zastupitelstva?
Touto kritikou nesměřuji proti potřebnému sdružování investičních prostředků, které je namístě zvláště tam, kde obce
převádějí vybudované sítě oprávněným provozovatelům za
značně nevýhodných ekonomických podmínek a nevytvářejí
si zdroje na budoucí obnovu. Potřebné příspěvky se však řeší
jiným způsobem a v souladu s platnou legislativou. K tomu je
však nutno včas jednat s dotčenou občanskou veřejností a uzavřít potřebné dohody, nebo přijmout závazné vyhlášky, např.
novelu obecně závazné vyhlášky o poplatku za zhodnocení
stavebního pozemku na základě zákona o vodovodech a kanalizacích. Pokud tak rada města nečiní, buďto o této možnosti
neví, nebo záměrně určitou skupinu občanů zvýhodňuje na
úkor jiných. Není třeba podotýkat, že obojí je špatně a postižení se mohou proti nedbalému přístupu soudní cestou bránit.
Nedá mi, abych nepřipomněl podobnou situaci z předrevoluční doby v r. 1986, kdy lhostejným a nedbalým přístupem
tehdejších poslanců, volených z řad organizací NF, při projednávání tak významného bodu programu, kterým byla změna
katastrálních hranic obce, schválili tuto změnu téměř jednohlasně a v důsledku tohoto již nezvratitelného rozhodnutí přišlo Město Zubří o 67 ha historického území a od té doby jen
na chybějící dani z nemovitostí ročně nejméně o dva mil. Kč.
Aktuálním příkladem nedůsledného přístupu MěÚ je vydání rozhodnutí o zrušení frekventovaného přejezdu na konci
ulice U Trati, a to jenom proto, že vedení města nedokáže
dostatečně zdůvodnit význam přejezdu pro bezpečnost uživatelů, samozřejmě za přispění dalších opatření ke zvýšení
bezpečnosti. Bez stanoviska vedení a příslibu opatření nemá
pověřený úředník o co opřít text odpovědi a v důsledku toho
hrozí riziko dalších smrtelných úrazů.
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Značné rozpaky pak vyvolává situace kolem přípravy a projednávání změn územního plánu, kdy vedení města požádalo
pořizovatele o vypracování dvou podrobných zastavovacích
studií, aniž byly tyto veřejně projednány, a jak ukazují známky nesouhlasu z řad vlastníků dotčených pozemků, nebylo
dosaženo dohody ani na separátních jednáních o jednotném
postupu. Bez potřebné dohody je zablokovaná jakákoliv
další výstavba, pokud další změnou ÚP nedojde k omezení
rozsahu původních zastavitelných ploch. Zato bez jakéhokoliv dořešení potřebných územních problémů, včetně závazné
parcelace a dopravní přístupnosti, které podobnou zastavovací studii v lokalitě kolem ulice Sportovní postrádá, pokračují přípravy pro další podobnou chaotickou výstavbu v této
lokalitě. Rezignace rady města na urbanizaci této lokality je
trestuhodná a devastující pro celou lokalitu.
Bylo by možno uvést i další případy, kterým by prospěla
užší a důslednější spolupráce s občanskou veřejností, kterou
nelze nahradit anketou, nebo kabinetní přípravou strategických plánů rozvoje. Zkušenost z podobné praxe, kdy se vše
svěří do rukou s prominutím „osvícené vrchnosti“ a pak se
veřejného projednávání neúčastní ani zvolení zastupitelé, je
určitým zklamáním o zájmu veřejnosti ovlivnit, kam půjdou
prostředky z daní všech daňových poplatníků. Tento stav
se nezlepší, pokud se občané a samotní poplatníci rovněž
nezačnou v dané oblasti dostatečně vzdělávat. Malá úlitba
v podobě ankety o participativním rozpočtu v řádu několika
deseti či statisíců, jsou jen slabou náplastí, ale třeba se zatím
jedná jen o pilotní projekt.
Dovolte mi proto závěrem zopakovat moji výzvu: Vyzývám
občany našeho města, zvláště i z řad mladší generace, jimž
bude patřit následující budoucnost a jimž není osud města lhostejný a umí přesvědčit, že veřejný zájem a prosperita
celku je pro ně vždy prioritou, nezůstávejte stranou a svým
vzděláváním a svými schopnosti přispějte posunout město
v jeho rozvoji a zapojte se buďto kandidaturou ve volbách,
nebo alespoň poradenskou účastí ve výborech zastupitelstva.
Podobnou výzvu směřuji k voličům: Přes signály o nelichotivé ekonomické a ekologické budoucnosti neztrácejte naději
a věnujte pozornost výběru kandidátů, kterým věříte, že z této
napjaté situace dokážou město vyvést s minimálními negativními dopady, třeba i s využitím své odbornosti a zkušenosti.
Vrátím-li se na začátek, podobný optimismus asi očekáváme i od nastupující nové vládní koalice. Jen na jejich jednotě
a odborné spolupráci závisí další směřování této země.
Jan Ondřej, bývalý starosta obce

Prostřední Bečva 360, 756 56 Prostřední Bečva
Chceš se stát součástí našeho týmu? Přidejte se k nám,
uvaříme z tebe profíka!
Areál Zavadilka je komplex skládající se z restaurace
Valašský šenk, rekreačně sportovního a zábavního
areálu a ubytovacího zařízení, který hledá pro rozšíření
pracovního týmu spolupracovníky ve složitém umění
gastronomie.
Co u nás můžeš dělat:
►TANČIT MEZI SPORÁKY A VAŘIT POŘÁDNÉ
VALAŠSKÉ JÍDLO.
►POMÁHAT MÝT HRNCE A LOUPAT CIBULI NAŠIM
KUCHTÍKŮM, PROTOŽE VŠE NESTÍHAJÍ.
►TOČIT PIVO, ROZNÁŠET JÍDLO
A OBSKAKOVAT VŠECHNY DOBRÉ LIDI.
Co ti za to dáme:
►PRÁCI OD NEVIDÍM DO NEVIDÍM
A DOBROU PARTU, KTERÁ TĚ V TOM NENECHÁ.
►MOŽNOST NAUČIT SE V GASTRU NĚCO, CO TĚ
JINDE NENAUČÍ.
►PENÍZE A OSTATNÍ VÝHODY, KTERÉ NAJDEŠ NA
WWW.NEROTRADE.CZ POD KARIÉRA
A NABÍDKA PRÁCE.
Máš zájem? Napiš e-mail na kariera@nerotrade.cz nebo
volej na tel.: +420 602 222 984 nebo chatuj na Facebook.
(placená inzerce)

Dolní Bečva 604, 756 55 Dolní Bečva
Chceš se stát součástí našeho týmu? ROSTEME,
a proto se přidej k nám!
NERO TRADE, a. s., je výrobce interaktivních zábavních
zařízení a hraček pro děti a provozovatel zábavní techniky,
který hledá kolegy do pracovní party.
Co u nás můžeš dělat:
► ELEKTRIKÁŘE NEBO JEJICH MISTRA,
► IT SPECIALISTU,
► VEDOUCÍHO KOVOVÝROBY,
► STAVBYVEDOUCÍHO,

Inzerce

► MANAGERA PRACOVNÍ AGENTURY,
► PRACOVNÍKA ÚKLIDU.
Co ti za to dáme:
► NAROČNOU PRÁCI S NOVÝMI TECHNOLOGIEMI, KDE
SE TAKY NĚCO NAUČÍŠ.
► SPRÁVNÉ PARŤÁKY, KTEŘÍ, KDYŽ NĚCO NEVÍŠ,
POMŮŽOU.
► PRAVIDELNOU MZDU, A KDYŽ BUDEŠ DOBRÝ, TAK
K TOMU ODMĚNY.
► OSTATNÍ VÝHODY, KTERÉ NAJDEŠ NA WWW.
NEROTRADE.CZ POD KARIÉRA A NABÍDKA PRÁCE.
Máš zájem? Napiš e-mail na kariera@nerotrade.cz nebo
volej na tel.: +420 602 222 984 nebo chatuj na Facebook.
(placená inzerce)

(placená inzerce)
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Sport

Další sportovně-turistická výzva skončila
V poslední turisticko-sportovní výzvě, tentokráte s názvem Pohybu zdar, covidu zmar aneb nouzový stav už
je tu zas nebylo úkolem navštívit předem daná místa,
ale tentokrát jsme to nechali na vás. Měli jste nám zaslat
fotku z vašich toulek přírodou, z míst, která rádi navštěvujete, nebo jsou vám blízké. Po dobu trvání výzvy (necelý
měsíc) jste navštívili místa v Zubří - v jeho těsné blízkosti
i místa vzdálená. Byli jste na Hodorfu, Huštýně, na Ostrém vrchu, na Čihadle, Velkém Javorníku nebo Kamenárce,
z těch vzdálenějších míst jste "dobyli" Lysou horu, Radhošť.
Oblíbeným místem je i osamělý javor na Lhotách, a dokonce jste si i zarybařili v Juřince a na Horní Bečvě. Děkujeme
všem za zaslané fotky a věříme, že i když už výzva skončila,
i nadále budete posilovat imunitu na svých toulkách na čerstvém vzduchu.
PR

Gumotíci v čele po podzimní části
V
úvodním
zápase
pátého kola předvedly týmy Tip Café
i TJ své dosavadní nejlepší výkony, nakonec se z vítězství radovali domácí. Ženy
v akci podlehly Panelákům a v závěrečném duelu zvítězili Gumotíci, když o 22
kolků přehráli tým Oktopusu. Nejlepší výkon kola předvedla Lidka Satinská, která shodila 290 kolků.
Výsledky 5. kola:
Tip Café – TJ
Paneláci – Ženy v akci
Oktopus – Gumotíci

6:2 (776:718)
6:2 (576:554)
2:6 (698:720)

Na úvod šestého kola se utkaly celky TJ a Ženy v akci, ve
které proti sobě nastoupili vnuk Tomáš Leška proti babičce
Nadi Slovákové. Oktopus prohrál o pár kolků s celkem Tip
Café, Gumotíci porazili Paneláky a potvrdili svou dosavadní neporazitelnost. Výkon kola předvedl z jednotlivců Libor
Vančura výkonem 266 kolků.
TJ – Ženy v akci
8:0 (663:584)
Oktopus – Tip Café
2:6 (697:731)
Gumotíci – Paneláci
8:0 (761:682)
Další podrobnosti, tabulku a statistiky jednotlivců najdete
na sport.mesto-zubri.cz a na FB stránkách Sportoviště města
Zubří.
PR
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Starší žačky zahajují přípravu
na jarní sezónu

7. TJ Jiskra Otrokovice

9 3 0 6 159:180

6

8. DHK Zora Olomouc B

9 2 0 7 152:200

4

9. TJ Cement Hranice

9 1 0 8

96:187

2

10. TJ Sokol Osek nad Bečvou 9 0 0 9

67:340

0

Minižabky a minirůžovky v akci

Starší žačky zahájily přípravu na jarní část sezóny. Přípravu budou tvořit herní tréninky v hale, tréninky v posilovně
s Jakubem Bambuchem a přípravné zápasy s družstvy žáků.
Máme před sebou také přípravné turnaje v Kuřimi a Otrokovicích, pokud to epidemiologická situace dovolí.
Po podzimní části sezóny přezimují starší žačky na 4. místě
v soutěži Olomoucko-zlínské ligy, která je velmi vyrovnaná. Z devíti zápasů děvčata 6krát odešla z hřiště s vítězstvím
a ve třech zápasech jsme bodově vyšly na prázdno. Mrzet nás
může prohra se Zlínem „B“, zápas nám vůbec nevyšel. Naopak cenné body jsme získaly v zápase s celkem, ve kterém
hrají děvčata Žeravic/Velké Bystřice.
V přípravě je potřeba se zaměřit na zlepšení kondice a zejména na souhru dvojic v útočné části a na kombinační hru.

Střelkyně našeho družstva: Knedlová Viky 72, Korgerová
Niky 30, Melichaříková Anička 35, Juříková Kája 19, Minarčíková Nela 18, Piskořová Terka a Večeřová Hela 13, Petřeková Simona 10, Andrýsková Terka 9, Mizerová Viky 6.
TJ Lesana

Tabulka – Liga OLK-ZLK - starší žačky
Základní část
Aktuální celkové pořadí

Z V R P SKÓRE

B

1. DHK Zora Olomouc A

9 9 0 0 237:125 18

2. Handball PSG Zlín A

9 7 0 2 291:170 14

3. SK Žeravice/Velká Bystřice 9 7 0 2 242:153 14
4. TJ Lesana Zubří

9 6 0 3 234:148 12

5. Handball PSG Zlín B

9 5 0 4 177:153 10

6. SHK Kunovice

9 5 0 4 153:152 10

Na jarní část sezóny se připravují taky naše nejmladší
házenkářky - děvčátka 1.-4.tříd.
Na podzim vyzkoušely své házenkářské dovednosti nejen ve
Školní lize, ale také na turnajích, které organizoval Zlínský kraj.

Děvčátka jsou moc šikovná a vítězí u nich především radost
ze hry. Zdobí je také bojovnost a snaha vyrovnat se klukům,
s nimiž často měří své síly a nedají jim nic zadarmo.
TJ Lesana

Drama se nekonalo, poslední domácí zápas
jsme zvládli
Tyto zápasy v rámci lokálních derby jsou vždy nabité zajímavými střetnutími. V Cementu se objevuje dost odchovanců
Zubří a i z pohledu do minulosti se dá hovořit o určité hráčské
provázanosti mezi těmito kluby. Zubřané se po dlouhé době
představili se stejnou sestavou, což potvrzuje, že se jejich listina marodky téměř vymazala a mohou tak hrát s tím nejlepším,
co mají. Hranice se de facto také dostaly z nedobrých výkonů,
což potvrdily výkonem proti Lovcům doma. Podle tabulkového rozmístění se dalo před zápasem hovořit o jednoznačné
záležitosti z pohledu domácích. Podzimní zápas v Hranicích
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sice vyhráli Zubřané o 9, vývoj zápasu ale jednoznačný nebyl.
Něco podobného bylo na programu i dnes v ROBE Aréně.
1. poločas
Od první minuty si vzalo slovo Zubří, během chvíle vedlo
2:0. Hranice však prvotní náskok zachytily a ihned srovnaly.
V 9. minutě dokonce vedly 3:5 a nebýt zastavení rozhodčími akce, která by skončila balónem v síti Maliny, mohlo
být hůře. Možná hrozba vedení Hranic o 3 branky popohnala
domácí a rázem srovnali stav na 5:5. Ač by se mohlo zdát, že
nebudou Hranice větším potížistou, hrály výborně. Domácí
museli až do 17. minuty stále dotahovat. Trenér Valachů si
vyžádal oddechový čas, který právě na konci 17. minuty přišel vhod. Po něm se obraz hry trochu změnil, domácí vedli
o jeden gól, a byť poté ještě srovnal Piwko na 10:10, bylo to
naposledy, co Hranice byly na dostřel. Od tohoto momentu
bohužel pro Hranice přišlo jejich hluché místo a k nějakému
gólu do sítě Zubřanů nikdo z hranických nedokázal zavelet.
První poločas dopadl lépe pro domácí, s herním projevem
však nemohli být spokojeni.

2. poločas
Výborně vstoupili do druhého dějství Zubřané. Z tříbrankového vedení se dostali už na rozdíl šesti gólů. S hrou Hranic
nebyl jejich trenér Hudeček spokojen a už v osmé minutě
druhé půle musel vytahovat kartu k time-outu. Pokud by
dnes proti Zubří stál stejně vyspělý tým, mohlo by být ještě
zaděláno na drama. Zubří však žádné takové drama nepřipustilo. O posledních minutách by se dalo hovořit jako o udržovacím módu a skóre se nijak dramaticky nevyvíjelo. Zubřané si vedení uhlídali a zaslouženě vyhráli. Domácí ukazují,
v jaké jsou aktuálně formě. Hranice naopak předvedly, že
nic není nemožné a v prvním poločasu ukázaly, že je možné
konkurovat kvalitám zuberských borců.
15.kolo: HC ROBE Zubří – TJ Cement Hranice 28:20
(15:12)
Nejlepší střelci: Dobeš 9, Mořkovský 7/2, Mika 3 – Piwko
6/3, Zbránek 4, Brož 3
Asistent trenéra hostujícího týmu, Jan Plaček: “Z našeho
pohledu byl první poločas dobrý, fungovala nám obrana. Jediné, co nás trápilo, byly góly z rychlých útoků. Nedokázali
jsme uhlídat první vlnu Zubří. Ve druhém poločasu jsme úplně vypadli v útoku. Potom si to Zubří pohlídalo.”
Trenér domácího týmu, Peter Dávid: “Dva body jsou doma,
to je nejdůležitější. Máme toho dost, jsme rádi, že je konec. Zápas má černý puntík a to, že je Luky Hybner opět zraněný.”
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Spojka hostů, Luděk Piwko: "První poločas nám vyšel,
trápili jsme se ale na postavenou obranu, to nás ubíjí. Ve
druhém poločasu nám soupeř utekl a nedokázali jsme se dostat do šancí.”
Křídlo domácích, Josef Dobeš: "V prvním poločase nám
moc nefungovala obrana mezi 2-3, kde jsme si řekli, že souboje nebudeme prohrávat. Dostávali jsme zbytečné góly
z odražených střel. Ve druhém poločasu jsme se zvedli a dohráli jsme to do vítězného konce. Ke konci zápasu jsme si
mohli zkusit hru 7 na 6.”
HC Zubří

Euro se blíží, opět nechybí výrazná
zuberská stopa

Mistrovství Evropy klepe neúprosně na dveře a celá zuberská rodina se může radovat!
Do nominace na Euro se dostali všichni tři členové
A týmu!
Na mistrovství jedou Lukáš Mořkovský, Šimon Mizera a Mira
Jurka, za realizační tým jsou za Zubří vysláni Petr Kocurek
a lékař MUDr. Vlastimil Karlík.
ME 2022 se koná od 13. ledna na Slovensku a v Maďarsku,
naše skupina se hraje v Bratislavě (soupeři: Španělsko, Bosna a Hercegovina a Švédsko).

Společně s našimi borci se do dějiště mistrovství podívají
i odchovanci – Matěj Klíma, Staňa Kašpárek, Kuba Hrstka
a Tomáš Číp (kvůli zdravotním problémům neodcestuje Štěpán Zeman).
Za celý klub přejeme, ať se daří!
HC Zubří
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Jurka je unikát, Mizera Euro zvládne,
říká o odchovancích Zubří kouč Mika
Stejně jako na předchozím házenkářském Euru bude i letos
v Bratislavě reprezentovat Česko sedmička odchovanců
Zubří. „Ale poprvé bude chytat na šampionátu náš brankář,“
těší Jiřího Miku, dlouholetého šéfa zuberského mládežnického centra a bývalého gólmana.
Zubří je zásobárnou národního týmu. Šimon Mizera je
ale prvním brankářem klubu, který jede na velkou akci.
Proč jste museli tak dlouho čekat?
Reprezentace měla vždycky dobré brankáře – Galia, Štochlové, Slabí. I v Zubří jsme vychovali kvalitní gólmany, Malinu, Krupu, který teď chytá v Koreji, ale na úplnou špičku
nedosáhli. Až když teď skončil Galia, otevřela se možnost.
Mizerovi je teprve 21 let. Věříte, že se mu proti světovým
házenkářům nerozklepou ruce?
Španělsko, Švédsko, ale i trochu podceňovaná Bosna jsou
top soupeři. Věřím, že když dostane šanci, nezklame. V přípravných zápasech s Rakouskem zachytal výborně, v extralize podává opakovaně dobré výkony. Kdo jiný by to měl
dokázat? A když ne teď, tak v budoucnu určitě.
Objevil se ve správný čas na správném místě?
Celou kariéru má před sebou. Měl velké štěstí, že když přešel z dorostu do mužů, bylo v bráně místo a šanci využil.
V jiných extraligových týmech musí mladí čekat, až starší
skončí.
Neměl by už odejít do zahraničí, aby se jeho růst nezastavil?
Myslím, že pomalu by nad tím měl uvažovat, možná i rychle.
Ale potřebuje mít štěstí, aby šel do klubu, kde dostane šanci,
budou mu věřit a pracovat s ním, ale zároveň to nebude viset
jen na něm. Má všechny předpoklady, aby navázal na Štochla, Galiu, kteří odcházeli do zahraničí v pozdějším věku.
V čem je jeho největší přednost?
Dvěma slovy - je talentovaný a pracovitý. Nikdy s ním nebyly problémy. Cokoliv se mu řeklo, udělal to. Někteří brankáři si během tréninku sednou a kecají. Šimon je hodně silný
v náskocích, což vyplývá z toho, že chytá českou extraligu.
Nemáme tady takové střelce z dálky jako jinde. Ale jakmile
odejde do zahraničí, zvykne si stejně jako jeho předchůdci.
Nejmladším hráčem v týmu je zuberská spojka Lukáš
Mořkovský, v devatenácti ještě pořád dorostenec. Překvapila vás jeho nominace?
Ne. Je to hráč, který udělal ohromný pokrok v mladším dorostu pod Pavlem Hrachovcem. Strašně moc se zlepšil. Pak
měl štěstí, že muže začal trénovat Miky Tonar, který se mladým věnuje, a díky němu také rostl. Překvapilo mě, že se
tak brzy prosadil v mužské házené. Většině to trvá mnohem
déle. Doufám, že to nebyl výkřik do tmy. Nevím, co s ním
trenér na Euru zamýšlí. Ale v devatenácti nejede vyhrát zápasy nad Švédskem, Španělskem. Když dostane šanci, bude
to super.
Lídrem týmu by ale měl být Matěj Klíma, který prošel
vašima rukama v dorostu.
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Jako kluka jsem ho přivedl do Zubří spolu s Dokoupilem
z Ivančic. Byl nenápadný, ale už po půl roce ukázal, že je
ohromný talent. Zaujetí, práci na tréninku měl vzorné. Spolu
s Mizerou patří do generace hráčů, která všechno vyhrávala,
poráželi německé, maďarské týmy. Osobně mě mrzelo, že
nezůstal v Zubří déle, ale přál jsem mu, aby se dostal do
mužské reprezentace. Lídrem se stal brzo. Je to hráč s obrovským potenciálem a má všechno, co má házenkář mít –
dynamiku, hlavu. Aby se dostal na evropskou úroveň, potřebuje mít štěstí. Bohužel bývá častěji zraněný.
Hned tři ze čtyř nominovaných křídel (Hrstka, Číp, Jurka) jsou ze Zubří. Máte patent na jejich výchovu?
Už před nimi jsme měli fantastická křídla, Pavla a Petra Hrachovcovy, Pavla Mičkala. V Zubří jsme nikdy neměli vysoké
hráče, takže jsme útoky dohrávali do křídel, chodili do rychlých brejků, což je doména křídel.
Po minulém Euru se loučil s reprezentací Miroslav Jurka. Přesto vydržel ještě dva roky.
Mira je unikát, levák, výkonnost má, přístup také. Po krásném angažmá ve Francii postavil v Uherském Hradišti dům,
s ženou se jim narodily dvě děti. Začal učit ve škole, ještě
dálkově studuje. Na tréninky dojíždí a pořád si udržuje vysokou výkonnost. Hlavně v obraně je vynikající. Mira je důkazem, že když poctivě pracujete a máte sport rád, tak tohle
všechno jde skloubit. Je příkladem pro další hráče, kteří se
vymlouvají, že nemají čas.
Mizera s Mořkovským jsou nastupující vlnou zuberských talentů v reprezentaci. Rostou v klubu jejich následovníci?
Doufám, že se kontinuita nezastaví. Ale je to čím dál tím
těžší. Děti ztrácí zájem o sport obecně, spoustu jich vzal covid. Už pro ně není hlavní jako v dobách mých vrstevníků.
Když vezmu, v jakých podmínkách v Zubří trénujeme, je neuvěřitelné a k zamyšlení, že takové malé město vyprodukuje
třetinu reprezentace.
Zdroj: https://www.idnes.cz/sport/hazena/me-hazenkarujiri-mika-simon-mizera-lukas-morkovsky-miroslav-jurka.
A220112_645403_hazena_rou
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Zpráva oddílu kuželek
Podzimní část sezóny máme v seniorské kategorii úspěšně za
sebou. Je velikým úspěchem, že se v této nešťastné covidové
době podařilo všechna podzimní utkání odehrát. V to jsme
v září, kdy soutěže začínaly, ani nedoufali. "A" team se po
polovině soutěže drží na třetím místě v krajském přeboru
a "B" team je dokonce na druhé pozici v meziokresním přeboru. Dorostenci a junioři odehráli své tři krajské turnaje
a dalších 5 turnajů je ještě čeká.
Již od druhého lednového týdne nám začaly běžet kuželkářské
soutěže ve své jarní části. Nejdříve, o víkendu 8. - 9. 1. 2022,
to byly krajské přebory - MZK v kategoriích mužů, žen
a seniorů. O víkendu 29.-30. 1. 2022 mají naplánovány své
krajské přebory dorostenci a junioři.
Zde je jarní program všech našich družstev:
„A“ družstvo - KP Zlín – jarní část:
12. kolo 14.01.2022 pá 17.00 1-2
		
TJ Gumárny Zubří – KC Zlín C
13. kolo 21.01.2022 pá 17.00 1-2
		
TJ Gumárny Zubří – KK Kroměříž B
14. kolo 05.02.2022 so 15.00 1-2
		
KK Camo Slavičín B – TJ Gumárny Zubří
15. kolo 11.02.2022 pá 17.00 1-2
		
TJ Gumárny Zubří – TJ Bojkovice Krons B
16. kolo 18.02.2022 pá 17.00 1-2
		
TJ Gumárny Zubří – TJ Zbrojovka Vsetín B
17. kolo 26.02.2022 so 17.30 1-4
		
SC Bylnice – TJ Gumárny Zubří
18. kolo 04.03.2022 pá 17.00 1-2
		
TJ Gumárny Zubří – TJ Kelč
19. kolo 11.03.2022 pá 17.00 1-4
		
TJ Valašské Meziříčí C – TJ Gumárny Zubří

20. kolo 18.03.2022 pá 17.00 1-2
		
TJ Sokol Machová B – TJ Gumárny Zubří
21. kolo 25.03.2022 pá 18.00 1-4
		
KK Kroměříž A – TJ Gumárny Zubří
22. kolo 01.04.2022 pá 17.00 1-2
		
TJ Gumárny Zubří – KK Camo Slavičín A
„B“ družstvo – MOP VS, NJ, PR – jarní část:
8. kolo 03.02.22 čt 16.30
		
KK Lipník nad Bečvou C - TJ Zubří B
9. kolo
		
10. kolo
		

07.02.22 po 17.00
TJ Zubří B - TJ Nový Jičín Frenštát p. R.
18.02.22 pá 16.30
KK Hranice - TJ Zubří B ZRUŠENO

11. kolo 21.02.22 po 17.00
		
TJ Zubří B - TJ Spartak Bílovec B
12. kolo 28.02.22 po 17.00
		
TJ Zubří B - TJ Kelč B
13. kolo 10.03.22 čt 16.30
		
TJ Nový Jičín B - TJ Zubří B
14. kolo 14.03.22 po 17.00
		
TJ Zubří B - TJ Odry C
Dorost a junioři – krajské mistrovské turnaje
– jarní část:
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo

23.01.2022 12.30 TJ Valašské Meziříčí
13.02.2022 12.30 KC Zlín
20.03.2022 10.00 TJ Jiskra Otrokovice
27.03.2022 10.00 VKK Vsetín
10.04.2022 10.00 KC Zlín
Radim Krůpa
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Seznam akcí na sportovištích města Zubří v únoru 2022
SPORTOVNÍ HALA
Sobota 5. 2.
07.30 hod.
		

Futsal
8. kolo okresního přeboru

18.00 hod.
		

HC ROBE Zubří - TJ Sokol Nové Veselí
17. kolo extraligy mužů

Neděle 6. 2.
08.30 hod.
		

HC Zubří A – HCB Karviná
4. kolo moravskoslezské ligy starších žáků

10.00 hod.
		

Handball PSG Zlín A – HCB Karviná
4. kolo moravskoslezské ligy starších žáků

11.30 hod.
		

HC Zubří A - Handball PSG Zlín A
4. kolo moravskoslezské ligy starších žáků

Sobota 12. 2.
07.30 hod.
		

Futsal
9. kolo okresního přeboru

Neděle 13. 2.
07.30 hod.
		

Futsal
9. kolo okresního přeboru

15.00 hod.
		

HC Zubří - TJ Sokol Žďár n. S.
12. kolo první ligy mladšího dorostu

17.00 hod.
		

HC Zubří - Handball PSG Zlín
12. kolo první ligy staršího dorostu

Sobota 19. 2.
07.30 hod.
		

Futsal
10. kolo okresního přeboru

18.00 hod.
		

HC ROBE Zubří - SHC Maloměřice Brno
19. kolo extraligy mužů

Neděle 20. 2.
08.00 hod.
		

HC Zubří C - TJ Valašské Meziříčí
2. kolo zlínské ligy mladšího žactva

09.30 hod.
		

HC Zubří B - Handball PSG Zlín A
2. kolo zlínské ligy mladšího žactva

11.00 hod.
		

HC Zubří A - HK Bystřice pod Hostýnem
2. kolo zlínské ligy mladšího žactva

Sobota 26. 2.
07.30 hod.
		

Futsal
11. kolo okresního přeboru

15.00 hod.
		
		

TJ Valašské Meziříčí
- TJ Rožnov pod Radhoštěm
3. kolo zlínské ligy mladšího žactva

17.00 hod.
		

TJ Lesana Zubří - HK Hodonín II.
13. kolo 2. ligy žen

Neděle 27. 2.
07.30 hod.
		

Futsal
11. kolo okresního přeboru

13.00 hod.
		

HC Zubří B – TJ Sokol Klímkovice
14. kolo druhá liga mladšího dorostu

15.00 hod.
		

HC Zubří – Sokol Telnice
14. kolo první ligy mladšího dorostu

17.00 hod.
		

TJ Lesana Zubří – MHK Taeda Karviná
14. kolo 2. ligy mužů SM

KUŽELNA
Pondělí 7. 2.
17.00 hod.

Středa 9. 2.
17.00 hod.

Pátek 11. 2.
17.00 hod.

Středa 16. 2.
17.00 hod.

Pátek 18. 2.
17.00 hod.

Pondělí 21. 2.
17.00 hod.

TJ Zubří B - TJ Nový Jičín F
9. kolo meziokresního přeboru

Zuberská amatérská liga
9. kolo kuželkářské ligy

TJ Gumárny Zubří
- TJ Bojkovice Krons B
15. kolo zlínského krajského přeboru

Zuberská amatérská liga
10. kolo kuželkářské ligy

TJ Gumárny Zubří
- TJ Zbrojovka Vsetín B
16. kolo zlínského krajského přeboru

TJ Zubří B - TJ Spartak Bílovec B
11. kolo meziokresního přeboru
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Pátek 25. 2.
16.00 hod.

Pondělí 28. 2.
17.00 hod.
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Zuberská amatérská liga - turnaj TOP 12
závěrečný exhibiční turnaj

TJ Zubří B - TJ Kelč B
12. kolo meziokresního přeboru

SOKOLOVNA
Sobota 19. 2.
09.00 hod.

Turnaj neregistrovaných hráčů
dvouhra mužů ve stolním tenisu

Program - únor 2022
Kulturní akce se uskuteční dle platných hygienických
pravidel.

KLUB ZUBŘÍ, Hamerská 10
Pátek 11. 2. 2022 od 19.00 hodin
IVAN HLAS TRIO
Komorní sestava fungující už nějaký čas kolem písničkáře
Ivana Hlase, kterého v triu skvěle doprovázejí kytarista Norbi
Kovács a violoncellista Jaroslav Olin Nejezchleba.
Vstupné: 250 Kč, rezervace: https://www.mesto-zubri.cz/
nakup-listku-online

MUZEUM ZUBŘÍ,
Vzdělávací centrum Jana Koláčka

Hlavní 824

Úterý 22. 2. 2022 od 17.00 hodin
CHODNÍČKY K MINULOSTI
CO BY KAŽDÁ HOSPODYŇKA
Vanda Vrlová
Pořad v rámci přednáškového cyklu Muzea Zubří.

OSTATNÍ
Sobota 26. 2. 2022
MASOPUSTNÍ PRŮVOD
Tradiční akce Valašského souboru písní a tanců Beskyd.

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN
Neděle 27. 2.
09.00 hod.

TJ Gumárny Zubří – ŠK Vsetín B
9. kolo krajské soutěže v šachu

***

Pátek 11. 3. 2022 od 18.00 hodin v Klubu Zubří
HOUSLE
Divadlo Ungelt
Autor: Dan McCormick, režie: Ladislav Smoček
Hrají: Jiří Langmajer, Pavel Liška, Milan Hein
Vstupné: 500 Kč, rezervace:// www.mesto-zubri.cz/nakuplistku-online
Představení je zařazeno do Divadelního předplatného 2022,
na které je ještě stále možné zakoupit permanentky.
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