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Tomáš Štverák dokončil svou doposavad
nejnáročnější výzvu - na Radhošť vyběhl
devětadvacetkrát
Zuberský ultramaratonec Tomáš Štverák devětadvacetkrát za sebou pokořil beskydský vrchol Radhošť. Za
méně než 48 hodin uběhl zhruba 180 kilometrů a zdolal
převýšení dvou Mount Everestů.
Zuberský ultramaratonec Tomáš Štverák se rozhodl třicetkrát vyběhnout na vrchol Radhoště. Celkové převýšení, které
několikanásobným pokořením beskydské hory zdolal, bylo
větší než dva Mount Everesty. Za každý překonaný výškový
metr pak daroval 1 korunu devítiletému Jakubovi Guryčovi,
který trpí vzácným syndromem. Pomyslná startovní pistole
vystřelila v pátek 6. listopadu v osm hodin večer.

www.mesto-zubri.cz

•

25. listopad 2020

CO VIDíš? Zubří... Tak vidíš!

Pro naši soutěž na závěr letošního roku jsme si do názvu vypůjčili hlášku z filmu Pelíšky a upravili tak, aby vystihovala současnou situaci, která nyní nejen u nás v republice panuje. Ano,
covid nás pronásleduje již od začátku letošního roku a docela
nám znepříjemňuje život. Ruku v ruce s tím vydává vláda krizová opatření, která omezují sportovní a pohybové činnosti, a tím
pádem dostává na frak naše imunita a zdravotní stav. Jediným
dostupným řešením v těchto dnech je pohyb v přírodě. Až na
nějaké deštíky nám počasí zatím přeje, proč se tedy nevydat do
přírody, kde to zrovna teď hraje všemi barvami? No, a když už
tam budete, co kdybyste pořídili nějakou pěknou fotku, zaslali nám ji a třeba i vyhráli nějakou drobnou cenu? Co je třeba
udělat?

(více na str. 15)

Program rozvoje města Zubří na období let
2021 – 2025

Vážení občané,
od jarních měsíců probíhaly práce na strategickém materiálu
Program rozvoje města Zubří na období let 2021 – 2025. Tento materiál je nezbytný nejen pro stanovení vizí a cílů, ale také
je potřebný jako podklad pro získávání dotačních prostředků.
Bude projednáván na 11. zasedání Zastupitelstva města Zubří
dne 03.12.2020.

(více na str. 4)

Redakční rada upozorňuje své dopisovatele,
že uzávěrka prosincového čísla je již
2. prosince 2020!!!
(více na str. 15)
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Společenská kronika občanů Zubří
Narození
Karin Kolečková			
Natálie Němcová

Emily Porubská

Blahopřání
Přejeme všem jubilantům do dalších let pevné zdraví,
hodně štěstí, spokojenosti a krásných chvil pohody.
Bohuslava Nováková 93 let Drahomíra Dobešová 91 let
Zdenka Bergová
75 let Marie Říhová
85 let
Františka Adámková 97 let Jaroslav Petřek
75 let
Vincencie Dobešová 90 let

Odešel jsi, aniž Tvé rty řekly sbohem.
Dne 14. listopadu 2020 uplynulo 7 let od
úmrtí
pana Zdeňka Žáka.
Vzpomeňte s námi.
Dne 20. listopadu 2020 uplynulo 1. výročí od úmrtí
doc. PhDr. Zdeňka Novotného, CSc.,
který odešel po kratší těžké nemoci ve
věku 70 let.
Zároveň připomínáme, že po dlouhé nemoci zemřel 10. října 2020 jeho bratr
Mgr. Jaromír Novotný ve věku 76 let.
Vzpomínají a za vzpomínku všem děkují
rodiny Novotná a Holišova.

kkk
Úmrtí
Jaroslav Janošek 		
Zdeňka Zatloukalová 		
Anna Kaňáková 		
František Pavlíček		

Anna Holišová
Helena Sekyrová		
Josef Poruba

Vzpomínáme
Vůle osudu byla silnější
než naše nejvroucnější přání.
Dne 2. listopadu 2020 jsme vzpomněli
1. výročí úmrtí našeho milovaného tatínka, syna, bratra, dědečka a kamaráda
pana Reného Debnára.
S láskou vzpomíná rodina a přátelé.
Tak, jak z tvých očí zářila láska
a dobrota, tak nám budeš chybět
do konce života.
Dne 11. listopadu 2020 jsme vzpomněli
21 let od úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka, dědečka, pradědečka, bratra
a strýce,
pana Františka Kolečka.
Dnes jen kytičku a svíci mu můžeme na hrob dát a s láskou na něj vzpomínat. Manželka Jarmila s rodinou
Odešli jste, jak osud si přál,
ale ve vzpomínkách žijete s námi dál.
Dne 11. listopadu 2020 by se
dožil 100 let náš tatínek,
pan Josef Kyselý.
Zároveň vzpomeneme 10 let
od úmrtí naší maminky,
paní Marie Kyselé.
Vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Dne 21. listopadu 2020 by se dožil 80 let
pan Jindřich Cabák.
Dne 31. prosince 2020 vzpomeneme
13 let, kdy nás opustil.
S láskou vzpomíná manželka s rodinou.
Kdo v srdcích žije – neumírá.
Dne 26. listopadu 2020 vzpomínáme na
nedožité 80. narozeniny
pana Josefa Korytáře.
S láskou vzpomínají manželka a děti
s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Dík za to, čím jste nám v životě byli,
za každý den, který jste pro nás žili.
Už Vám nemůžeme k narozeninám blahopřát,
jen svíčku hořící a hezkou kytici
na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou vzpomínat.

Dne 8. prosince 2020 by oslavila 90. narozeniny naše maminka,
paní Marie Tovaryšová,
a dne 10. prosince 2020 by oslavil své 99. narozeniny
náš otec,
pan Ladislav Tovaryš.
S láskou vzpomínají děti s rodinami. Kdo jste je znali
a měli rádi, věnujte jim společně s námi tichou vzpomínku.
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MěÚ Zubří informuje
Vážení spoluobčané,
v měsíci říjnu se uskutečnilo jednání RM 48 a 49, ze kterých
vám Rada města přináší pravidelný souhrn informací. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit.
Na první říjnové RM 48 se probíraly tyto body:
►Rada města (RM) schválila uzavření Smlouvy o nájmu
části prostor sloužících k podnikání v objektu Kulturního domu, Starozuberská 870, Zubří, o výměře 31,94 m2
s panem XXX s účinností od 8. 10. 2020. Tyto prostory
se nachází v prvním nadzemním podlaží a budou sloužit
jako zkušebna rockové kapely. Prostory budou na vlastní
náklady pronajímatele odhlučněny a v době pronájmů sálů
a konání akcí zkoušky kapely nebudou. Smlouva je na
dobu neurčitou s tím, že čtvrtletní nájemné je ve výši
1 916 Kč plus zálohy na služby.
►RM schválila uzavření Dohody o plnění uznaného dluhu ve splátkách s paní XXX. Jedná se o splátkový kalendář za účelem splátky dluhu, který vznikl při nezaplacení
nájmu obecního bytu a služeb za měsíce červenec, srpen
a září 2020. Podmínkou dalšího prodloužení nájmu bude
jak uhrazení dlužné částky, tak pravidelné platby měsíčního předpisu.
► RM byla požádána o pronájem prostoru bývalé restaurace/hospody v Kulturním domě na Starém Zubří. Zájemce
chce zprovoznit hospodu se studenou kuchyní, rychlým
občerstvením a možností sezónních akcí typu grilování
apod. V této souvislosti byla RM požádána o opravu stávajících prostor, jako je oprava topení v kuchyni, výměna osvětlení, vylíčení prostor na bílo apod. RM má zájem
o návrat restauračního zařízení v Kulturním domě na Starém Zubří a souhlasí s opravou prostor tak, aby v nich
mohl působit nový provozovatel.
►RM byla informována o návrhu nové služby Knihovny Zubří, a to zajištění rozvozu knih pro znevýhodněné
nebo osamocené imobilní občany, popř. osoby starší 60 let
a zdravotně postižené občany, kteří nemohou knihovnu
sami navštěvovat. Novou službu by mohli využívat tito
občané s bydlištěm na území města Zubří, kteří jsou registrovanými čtenáři knihovny, mají zaplacený registrační
poplatek a nemají žádné pohledávky vůči knihovně. Knihy bude možno vybírat přes online katalog: www.katalog.
mesto-zubri.cz nebo s pomocí knihovnice. Služba bude
bezplatná a rozvoz se uskuteční po telefonické dohodě ve
vymezených časech. Plánované spuštění služby se chystá
na začátek roku 2021, bližší informace připravujeme.
►RM byla informována o situaci s poškozeným kinoplátnem v Klubu Zubří. Momentálně se čeká na revizi, která
určí rozsah potřebných oprav.
Na druhé říjnové RM 49 byly schváleny tyto body:
►Rada města (RM) stanovila prodejní cenu kalendáře
města Zubří na rok 2021 na 60 Kč při nákladu 500 ks (celková cena činí 26 962 Kč vč. DPH) a způsob jeho distribuce – 1) Stolní kalendáře určené k prodeji v rámci MěÚ:
kancelář odboru kultury, místní knihovna, podatelně MěÚ
a Muzeum Zubří, 2) Stolní kalendáře určené k propagaci
města – 100 ks + kalendáře neprodané do konce roku 2020.
►RM neschválila prominutí smluvní pokuty zhotoviteli
díla „Stavební úpravy ZŠ Zubří“ firmě RADEKOV, spol.
s r. o., IČ: 41035933. Při zhotovování došlo k prodlení
v dokončení a předání díla, která v konečném součtu činí

3
11 dní. Celková smluvní pokuta činí 67 650 Kč. Firma
Radekov zároveň provedla v budově ZŠ navíc nutné práce (např. výměna vodovodního potrubí v suterénu), které
v původní projektové dokumentaci nebyly zahrnuty, v celkové výši 13 008 Kč.
►RM schválila v rámci inventarizace majetku a závazků
města Zubří „Plán inventur k 31. 12. 2020“ a pověřuje starostu města podpisem Příkazu k provedení inventarizace.
►RM schválila rozpočtové opatření RM č. 9/2020, kterým
se provádí změna rozpočtu pro rok 2020, dle důvodové
zprávy, po úpravě. Hlavními položkami změny rozpočtu
je zvýšení výdajů u oprav schodů u ZŠ TGM, projektové dokumentace na školní hřiště u ZŠ TGM, u mzdových
nákladů na Seniortaxi či snížení výdajů za nájem vozu Seniortaxi. Kompletní položkové změny naleznete ve zveřejněných důvodových zprávách z RM.
►RM souhlasila s podáním žádosti o dotaci na projekt „Obnova školního hřiště v areálu ZŠ TGM Zubří“ v Podprogramu 117D8220 - PODPORA OBCÍ S 3001 - 10000 OBYVATELI, dotačním titulu 117D8220B - Podpora obnovy
sportovní infrastruktury vyhlášené MMR ČR pro rok 2021.
Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů. Rozpočet této akce činí 4,1 mil.
Kč vč. DPH. Realizace akce je odvislá od získání dotace.
►RM schvaluje „Základní škole Zubří, okres Vsetín, IČ
70874603, Zubří, Hlavní 70, PSČ 756 54“ převod částky 600 000 Kč z rezervního fondu k posílení svého fondu
investic, za účelem budoucího odvodu na účet zřizovatele
z důvodu podílu na budoucích investičních akcích.
►RM ukládá „Základní škole Zubří, okres Vsetín, IČ
70874603, Zubří, Hlavní 70, PSČ 756 54“ odvod do rozpočtu města Zubří ve výši 800 000 Kč pro využití zdrojů
na rekonstrukci majetku školy. Jedná se o dílo „Stavební úpravy ZŠ Zubří“ provedené společností RADEKOV,
spol. s r. o., v celkové výši 3 721 tis. Kč.
►RM byla informována o počátku přípravy rozpočtu na
rok 2021, kdy byla seznámena s prvotními návrhy na výdaje ze strany odborů města. Prvotní a obecná verze výdajové stránky rozpočtu činí cca 152 mil. Kč (z toho cca
70,7 mil. Kč jsou investiční akce). Vzhledem k předpokládaným příjmům v příštím roce a aktuální ekonomické
a epidemiologické situaci bude toto číslo sníženo. O dalším
průběhu tvoření rozpočtu budeme průběžně informovat.
►RM byla informována o dalších krocích vzhledem k fungování lékařského domu, kdy je potřeba v současné době
uzavřít smlouvy s jednotlivými lékaři a lékárnou, aby pro
účely dotace bylo prokázáno, že budova bude sloužit občanům města. Momentálně se vyhotovují texty smluv, které
posléze budou lékařům a lékárně předloženy.
►RM nedoporučuje ZM koupi pozemku p. č. 8, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 394 m2, jehož součástí je stavba
občanské vybavenosti - pneuservisu p. č. 64 a pozemku p.
č. 9/2, ostatní plocha, o výměře 339 m2, se všemi součástmi
a příslušenstvím, od XXXxxx, za cenu 5 300 000 Kč.
►RM byla informována o 6 vytipovaných pozemcích
v majetku města, na kterých by se sekala tráva jen 1x ročně
jako opatření podporující životní prostředí (růst a vysemenění květeny, snížení dopadů sucha a vedra ve městě). RM
s tímto záměrem nesouhlasila. Navrženými byly:
• Část pozemku Pod Lipůvkou u pálenice. Většina pozemku
bude pravidelně sečena, jelikož se tu nachází hřiště. Pozemek, který je močálovitý a pod lesem, bude sečen 1x ročně.
• Pozemek v lokalitě Nad Fojstvím u domu sv. Zdislavy.
• Část pozemku ve svahu, na ulici Pod Čihadlem na Starém
Zubří.
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• Pozemek ve svahu na ulici Horní, nad Divínovými.
• Část pozemku na ul. Rožnovská, za Pavlíkovými.
• Pozemek na ul. U Bečvy, pod autobusovou zastávkou, směr
Rožnov.
►Dále byla RM informována o pořízení zástěn na stanovištích na tříděný odpad. Navržena byla bezúdržbová
varianta z montovaných plastových plotovek vysokých
180 cm a přišroubovaných k železné konstrukci. Cenová
nabídka, v cenách pro rok 2020, činí 31 900 Kč vč. DPH
za stanoviště pro 3 kontejnery.
►RM byla informována o zanesených příkopech po silných deštích na ulicích Randusky, Pod Javorníkem, Na
Kopci a Příčné. Je navrženo zahrnout do rozpočtu na příští
roky jejich pročištění a prohloubení.
►RM schválila prodloužení nájmu na dobu určitou od
1. 12. 2020 do 30. 11. 2021 u bytu č.1 na adrese Hlavní
62, Zubří, bytu č. 2 a bytu č. 5 na adrese Rožnovská 419,
Zubří, se stávajícími nájemci.
Za radu města Aleš Měrka

rala Rada města Zubří na základě podnětu občana. Zprůjezdnění aleje rada města zamítla.
Omlouváme se za vzniklé nedorozumění.
Aleš Měrka, místostarosta

Vedení města uctilo 102. výročí vzniku
Československa položením kytice k památníku
T. G. Masaryka

Zprůjezdnění aleje u ulice Hamerská
V minulém čísle říjnových Zuberských novin došlo k mylné
informaci týkající se zprůjezdnění aleje. Tuto možnost probí-

Foto: Ing. Michaela Wrobelová

Program rozvoje města Zubří na období let 2021 – 2025
(pokračování z titulní strany)
V těchto dnech mělo proběhnout veřejné projednání, bohužel pandemická situace nám nedovolila organizovat veřejné
setkání. Proto Vám, po minulých informacích o plnění dobíhajícího programu rozvoje 2016 - 2020 a analýzách současného stavu v jednotlivých oblastech, předkládáme návrh
iniciativ a jednotlivých aktivit na další období. Město se za-

#/d73)07ded45

vazuje, že tento materiál, až pomine nouzový stav, s veřejností projedná a nejpozději do konce prvého pololetí příštího
roku znovu na půdě zastupitelstva zreviduje.
Nyní Vám poskytujeme prostor k vyjádření alespoň prostřednictvím webu města www.mesto-zubri.cz, kde můžete
napsat Vaše postřehy, připomínky či náměty.
Milan Palacký
vedoucí ekonomického odboru
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Zprávy ze školky - MŠ Sídliště

Nikol Pavlištíková, 9.B
MŠ Sídliště - Sluníčka a podzimníčci.

Kultura
Zprávy ze školy

Babí léto

Ještě před uzavřením školy jsme stihli odeslat do SVČ
Rožnov pod Radhoštěm 16 výtvarných prací na téma babího léta. Můžeme s radostí konstatovat, že naši žáci byli
opět úspěšní. Diplomy za výbornou práci (místa určená
nebyla) si odneslo 8 žáků II. stupně:
Jakub Vičan ze 7. A, Kateřina Matulová, Sabina Urbanová ze 7. B, Lukáš Koleček, Dominik Kretek, Natálie
Němcová, Nikol Pavlištíková a Klára Popelková z 9. B.
Blahopřejeme a těšíme se na další krásné obrázky.
HD

Sabina Urbanová, 7.B

Kalendáře města Zubří pro rok 2021
jsou již v prodeji
V Zubří jsou již k dostání stolní čtrnáctidenní kalendáře
na téma: „Příroda kolem nás“. Najdete v nich fotografie
několika místních autorů, především pana Jiřího Kolečka, který svými snímky pravidelně „zásobuje“ Zuberské
noviny. Dále v kalendáři zhlédnete fotografie Jiřího Škrobáka a Davida Dukáta, jeden obrázek fotil Lukáš Frýza
a panorama z titulní strany je dílem Lukáše Kondělky. Na
náhled jednotlivých stránek se můžete podívat také na
webu města Zubří. Vzhledem k nouzovému stavu nám
s prodejem kalendáře pomáhají soukromé obchody. Níže
uvádíme seznam, kde je možné kalendář v ceně 60 Kč
zakoupit. Město Zubří všem těmto prodejcům srdečně děkuje za ochotu a této spolupráce si nesmírně cení.

Místa prodeje kalendáře Města Zubří „Příroda kolem nás“
• Pekařství Arete, Hamerská 12
• Meduňka, Hamerská 12
• KOVO-ELEKTRO-HOBBY, Hlavní 49
• Květiny Lucida, Nad Fojstvím 67
• Krejčovství Radka Krupová, Hlavní 79
• Jednota Staré Zubří, Starozuberská 358
• Jednota, Horní 847
• Jednota, Hlavní 641
Po ukončení nouzového stavu bude prodej také probíhat
na Podatelně MěÚ Zubří, v Knihovně Města Zubří, v Muzeu Zubří a kanceláři Klubu Zubří.
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Přehledný kalendář všech změn
v plánovaných kulturních akcích
nejen v Klubu Zubří
Nový
termín
2021

Divadlo

7. 11. 20

Pátek
8. 1. 21

DPA, Fanny Agentura
Vzhůru dolů

3. 5. 20

Pondělí
1. 2. 21

DPA, Pantheon Production
Benátky pod sněhem

24. 10. 20

Sobota
13. 3. 21

DPB, Těšínské divadlo
Šakalí léta

13. 11. 20

Pátek
19. 3. 21

DPB, Divadlo v Řeznické
Relativita

3. 11. 20

Neděle
28. 3. 21

Kafe u Osmanyho

5. 4. 20

Neděle
18. 4. 21

DPB, Divadlo Pecka
Normální debil II
(místo „Motýli jsou volní)

3. 12. 20

Středa
28. 4. 21

Koncert
Věra Martinová

25. 10. 20

Neděle
16. 5. 21

DPA, Divadlo Ungelt,
Miss Dietrich lituje

20. 11. 20

Pátek
28. 5. 21

Koncert v Hale Zubří
MŇÁGA & ŽĎORP,
VYPSANÁ FIXA

Původní
termín
2020

V případě, že máte zakoupené vstupenky (nikoliv permanentky) a nové termíny akcí vám nevyhovují, neváhejte
nás kontaktovat. Je možné se domluvit na vrácení vstupného (Tel: 571 659 447, kultura@mesto-zubri.cz). Ještě
tento rok bychom chtěli zahájit on-line prodej vstupenek,
proto vstupenky na akce přesunuté do roku 2021 bude
možné pořídit on-line. Předpokládáme, že by prodej
mohl být spuštěn již v prosinci.

Vánoční betlém v Zubří

S velkou pravděpodobností se letošní stromeček v centru bude rozsvěcet ve zvláštním tichu bez vůně svařáku
a medoviny, tónů koled a také bez všeobecného veselí.
Atmosféru Vánoc bychom vám tak chtěli připomenout
alespoň umístěním vyřezávaného betléma v Klidovém
centru. Betlém vytvořil Roman Mikuš (mimo jiné autor
sochy zubra u vjezdu do Zubří) a v Klidovém centru bude
k vidění po celý adventní a vánoční čas.

Faraoni baví veřejnost novými videoklipy
Zuberská kapela Faraon nepřestává překvapovat. Dlouhých 50 let doby společného hraní jim trvalo, než vydali
v roce 2015 své první CD, dnes již mají „cédéčka“ dvě
a nyní přidávají videoklipy ke svým autorským písním.
V tom jim se stejným zaujetím a nadšením pomáhá dvojice pánů Josef Krupa a Jaromír Kulpa, kteří se do povědomí Zubřanů zapsali již natočením filmu o historických
proměnách našeho města „Zubří včera a dnes“. Virtuální
světlo spatřily již první dva klipy. Pánové z kapely Faraon jen nevěřícně sledují, jak jim rostou čísla sledovanosti,
kdy Zuberská hymna atakuje 5000 zhlédnutí. Na oba dosud natočené klipy se můžete podívat na youtube, když
zadáte do vyhledávače: Zuberská hymna nebo Černý
cylindr.

Zuberské noviny - listopad 2020
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Patt Berry – zuberský muzikant natočil
novou píseň ve studiu, kde nahrával
i David Bowie
Ve svém příspěvku na sociálních sítích se Patrik Beránek
raduje ze skvělého zvuku své
nové nahrávky, která se narodila ve studiu, kde nahrával i David Bowie, Glen Hansard nebo
Limp Bizkit (Sono Records).
Patrikův zpěv a kytarová sóla,
jakož i basu (Fil Bala), další kytaru (Erik Bačák), bubny
(Marek Plesník) a také saxofon (Jiří Šnerch) si můžete
poslechnout v nové písni HER na YouTube, Spotify
nebo iTunes.

Novinky ze světa divadla
– do letošních nominací se dostali také herci
Slováckého divadla
Ceny Thálie udílí Herecká asociace od roku 1993 za
nejlepší divadelní herecké výkony. Ocenění je pojmenováno po múze komedie Thálii. Jevištní výkony se hodnotí
v tradičních oborech: činohra; opera, muzikál, opereta a jiné hudebně-dramatické žánry; od roku 2020 také balet,
tanec a pohybové divadlo; alternativní divadlo; loutkové
divadlo. Nezvykle přes své webové stránky oznámili pořadatelé Cen Thálie jména letošních nominovaných. Nás
těší velký úspěch Slováckého divadla, když se do nejužší nominace dostala za ženský výkon v kategorii činohra
Jitka Hlaváčová za roli Kostelničky Buryjovky v inscenaci Její pastorkyňa. V kategorii Muzikál, opereta a jiné
hudebně-dramatické žánry je nominován Tomáš Šulaj za
roli Billyho Flyna z muzikálu Chicago. Oba herce dobře
známe také z her a inscenací uváděných v Klubu Zubří.
Samotné nominace jsou úžasnou vizitkou kvality Slováckého divadla a my věříme, že nezůstane jen u nominací.

Zuberský kulturní týdeník
• Vychází každý pátek on-line. Stáhnout si jej můžete
na www.mesto-zubri.cz/zkt.
• Informuje o kulturních novinkách z klubu, knihovny, muzea i činnosti místních spolků a umělců.
• Informuje o změnách v termínech kulturních akcí
v Zubří.
• Přináší zajímavosti z oblasti kinematografie, divadla, literatury i muzejnictví.

Z MUZEA
Letošní vánoční výstava je odložena na neurčito
Vir kultuře ani obyčejnému životu nepřeje. Vánoční výstava, kterou připravuje Nositelka tradic lidové kultury,
Marie Pyrchalová, se bohužel v tomto roce neuskuteční. Muzejní rada a odbor kultury se tak rozhodly z důvodu
nepříznivého vývoje epidemické situace v České republice. O novém termínu výstavy vás budeme informovat.
V rámci výstavy bude také odhalena pamětní deska zakladatelce a učitelce Soukromé školy pro udržení a rozšíření pravého valašského vyšívaní, Marii Schoberové, která
měla být odhalena přesně po sto letech, 1. listopadu 2020,
na výstavě Škola základ život.
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Zprávy z knihovny
V čase, kdy píši příspěvek do Zuberských novin, je
knihovna stále uzavřena a vyhlížíme den, kdy otevřou
nejen nás, ale také knihkupectví, abychom mohli doplnit
zásoby podzimních knižních novinek. Víme, že bychom
mohli nakupovat přes internet, ale vzhledem k situaci raději podpoříme posledním nákupem letošního roku místního knihkupce.
Ostatně už na jaře jste možná postřehli, jaké problémy
nastaly samotným nakladatelům. Pokud se tedy již teď
rozhodujete nakoupit knižní dárky na Vánoce přes internet a chcete zároveň podpořit knižní trh, nakupujte knihy
přímo v e-shopech nakladatelů. Zisk tam jde přímo jim
a nedělá tak přes distributory dlouhé kolečko, které trvá
docela dlouho.
Jak jsem již zmínila, knihy teď sice nenakupujeme, ale to
neznamená, že na vás i přesto nebudou v knihovně čekat
novinky. Tentokrát se můžete těšit na nové deskové hry
od vydavatelství Mindok. Zde nabízím jejich ochutnávku.
Chyť lva
Desková hra pro dva hráče od 5 let. Herní plán je rozdělený na pouhých 12 polí
a každý hráč má jen 4 různé hrací kameny představující zvířátka. Ve hře si vyzkoušíte všechny hlavní aspekty hry Šógi
– japonských šachů.
Ostrov koček
Ostrov koček je kompetitivní společenská hra pro 1 – 4 hráče od 8 let, v níž budete klást dílky koček do čtvercové sítě
a vybírat karty z kolující nabídky. Možnost sledovat různé strategie přinese výzvu i zkušeným hráčům, hra však nabízí také sólovou variantu a zjednodušený režim pro rodinné hraní.
Jste ušlechtilí zachránci prastaré populace divokých koček z jejich domovského ostrova, k němuž míří obávaný
arcimág Vegh Černoruký. Každou kočku představuje unikátní dílek. Vy musíte vymyslet, jak jich na loď naložit
co nejvíce, a pokud možno přitom udržet kočičí rodiny
pospolu.
Jurská sváča
Mladí brontosauři ze všeho nejraději pojídají šťavnaté lístečky na pastvinách,
kde bydlí. K vítězství musíte svým týmem brontíků sežrat více lístečků než
soupeř – nebo povolat hrozivého T-rexe,
aby soupeřovy brontíky zaplašil!
Svižná poziční hra pro dva s roztomilými
figurkami, která lze navíc zkombinovat s Jurskou véčou
do týmové hry pro až 4 hráče od 6 let!
Obludárium
Velevážené panstvo, vstupte, vstupte! Uvidíte, co jste ještě neviděli! Mysteriózní, záhadné a tajuplné tvory a bytosti, které překonají každou, i tu nejfantastičtější představu!
Přijíždíte do zapadlé vísky se svou kočovnou show. Nejste

však žádní tuctoví světští nebo obyčejná ochotnická šmíra! V roli ředitele kabaretu příšer hodláte předvést
veleváženému publiku přehlídku tvorů, jakou svět ještě neviděl. Fantasy
hra pro náročné pro 2 – 5 hráčů od
10 let.
Maškarní bál
Poštovní holubi roznášejí po celé
pohádkové říši pozvánky na maškarní bál, který pořádá Zvíře na svém
hradě. I vy jste jedním ze šťastných
pozvaných. Jakmile však nastane napjatě očekávaný večer a vy projdete
začarovanou hradní branou, náhle se proměníte v jiného
přítomného hosta. Zdá se, že Zvíře na dnešní večer plánuje nezapomenutelnou hru převleků a záhad! Fantasy
rodinná hra pro 2 – 5 hráčů od 8 let.
Kvedlalové z Kvedlinburku
Každý rok se na 9 dní otevírají stánky a stánečky slavného kvedlinburkského jarmarku. Scházejí se na
něm mastičkáři, kořínkáři, svérázní
léčitelé a alchymisté ze širého okolí, aby nabízeli své medikamenty.
Každý šarlatán si tu však přihřívá
svou vlastní polívčičku. V roli pokoutních felčarů budete
postupně losovat ze svého sáčku přísady do léčivých lektvarů, dokud nedojdete přesvědčení, že nic lepšího už ze
svých zásob neuvaříte. Ale pozor! Jediná kulička sanytru navíc může představovat příslovečnou poslední kapku
a způsobit výbuch celého vašeho kotlíku! Rodinná hra pro
2 – 4 hráče od 10 let.
Komu zvoní tramvaj
Párty hra o morálních
dilematech a vraždící
tramvaji (první svého
typu v knihovně) pro
3 – 13 hráčů od 15 let!
Jeden hráč je řidič
tramvaje a musí se rozhodnout, kterou ze dvou kolejí vyšle nezastavitelnou tramvaj, čímž zabije všechny po trati.
Ostatní hráči se rozdělí na dva týmy a budou se snažit
řidiče přesvědčit, aby ušetřil jejich kolej a zabil všechny
na té druhé koleji.
Nasedat, už jede vláček zabijáček!
Odhodlaní: Normandie
Ve hře Odhodlaní: Normandie se chopíte
velení čety pěchoty, s níž podniknete několik misí, ve kterých budete obsazovat
klíčové cíle a bojovat za jejich udržení.
V každém scénáři bude jeden z hráčů velet četě americké armády a druhý povede
četu armády německé. Boj se bude pokaždé odehrávat v jiném terénu a bude
na vás, jak ho využijete ke svému prospěchu. Svoje jednotky budete ovládat tak, že budete hrát karty ze svého
balíčku. Časem však utrpíte i ztráty. Budete potřebovat
posily – budete muset do balíčku získávat karty nové. Hra
pro dva hráče od 10 let.
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Odysea
V této karetní hře na vás na cestě napříč
Sluneční soustavou čeká 50 různých
misí. Uspějete pouze v případě, že dokážete spolupracovat jako tým. K překonání výzev a splnění vašeho úkolu bude
nezbytná komunikace, ale ve vesmíru
může vše být náročnější, než se na první
pohled zdá… Pro 2 – 5 hráčů od 10 let.
Věřím, že jsme vás alespoň trochu navnadili nebo vám
třeba dali dobrý tip na vánoční dárek.
Těší se na vás (snad brzy)
knihovnice Veronika

Ostatní
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Na konci srpna jsme po téměř roční práci a přípravách spustili nový web města, který jsme Vám slíbili v rámci bodu
„SMART CITY“. Návštěvníci by nyní měli najít důležité informace rychleji a přehledněji. Na webu neustále pracujeme
a Vaše připomínky zohledňujeme. Mezi nové funkcionality patří mimo jiné „rozklikávací rozpočet“ města. V těchto
dnech navíc finišuje implementace online prodeje vstupenek
na kulturní akce ve městě. Doufejme, že koronavirová situace brzy dovolí zasednout do křesel našeho Klubu a vychutnat si divadlo či koncert naživo. V rámci „SMART CITY“
postupně dochází k montáži veřejných WIFI. Místa, kde se
budete moci bezplatně připojit, naleznete po zprovoznění
na webových stránkách města a v příštích Zuberských novinách. Důležité je říci, že tato akce je plně financována projektem WIFI4EU.
V rámci dalšího minibodu našeho volebního programu
vzniklo v Klidové zóně v centru Zubří hřiště pro pétanque
a mölkky. Naše Rada seniorů, i přes složitost situace, zde na
začátku září uspořádala turnaj pro aktivní seniory. Sady pro
hru si můžete zapůjčit v kavárně v Tip Café nebo v knihovně.

Druhý rok se Společně pro Zubří
Vážení spoluobčané,
rok utekl jako voda a my zde před Vámi stojíme opět s rekapitulací toho, co se nám z volebního programu 2018 povedlo
a co naopak ne. Byť některé body může někdo považovat za
úsměvné či triviální, my je tak nebereme. I maličkosti totiž
dokážou zlepšit život lidem v našem městě a o to by nám
hlavně mělo jít.
Od loňského podzimu, kdy jsme Vás seznamovali s prvním
rokem našeho fungování, se řada věcí zase posunula dál.
Jedním z bodů programu, který jsme měli rozpracovaný
a na který jste netrpělivě čekali, byla Dětská skupina. Letos
na jaře se nám ji ve spolupráci s Místní akční skupinou Rožnovsko i přes složitou situaci podařilo v Zubří rozjet. Tato
služba je určena pro děti od prvního roku věku a díky dotaci
z operačního programu Zaměstnanost je pro děti a jejich rodiče bezplatná.
V červenci se nám po dlouhé přípravě povedlo zajistit SENIOR TAXI. Tuto službu mohou využívat senioři a invalidní
důchodci ze Zubří pro dopravu například k lékaři nebo na
úřady. O službu je ze strany seniorů velký zájem, což nás
velmi těší. Ke dni 8. 11. jsme vydali něco kolem 220 senior
karet a náš „modrý taxík“ uskutečnil téměř 600 jízd.

V srpnu jsme společně s dobrovolnými hasiči JSDH1 převzali nový devítimístný osobní automobil Ford Transit,
který byl spolufinancován Ministerstvem vnitra a Zlínským
krajem. Jednotce bude sloužit hlavně k přepravě osob na
místo události, evakuaci obyvatel nebo pro přepravu mládeže na hasičské soutěže.

V letošním roce započne rekonstrukce smuteční síně, která
by měla být hotova příští rok. V roce 2021 také plánujeme
přípravu projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci
interiéru Klubu Zubří, ke které již vznikla pracovní skupina
tvořená zastupiteli, zaměstnanci města a zástupci dotčených
spolků. O bližších informacích Vás budeme průběžně informovat.
Některé body našeho volebního programu se nám bohužel
zatím nepodařilo splnit, často se bude jednat o běh na dlouhou trať. Absolvovali jsme mnoho jednání s vlastníky pozemků, na kterých bychom chtěli postavit chodník na Staré
Zubří, avšak na přijatelné variantě pro obě strany jsme se
zatím nedohodli. Podobně složitá bude i ucelená koncepce
parkování na sídlišti, kde jsme zatím nedocílili významného
pokroku. Výzvou pro nás zůstává i participativní rozpočet,
rekonstrukce hřiště na sídlišti pod mateřskou školou nebo
ochrana životního prostředí. V jednání je zubař, který by měl
působit v novém Lékařském domě. Na tom všem budeme
chtít ve druhé polovině našeho mandátu zapracovat.
Rok 2020 byl a je ve znamení „COVID-19“, který ovlivňuje
dennodenně naše životy a zasahuje, ať už chceme nebo ne,
i do dění v našem okolí. Děkujeme těm, kteří nám pomohli
a stále pomáhají tuto situaci v našem městě zvládnout, a také
Vám všem, kteří dodržujete opatření a chráníte své okolí.
My se Vám na oplátku budeme snažit projevenou důvěru
vrátit co nejlepší prací pro naše město. Sledujte nás i nadále a nebojte se nás oslovit. Více informací o naší činnosti
najdete na našich facebookových stránkách a na nástěnce
u Městského úřadu.
Společně pro Zubří
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Program SPOL v bodech
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Stav

1. Transparentnost
Rozklikávací rozpočet
Online videozáznam ze zastupitelstva
2. Spolurozhodování občanů

Splněno
Splněno

Konzultace větších investic města

Průběžně
plněno
Realizace r.
2021

Participativní rozpočet
3. Podpora rodin
Klidová zóna - živý plot
Klidová zóna - zabezpečení kašny
Startovací byty pro mladé rodiny
Mikrojesle/Dětská skupina
4. Rozvoj služeb a aktivit pro seniory

Splněno
Zvažování
Zvažování
Splněno

Senior taxi
Založení Seniorské rady
Více společ. a kulturních aktivit pro seniory

Splněno
Splněno
Průběžně
plněno
5. Zlepšení organizace a kontroly úklidu města Zvažování
6. Rozvoj "chytrého města" (Smart City)
Zavedení veřejné Wi-Fi
Aplikace mapující nepořádek, problémy města
7. Zubař pro Zubří
8. Pruh pro cyklisty a chodce
Staré Zubří

Realizace
zima 2020
Splněno
V jednání
V jednání

Horní konec
Zvažování
9. Podpora spolkové a sportovní činnosti Průběžně
plněno
10. Vybudování nových sportovišť
Work-outové hřiště
Hřiště na pétanque a mölkky
Rekonstrukce hřiště na sídlišti pod školkou
11. Zlepšení požární ochrany ve městě

Splněno
Splněno
Nesplněno

Modernizace požární techniky a vybavení

Průběžně
plněno
Splněno
Zvažování

Kontrola funkčnosti hydrantů
12. Ucelená koncepce parkování pro sídliště
13. Rekonstrukce vnitřních prostor
Klubu Zubří

14. Rekonstrukce smuteční síně

Realizace
projektové
dokumentace r. 2021
Realizace r.
2020 - 2021

15. Ochrana životního prostředí
Zavedení kontejnerů na bioodpad

Podaná
žádost o
dotaci na
kompostéry

Zavedení kontejnerů na kovy
Splněno
Podpora motivace k většímu třídění
Zvažování
Zlepšení přístupu a rozvoj kompostárny Zvažování
Březovec
Možnost vybudování ekoautomyčky
Omezení užívání neekologických prostředků

Nesplněno
Nesplněno

Výročí 30 let obnovení demokracie

Třicáté výročí listopadové revoluce jsme sice oslavili vloni,
ale za skutečné obnovení demokracie lze považovat až první
svobodné volby v roce 1990. V prvních z nich, parlamentních, které se uskutečnily 8. a 9. června, zvítězilo v Čechách
a na Moravě Občanské fórum a na Slovensku Verejnosť proti násiliu. Následný legislativní proces přinesl řadu potřebných nových zákonů, mimo jiné Zákon o obcích a Zákon
o volbách do zastupitelstev obcí, což představovalo významnou změnu pro správu věcí veřejných.
Volby do zastupitelstev obcí se uskutečnily v sobotu 24. listopadu 1990 a zájem o ně byl obrovský a spontánní i v naší obci.
Občané se mohli poprvé svobodně rozhodnout, zda se voleb
zúčastní či nikoliv, kterému kandidátu ze šesti kandidujících
volebních stran dají svůj hlas, a to neveřejně, za plentou, bez
obavy z případných politických postihů. Dnes se nám tento
postup jeví normálním, v předlistopadové době však tomu tak
nebylo. Předtím si volič vybíral kandidáty z takzvané jednotné kandidátky Národní fronty a jakákoliv úprava kandidátky
nebo jiný projev volby se neobešel bez následků v pracovním
a osobním hodnocení rebelujícího voliče.
Vítězem voleb do 21členného zastupitelstva obce se tehdy
stalo Občanské fórum s 8 mandáty, KSČ měla 4 mandáty,
Česká strana sociálně demokratická a Česká strana socialistická 4 mandáty, KDU-ČSL 3 mandáty, Hnutí za rovnoprávnost žen 1 mandát a Politické hnutí členů JZD 1 mandát.
Společným rysem volebních programů většiny volebních
stran se stala otevřenost a spolupráce při přípravě a realizaci
opatření týkajících se všech palčivých problémů při správě
a rozvoji obce. Byla organizována řada veřejných schůzí
s občany při přípravě investičního programu, byl vydáván
informační zpravodaj, zahájilo se pravidelné vydávání Zuberských novin, vše s cílem včas a podrobně informovat
o práci a výsledcích při realizaci volebního programu. Měsíčník Zuberské noviny sloužil i jako zpětná vazba pro vyjádření názoru veřejnosti.
Otevřenosti pro vyjádření osobního názoru se nekladly žádné
překážky ani při jednáních obecního zastupitelstva. Každý ze
zastupitelů měl stejnou možnost svobodně vyjádřit svůj názor
k projednávaným návrhům, aniž by byl vázán nějakou koaliční smlouvou, a o schválení či zamítnutí návrhu rozhodovala
pouze potřebná nadpoloviční většina z 21 hlasů.
Dnes už tato ideální doba samosprávy patří historii. Demokracie se od té doby vyvinula do podob, které jsme si nedovedli představit. I dnes má sice volič právo volby svého
kandidáta či volební strany, ale o tom, jak bude s jeho hlasem naloženo, často rozhodnou až dohody a koaliční smlouvy po volbách. Vůle voličů až příliš často ztrácí svoji váhu
a stává se, že i vítězná volební strana propadne do opozice.
To vše, spolu s projevující se politickou polarizací společnosti, která má za následek těsnou většinu podpory vládnoucích stran, vede ke křečovitému a uzavřenému rozhodování
a křiví a poškozuje základní principy demokracie, kterými
jsou především otevřenost a informovanost. Pokračování tohoto stavu by mohlo dospět až do nové totality.
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Současná pandemická doba však přináší i nové příležitosti
a výzvy. Najednou všichni vnímáme svou závislost na chování okolí a vzájemné pospolitosti. O to víc si musíme vážit svého práva na včasné a pravdivé informace ze strany
volených zástupců a na straně druhé si musíme být vědomi
společenské odpovědnosti jednotlivce na společném výsledku. Chraňme si proto vymoženosti principů demokracie
a uplatňujme je v každodenním životě i při výchově našich
potomků. Je to i v jejich zájmu, neboť jim patří budoucnost
demokracie.
Jan Ondřej

Druhá vlna koronaviru se nevyhnula
ani Charitě

S příchodem podzimu jsme všichni doufali, že situaci okolo
koronaviru zvládneme jako na jaře. Vše ale bylo úplně jinak
než naše očekávání. Covid se bohužel nevyhnul ani našim
zaměstnancům a klientům služeb. Velmi složitou situaci
jsme museli řešit v Domě pokojného stáří ve Valašské Bystřici, kde se nákaza v jednu chvíli potvrdila jak u pracovníků,
tak i u klientů. Z 26 klientů se jich s nákazou potýkalo 20
a z 31 zaměstnanců práceschopní zůstali pouze tři. Vzniklá
situace se musela řešit hned, protože s tímto počtem „zbylých“ zaměstnanců se provoz nedal zabezpečit. Opět, tak
jako v první vlně, došlo k převedení našich zaměstnanců
z jiných služeb, především z osobní asistence a pečovatelské služby, ve kterých se potýkali se snížením počtu klientů
z důvodu aktuální situace ve společnosti. S prací v kuchyni,
prádelně a úklidem vypomohli pracovníci ředitelství. Tato
situace nebyla ale dlouhodobě udržitelná. Současně se vedení Charity obrátilo na Zlínský kraj se žádostí o pomoc
při zajištění nepřetržitého provozu Domova. Osm studentů
zdravotnických, sociálních či pedagogických škol, kteří podle krizového zákona mohli vykonávat pracovní povinnost,
nám pomohlo spolu s pracovníky jiných služeb překonat těžkosti při zajištěním chodu domova až do návratu kmenových
pracovníků z karantény.
Koronavirus se nevyhnul ani dalším zařízením naší Charity.
Obdobnou situaci jako v Domově bylo potřeba akutně řešit,
jakmile se nákaza objevila mezi lidmi bez domova, kteří využívají Denní centrum, Terénní službu a Noclehárnu. Nejprve onemocněli dva klienti. Z toho důvodu se testům museli
podrobit i ostatní klienti, ale také pracovníci služeb, kteří
s nakaženými přišli do kontaktu. Jelikož Charita nedisponuje
prostory, kde by bylo možné klienty izolovat, aby se nákaza
nešířila dále, bylo potřeba celou situaci řešit ve spolupráci s Městem Valašské Meziříčí. To pro tyto účely vyčlenilo prostory na nově zrekonstruované ubytovně, kde mohli
být klienti služeb umístěni. Město ve spolupráci s místní
restaurací pro ně zajistilo jedno teplé jídlo denně. Snídani a
večeři zajišťovali naši pracovníci ve spolupráci s Centrem
sociálně materiální pomoci, které Charita provozuje. Situace
se ještě zhoršila ve chvíli, kdy se nákaza projevila u dalších
14 klientů a 9 pracovníků služeb pro lidi bez domova. Najednou tak na zajištění chodu tří sociálních služeb pro lidi bez
domova zůstali dva pracovníci. Pomocnou ruku poskytlo
Město Valašské Meziříčí, které zajistilo kompletní péči o lidi
v karanténě. Po důkladném vydezinfikování prostor služeb
se denní centrum, terénní služba a noclehárna opět zpřístupnily ostatním klientům, kterým se nákaza vyhnula. Provoz se
po stránce personální podařilo zajistit z „vlastních zdrojů“,
kdy došlo k převedení pracovníků z jiných služeb tak, jako
tomu bylo v Domě pokojného stáří.
Jak v Domě pokojného stáří, tak i ve službách pro lidi bez
domova se vše již nyní pomalu vrací k normálu.
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Nákaza koronavirem se nevyhnula ani jiným službám naší
Charity, ale nikde již naštěstí nezpůsobila takové krizové situace, které by mohly ohrozit péči o naše klienty.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Tříkrálová sbírka 2021 bude, ale jinak!
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku
2021 chtějí koledníci přinést do vašich domovů i navzdory
koronavirovým opatřením. Nemusíte se bát – zdraví našich
příznivců i koledníků je pro Charitu na prvním místě, a tak
se tři králové pilně připravují na možnou koledu s rouškami
i koledu virtuální.
Jedno je jisté – Tříkrálová sbírka bude, koleda se uskuteční.
Jen se ještě neví v jaké podobě.
I tři králové totiž musí počítat s možností, že epidemiologická situace neumožní setkání koledníků s dárci tváří v tvář.
V současné době vymýšlíme podobu sbírky.
Ve hře jsou momentálně tři scénáře. Ten optimistický počítá
s uvolněním všech restrikcí a klasickou tříkrálovou koledou.
Realističtěji se však v současné chvíli jeví koleda s omezeními, při níž budou dodržena všechna nařízení.
Charity na všech úrovních jsou v kontaktu s příslušnými
hygienickými stanicemi, aby byly stoprocentně připravené
neriskovat zdraví svých přispěvatelů, dobrovolníků a zaměstnanců, kteří se do sbírky také zapojují. Ti za sebou budou mít náročné měsíce, a i nadále bude jejich pomoc nepostradatelná. Bohužel však musíme brát v potaz také hrozící
nepříznivou situaci:
„Jen velmi neradi bychom koledovali pouze virtuálně, protože osobní setkávání je jedním z pilířů sbírky. Přesto se
i na tuto variantu pilně chystáme,“ říká hlavní koordinátorka
Gabriela Víšová z Charity ČR. Sbírka se podle ní intenzivně připravuje na vpád do virtuálního prostoru a své věrné
příznivce se pokusí oslovit on-line. Nechce přitom připravit
dárce o zážitek z koledy, ani požehnání, které koledníci do
domů přinášejí. „Snažíme se využít všechny možnosti, které
nám on-line prostor nabízí,“ dodává Gabriela Víšová.
Všechny přípravy a varianty koledy však mají jedno společné – ani tentokrát se neobejdou bez dobrovolníků a štědrosti
dárců. Cíl sbírky i motto sbírky totiž zůstávají stejné – hlavní
je pomoc lidem v nouzi a pomáhá každá koruna. Pracovníci
Charity mají s dodržováním přísných hygienických pravidel
zkušenosti ze sociálních i zdravotních služeb, a proto věří,
že se jim povede je dodržet i při koledování. „Úplný zákaz
koledování by nás velmi mrzel,“ zní z Charit. Vás však mrzet nemusí. Radostnou zvěst roznesou tři králové po České
republice děj se co děj!
Informace o konkrétní podobě Tříkrálové sbírky přineseme
v dalším čísle a získat je můžete také na webových stránkách
Charity Valašské Meziříčí.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková
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Inzerce

(placená inzerce)
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FASÁDY, PRONÁJEM LEŠENÍ
Jiří Pavelka, tel. 732 587 526
e-mail: jirka.pavelka@email.cz
(placená inzerce)

Ester Guryčová. Darované peníze rodina využije na zajištění potřebných terapií. „Jednou za rok jezdíme s Kubou na
delfinoterapii. Ta stojí deset tisíc korun za den. Aby ale měla
význam, doporučuje se tuto terapii podstupovat alespoň deset dní,“ řekla Guryčová. Celková cena terapie s dopravou
i ubytováním proto vyjde na více než 100 tisíc korun.

Sport

Tomáš Štverák dokončil svou doposavad
nejnáročnější výzvu - na Radhošť vyběhl
devětadvacetkrát
(pokračovgání z titulní strany)
Když jsem na místo konání dojela já, Tomáš dobíhal své
šestnácté kolo. Hodiny ukazovaly něco před čtvrtou hodinou
sobotního odpoledne, což znamenalo, že na trati byl ultramaratonec bezmála dvacet hodin. Zanedlouho se vynořil zpoza
zatáčky za mostkem a mířil rovnou k přistavené židli. „Bolí
to. Hodně to bolí,“ reagoval
na moji otázku, jak to jde.
Kvůli bolavým svalům odmítal i povzbudivé poplácání
po zádech od přátel, kteří ho
přišli podpořit.
Únava byla na Tomášovi
znát. Přesto měl stále úsměv
na tváři a dobrá nálada ho
neopustila. „Podmínky jsou
super. Počasí vyšlo nádherné. I v noci bylo přijatelně,“ vyprávěl mezitím, co
se posilňoval připravenými
dobrotami. „Nevím, jestli to
zvládnu dokončit. Je to náročné,“ dodal. Na to se mu
ale ihned dostalo odezvy od jeho fanoušků. Ti s myšlenkou
neúspěchu v žádném případě nesouhlasili a nakonec měli
pravdu. „Jsem rád, kolik lidí mě tady přišlo podpořit. Hodně
z nich také běží se mnou nahoru,“ usmíval se Štverák. Jeden výběh z Dolní Bečvy na vrchol a zpět měří zhruba 6 km
a Tomáš ho zdolal průměrně za hodinu.
Sedmnáctý okruh už za světla nestihl. „Podejte mi čelovku
a také návleky na ruce, začíná se ochlazovat,“ neztrácel Tomáš čas. Mezi výběhy si odpočinul vždy jen pár minut. Poté
se vydal opět nahoru, na Radhošť.
Přihlížející obdiv neskrývali. „Klobouk dolů. Trasa je hodně náročná, do prudkého kopce. Celý projekt je zároveň pro
dobrou věc, takže super počin,“ řekl Tomášův kamarád Tomáš Šavrda. S tím souhlasil také Zubřan Ivo Tovaryš, který běžce přijel podpořit. „Je to skvělá myšlenka a rád na
dobrou věc také přispěji. Před Tomem smekám. Já sám už
tolik neběhám, tak jsem si trasu alespoň symbolicky vyšel,“
usmíval se.
Devítiletý Jakub Guryča, kterému Tomáš peníze věnuje,
trpí vzácným syndromem TUBB3 E410K. „Kubíkovi chybí část mozku, která spojuje levou a pravou hemisféru, což
mu způsobuje vícero problémů. Například anomálii hrtanu
nebo to, že vidí jen na jedno oko,“ vysvětlila jeho maminka

Celý projekt byl Tomášův nápad. „Když začala druhá vlna
koronaviru, bylo jasné, že spousta závodů, na které jsem se
připravoval, nebude. Proto jsem přemýšlel, co bych podnikl. Na sociálních sítích jsem zaznamenal, že extrémní běžec Pavel Paloncý pokořil převýšení Everestu jednou pěšky
a podruhé na kole,“ uvedl Štverák. Když poté svou výzvu
připravoval, vzpomněl si, že se v létě potkal s nemocným
Kubou. „Hodně mě překvapilo, že nás oslovil. Je to mladý
kluk, který do toho vkládá strašně moc. Nesmírně si toho vážím,“ sdělila paní Guryčová.
V neděli 8. listopadu odpoledne Tomáš po devětadvacáté
seběhl z Radhoště, čímž dokončil výzvu a výškově překonal dva Mount Everesty. Je tak 5. člověkem na světě,
který dvě nejvyšší hory planety zdolal běžecky.
Kamila Krupová
Zdroj: Seznamzpravy.cz
Foto: Lukáš Herot a Lukáš Španihel
Kubíkovi můžete pomoci i vy zasláním příspěvku na číslo účtu veřejné sbírky pro Kubu 3928413359/0800. Více
informací na www.pomocprokubu.cz.

CO VIDíš? Zubří... Tak vidíš!

(pokračování z titulní strany)
Při vašich toulkách přírodou v listopadu a prosinci udělat
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nějaký pěkný snímeček (každý maximálně tři) a zaslat nám
jej na adresu Josef.randus@mesto-zubri.cz nebo do zprávy
na FB Sportoviště města Zubří. Jedinou podmínkou je, že
musí být fotka pořízená v našem městě nebo v blízkém
okolí tak, aby na fotce bylo Zubří vidět. Je úplně jedno,
jestli z Kamenárky, Čihadla, Videčáku nebo jen při návštěvě Březovce či Lipůvky. Pěkných míst máme v Zubří
dost, takže se už na vaše fotky moc těšíme! Fotografie nám
můžete posílat až do konce roku, poté budou zveřejněny na
facebooku a všichni z řad sportovní veřejnosti svými lajky
rozhodnou o těch nejpěknějších fotografiích!!!
OKaS

Mikulášský turnaj se letos nekoná
Na přelomu listopadu a prosince se měl u nás v Robe
Aréně konat již 21. ročník Mikulášského turnaje. Turnaj bývá vyvrcholením podzimní části sezony pro všechny
naše mladší žáky. Do poslední chvíle jsme doufali, že akci
budeme moct i letos uspořádat. Bohužel z příčin nám všem
známým jsme se rozhodli, že se letošní ročník konat nebude.
O to pečlivěji se budeme připravovat na příští rok a budeme
se těšit, že i naši přátelé z jiných oddílů si opět najdou cestu
do Zubří.
HC Zubří

Tisková zpráva Handball club Zubří
– Pohár EHF
Vážení fanoušci a podporovatelé našeho klubu
Dne 29. 10. 2020 jsme obdrželi oficiální stanovisko z vídeňského sídla EHF, že se družstvo St. Otmar ze švýcarského St.
Gallen odhlásilo z letošního ročníku poháru EHF. Zároveň
nás vedení soutěží prohlásilo za postupující tým do 3. kola
výše uvedené soutěže. Mrzí nás, že jsme se se soupeřem nemohli utkat na hřišti a o postupujícím se rozhodlo od zeleného stolu, ale taková už je, bohužel, situace dnešních dní.
Děkujeme za podporu…

Ankety o nejlepší hráče HC Zubří
v letech 1995 - 2020
Na našich sociálních sítích jsme rozjeli ankety, kde hledáme nejlepší hráče na všech postech za posledních
25 let. Sledujte naše sociální sítě Facebook a Instagram
a zapojte se do hlasování také! Začátek hlasování je spuštěn vždy v sobotu večer.
Děkujeme všem fanouškům!

„Kariéru bych si přál ukončit tam, kde jsem
s házenou začal. V Zubří,“ říká Jakub Hrstka
Jako malý si zuberský odchovanec
Jakub Hrstka chodíval jen tak zaházet
na branku, zatímco
jeho babička pomáhala s úklidem haly.
Nyní tento vynikající házenkář již řadu
let působí v národní
reprezentaci a v současné době se angažuje v zahraničí,
v německém klubu Dessau-Roßlau. Na Zubří vzpomíná rád.
Kubo, jak se máš a jak jsi prožil léto?
Mám se dobře. Vzhledem k tomu, že byla předčasně ukončena sezóna kvůli koronaviru, měli jsme více volna než obvykle, a tak jsem ho strávil doma v Česku s rodinou a do toho
jsem individuálně trénoval.
Byla dráha profesionálního hráče vždy tvým snem?
Ano, byla. Už od mala, když jsem začal hrát, to byl můj sen.
Jak ses k házené dostal?
K házené jsem se dostal přes svou babičku, která pomáhala
uklízet v hale. Chodil jsem tam s ní a házel jsem si na bránu.
Začalo mě to bavit, a když měli starší kluci trénink, vzali mě
mezi sebe. Když jsem potom nastoupil do první třídy, přihlásil jsem se do házené a od té doby hraju.
Jakými všemi kluby už jsi prošel?
Postupně jsem prošel všemi věkovými kategoriemi v Zubří
i v reprezentaci. Když jsem dodělal střední školu, přestoupil
jsem do slovenského klubu Tatran Prešov, kde jsem působil
9 let. Poté jsem přestoupil do svého současného působiště,
německého klubu Dessau- Roßlau.
Na které místo nejraději vzpomínáš?
Nejraději vzpomínám samozřejmě na Zubří.
Co je tvá nejoblíbenější vzpomínka ve sportovní kariéře?
Je jich spousta, ale velmi rád vzpomínám na výhru nad Dánskem na mistrovství Evropy v Chorvatsku.
Co považuješ za svůj největší úspěch?
Každopádně právě úspěch na mistrovství Evropy v Chorvatsku, kde jsme vybojovali 6. místo.
Jak dlouho působíš v národní reprezentaci?
Do seniorské reprezentace jsem poprvé nahlédl ve svých
19 letech. Za každý sraz jsem nesmírně vděčný a užívám si
ho. Máme super partu a prožil jsem s nimi historické úspěchy, ale i zklamání.
Co reprezentaci v nejbližší době čeká?
V listopadu nás čekají kvalifikační zápasy na mistrovství Evropy, v lednu pak mistrovství světa v Egyptě.
Kde a jak dlouho v současné době působíš?
Momentálně působím v Německu, konkrétně v klubu Dessau-Roßlau, kde jsem už druhou sezónu.
Jak ses v Německu aklimatizoval?
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Myslím, že vcelku rychle. Začal jsem navštěvovat jazykový
kurz a zároveň mi moc pomohlo, že se mnou hrají i kluci
z Česka. Ti mi pomáhali jazykovou bariéru překonávat, protože trenér s námi komunikuje pouze německy.
Co na to tví nejbližší? Přestěhoval se do Německa někdo
s tebou?
Do Německa jsem se přestěhoval sám, moje rodina zůstala
v Česku a pravidelně za mnou dojíždí.
Jaké je národnostní složení týmu?
V týmu jsou výhradně Němci a 4 Češi.
Jaká je v Německu házenkářská úroveň?
V Německu je házená velmi populárním sportem a její úroveň je velmi vysoká. Zápasy vždy provází bouřlivá atmosféra a vyprodané haly.
Jak bys popsal Německo jedním slovem?
Dřina.
Jaká je v Německu situace nyní?
Situace se uklidnila, avšak od Česka se lehce liší. Některá
opatření, která se u nás uvolnila, v Německu stále zůstala.
Patří mezi ně například nošení roušek v obchodech a na společenských místech. Navíc každý týden v rámci klubu podstupujeme testování na Covid-19.
Napadlo tě někdy vrátit se do Zubří?
Samozřejmě ano. Přál bych si kariéru ukončit tam, kde jsem
s házenou začal.
Co plánuješ do budoucna?
Přál bych si, abych mohl hrát, dokud mi to zdraví umožní.
V budoucnu by mě potom určitě bavilo věnovat se trénování
mládeže.
Autorka: Kamila Krupová

Tonar: „Jsem optimista, ale takový zásek do
rozjeté sezóny je brutální.“
Karanténa zastavila zuberský házenkářský tým dokonce ještě
před tím, než byla vyhlášena nová vládní opatření, která znemožňují jakákoli sportovní utkání a společné tréninky. Až do
3. listopadu tak hráči zůstanou odkázáni pouze na individuální plány na udržení kondice. Trenér áčka Michal Tonar je
ale optimista a věří, že se tým co nejdřív vrátí do klasického
tréninkového režimu.

Jaká je momentální koronavirová situace?
Máme v týmu několik nakažených, ale v infekční době
s námi v kontaktu nebyli. Ta karanténa od hygieny byla spíš
jen doporučená. My jsme ji ale přeci jen nastoupili, a to
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o dva dny dřív, než se oficiálně vyhlásila. Kluci přešli do individuálního plánu a trénování. Od té doby se to ale všechno
ještě protáhlo o nějaký týden a podle nejnovějších informací
se budeme muset těch individuálních plánů držet do 3. listopadu.
Co by se stalo, kdyby nouzový stav trval ještě déle?
Já jsem optimista a doufám, že se to nestane. Byl by to zásadní problém pro plno klubů, zejména po finanční stránce. Když to pak vezmu z hlediska fungování, tak i pro hráče by to bylo fatální. V individuálních plánech se dá dělat
v podstatě jen kondice. Házená je ale dost specifický týmový sport, kde když ten společný trénink není, nastává dost
výrazný deficit. Takže doufejme, že ta stopka bude jen do
toho 3. listopadu a že pak dostaneme ještě třeba čtrnáct dní
na roztrénování. Všechno je zatím ve hvězdách. Třeba Unie
sportu dokáže pro fotbalisty a hokejisty vybojovat nějaké
zkrácení a my bychom se svezli s nimi. My jsme také profesionální sportovci a také potřebujeme profesionální trénink
před výkonem.
Jaký je problém individuálních tréninků?
To je vyloženě jenom kondiční stránka. Bohužel teď nám
nepřeje ani počasí, takže nějaké vytrvalostní věci, které by
se daly dělat venku, nepřipadají v úvahu. Ve třech stupních
a v dešti je to těžké. Kluci jsou zavření doma v obýváku
a s vlastní vahou toho moc vymyslet nejde. Je to spíš taková
udržovačka. Na jeden týden se to dá, ale na měsíc, nebo nedej bože ještě déle, je to fakt zásadní problém.
Je nastalá situace podobná té na jaře?
Na jaře to bylo něco podobného, možná ještě razantnějšího.
Jeli jsme s Plzní na mistrovský zápas do Karviné a během
cesty nám sdělili, že budeme hrát bez diváků. Přitom když
jsme vyjížděli, tak všechno bylo ještě v pohodě. Přijeli jsme
z Karviné a během následujících dvou dnů se zavřela celá
republika.
Hráči si prošli individuálními tréninky už na jaře. Není
to o to horší teď na podzim?
Jsme složení z mladých hráčů a ti, si myslím, že by se na
změny měli adaptovat rychle. Jsem optimista, takže doufám,
že náš omlazený tým se do režimu dostane rychle zpátky.
Je to horší v tom, že je rozběhlá sezóna. Momentálně je na
tři neděle přerušena a poté by se mělo zase začít hrát. Nápor těch zápasů se zdvojnásobí nebo i ztrojnásobí. To bude
dost enormní zatížení hráčů. Může se i zvýšit riziko zranění. Když se sezóna zastavila na jaře, to bylo taky kruté, že
se nedohrála, ale hráči poté postupně vlítli do letní přípravy
a postupně se na trénink a zápasy připravovali. Ten podzimní
zásek do rozjeté sezóny je brutální.
Jaké jsou vyhlídky na evropské poháry?
Záleží, jak dlouhá ta pauza bude. Potřebovali bychom čtrnáct dní, spíš tři neděle po tom všem na rozehrání. Kdyby to
bylo tak, jak je to zatím plánované, neměl by být problém.
Smůla je, že ti kluci vypadnou z režimu zrovna, když jsem
měl pocit, že se začali rozjíždět. Ale myslím, že když bude
před pohárem ještě chvíle času, tak to odehrajeme se vztyčenou hlavou. Motivaci máme pořád, a pokud to EHF nijak
nepřeruší, tak si myslím, že záleží na těch klubech, jestli se
budou chtít účastnit. Důležité také je, za jakých podmínek
bychom mohli odcestovat do Švýcarska, anebo případně
Švýcaři mohli přijet sem.
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Co byste vzkázal fanouškům zuberské házené?
Chtěl bych fanouškům poděkovat za úvod sezóny, kdy nás
podrželi a podporovali i přes nelichotivé výsledky. Myslím,
že se do toho kluci pomalu dostávali. Bohužel přišlo přerušení. Zbývá asi jediné, mít trpělivost. Hlavně ať to všichni
ve zdraví přežijeme a brzy se zase všichni potkáme v hale.
Autorka: Kamila Krupová

Návrat do tréninkového procesu,
rozhovor s Dušanem a Markem
Po měsíční pauze se extraligoví házenkáři HC ROBE Zubří
opět vrátili na hřiště. Zatím v hale pouze trénují, první zápas
by je mohl čekat o víkendu. To, že se pouze kondiční příprava
nedá s komplexními tréninky srovnat, potvrdila mladá posila
áčkového týmu Dušan Palát i jeho zkušený spoluhráč Marek
Hlinka. Co říkají na možný restart sezóny a odstoupení švýcarského týmu z poháru EHF?

Těšili jste se na to, až se zase sejdete na hřišti?
Dušan: Myslím si, že na to, až zase začneme trénovat, jsme
se těšili všichni. Celá parta.
Marek: Těšil jsem se velmi. Už to bylo dlouho. Měsíc jsme
trénovali individuálně. Jediné, co jsme mohli, bylo běhat do
lesa nebo cvičit doma v obyváku.
Jak jste vnímali domácí přípravu? Měli jste dostatečný
prostor a podmínky?
Marek: Dovolili nám si z posilovny, která je v hale, rozebrat
náčiní na cvičení. Kondiční trenér nám potom posílal plány,
které jsme plnili, takže jsme cvičili podle toho a nějak se to
dalo.
Dušan: Bylo to nudnější než trénovat v hale s kluky. Ale
podmínky mi vyhovovaly. Dostali jsme plán od kondičního
trenéra a i náčiní jsme měli k dispozici.
Dá se to srovnat s tím, jak trénujete v hale?
Dušan: Je to nesrovnatelné. Čím déle jsem byl doma, tím
víc jsem ztrácel motivaci trénovat. O to horší to bylo, že nebylo jasné, kdy se na hřiště zase vrátíme. Je lepší, když jsme
v kolektivu a vzájemně se k výkonu motivujeme.
Marek: Děláme kolektivní sport, takže je to o něčem jiném,
když se setkáme všichni spolu a trénujeme s balónem. Spo-

lupráce mezi hráči je při tréninku důležitá. To se nedá srovnat
s tím, když si jdu sám zaběhat.
Jsou teď tréninky náročné?
Marek: Trenér se to snaží rozjet postupně, abychom po tak
dlouhé době neriskovali zranění. Většinou začínáme kondiční složkou a potom přecházíme na házenou. Tréninky jsou
sice delší, ale příští víkend už by nás měl čekat zápas, takže
nic jiného nezbývá. Musíme se snažit všechno dohnat.
Dušan: Tréninky jsou teď delší než obvykle. Najíždíme
zpátky na kondici, víc běháme. Také ale pracujeme s balónem, což je po tom měsíci třeba.
Na co se při trénincích zaměřujete?
Marek: Řekl bych, že tréninky jsou dost komplexní, hlavně abychom přišli do kontaktu s míčem a abychom se zase
sehráli. Důležitá je ale i kondice. Je to dost náročné teď za
jeden týden všechno dohnat.
Dušan: Snažíme se hodně rozehrávat s balónem, protože to
nemáme v ruce. Myslím, že nyní budeme pilovat obranu, vyzkoušíme si signály a všechny věci, které se týkají hry.
Svaz nyní jedná o restartu sezóny a první zápasy by se
mohly odehrát už příští víkend. Je to optimální po takové
pauze?
Marek: Myslím, že všechny kluby jednají v nejlepším zájmu, aby hráči byli dostatečně připravení a aby se to dalo
zvládnout.
Dušan: To je hodně individuální. Pro mě osobně je ten týden dostačující a myslím, že všichni jsou na zápasy natěšení,
takže alespoň budeme dravější. Byli bychom rádi, kdyby se
už začalo hrát.
Kdyby to vyšlo, pravděpodobně by se hrálo bez diváků.
Nemůže vás tohle nějakým způsobem ovlivnit?
Dušan: Vliv to určitě mít může. Máme skvělé fanoušky, nejlepší v lize. Hodně nám pomáhají a drží nás nejen doma, ale
často i na venkovních zápasech.
Marek: Na jaře jsme si to bez diváků nevyzkoušeli. Tehdy
se soutěž rovnou stopla. Myslím si, že ti diváci k tomu patří,
a to ve všech sportech. Ale chápu, že by to mohlo být riziko
pro jejich zdraví a v současné době se to jinak bohužel udělat
nedá.
Co říkáte na odstup Švýcarů z poháru EHF?
Marek: Samozřejmě mě to mrzí, protože to byla možnost
setkat se s dalším evropským týmem, porovnat si síly a získat
další zkušenosti. Na druhou stranu se to podle mě dalo čekat,
že některé kluby nebudou ochotny fungovat a za takto přísných podmínek se to ne všude bude dát zrealizovat.
Dušan: Těší mě, že jsme postoupili. Na druhou stranu mě
mrzí, že jsme ztratili příležitost si zahrát s hráči ze Švýcarska
a porovnat se s jinou ligou. Pro nás, mladé hráče, to mohla
být super zkušenost.
Autor: Kamila Krupová
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