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Odešel Jaromír Novotný, výrazná postava
zuberské házené

Vážení sportovní přátelé, v hlubokém
zármutku oznamujeme, že naši házenkářskou rodinu v těchto dnech po dlouhé nemoci navždy opustil pan Mirek
Novotný. Byl dlouholetým činovníkem
našeho klubu, členem realizačního týmu
mistrovské generace z devadesátých let
a jako učitel stál také u zrodu myšlenky
rozšíření sportovní výuky se zaměřením
na házenou. Čest jeho památce.

Kalendář na rok 2021

Také na příští rok připravuje město Zubří stolní kalendář. Ten je
tentokrát inspirovaný přírodou kolem nás. Žánrové amatérské
fotografie pořízené v Zubří a jeho okolí vás postupně provedou od jara do zimy. Kalendář si můžete koupit od 9. listopadu
v místní knihovně, muzeu, v Klubu Zubří i na podatelně
MěÚ Zubří.

www.mesto-zubri.cz

Výsledky hlasování voleb do Zastupitelstev
krajů ve dnech 2. a 3. října 2020
Předkládám výsledky voleb v Zubří - do Zastupitelstva kraje,
které se konaly ve dnech 2. a 3. října 2020.
Volební účast byla v Zubří celkově téměř 37 %. Celkem se vydalo 1634 obálek, platných hlasů bylo 1621.
Volební komise tentokrát pracovaly poprvé za přísných hygienických podmínek, rovněž voliči museli dodržovat protiepidemická opatření ve volebních místnostech, Všichni byli velmi
ukáznění, v Zubří jsme nemuseli řešit žádný incident, za to bych
chtěla všem moc poděkovat.
Ing. Michaela Wrobelová
Obec: Zubří - CELKOVĚ
Okrsky
celkem

zpr.

5

5

Vážení spoluobčané,
na konci jara letošního roku jste se mohli prostřednictvím dotazníkové akce zúčastnit „průzkumu“ Vašich názorů a představ o našem městě. Děkujeme všem, kteří se zapojili.
Výsledky dotazníkové akce jsme samozřejmě zpracovali a použili jak pro naši další práci, tak pro tvorbu programu rozvoje
města (PRO), kterou v současné době dokončujeme.
Konkrétní výsledky jsou trochu obsáhlejší, proto níže uvádíme pouze hlavní výstupy šetření, které svědčí o názorech
a náladě občanů obecně.
(pokračování na str. 4)

v%

Voliči
Vydané Volební Odevzdané Platné
v
obálky
účast
obálky
hlasy
seznamu
v%

100,00 4461

1634

36,63

1634

% platných
hlasů

1621

99,20

Kandidátní listina

Platné hlasy

číslo název

celkem

5
6
7

Program rozvoje města Zubří 2021 – 2025

25. říjen 2020

•

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
Trikolóra, Soukromníci, NEZ
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

v%

10
56

0,61
3,45
7,52
23,25

12
16

KDU-ČSL

122
377

Svoboda a př. demokracie (SPD)

100

6,16

19
22

Česká pirátská strana

14,49
0,30

33
40

Občanská demokratická strana

235
5
137
0

45
50

Česká str. sociálně demokrat.

0,00
3,88

63
67
82

Komunistická str. Čech a Moravy

Moravané
SPR-REP. STR. ČECH, MORAVY, SLEZ.
ANO 2011
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
ROZUMNÍ - Petr Hannig

63
462
44
3
7

8,45

28,50
2,71
0,18
0,43

(pokračování na str. 10)
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Babičce k devadesátým narozeninám
Společenská kronika občanů Zubří

Dne 8. listopadu 2020 oslaví
paní Vincencie Dobešová krásných 90 let.

Narození
Alice Kloboučníková

Vítání občánků 12. 9. 2020
Před devadesáti lety
přišlo s podzimními květy
na svět malé děvčátko.
Vincencie, malá slečna,
kus rodného kraje prošla
s kapesníčky vyšívanými v košíčku.
A s láskou ta mladá žena
čtyři děti vychovala,
učila je poznávat svět.
A teď, milá babičko,
ty podzimní kytičko,
do dalších let hodně sil,
požehnání Boží,
v těle zdraví, v srdci lásku
Ti ze srdce přejí syn s rodinou a dcery s rodinami.

Zlatá svatba
Svatba v říjnu

Jaroslav a Marta Petřekovi

kkk
Úmrtí
Ilona Juříčková		
Bedřiška Pšenicová 		
Tomáš Mičola a Petra Debnárová

Blahopřání
Přejeme všem jubilantům do dalších let pevné zdraví,
hodně štěstí, spokojenosti a krásných chvil pohody.
Ludmila Zemanová 85 let František Krupa
90 let
Ladislav Dolák
92 let Anna Raždíková
92 let
František Zuzaňák
92 let Marie Horňáková
75 let
Františka Ondřejová 92 let

Josef Míček
Jana Holišová

Vzpomínáme
Měsíc říjen je návratem podzimu a větrných strání,
pro nás je přes něj tmavý stín a smutné
vzpomínání.
Dne 20. října 2020 jsme vzpomněli na
5. výročí úmrtí
pana Václava Petřeka.
Dne 11. října 2020 jsme si připomněli jeho
nedožitých 70 let. Stále s úctou vzpomínají manželka Alena, dcera Eva s manželem, syn Pavel
s manželkou, vnuci Pavlínka, Ríša, Jirka, Martin a Helenka.
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Velký dík, rodiče milí, za to, čím jste nám
v životě byli,
za každý den, který jste pro nás žili.
Odešli jste cestou, kterou jde každý sám,
jen krásné vzpomínky zůstaly nám.
Teď jen kytičku na hrob můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 24. září 2020 jsme vzpomněli 13. výročí úmrtí našeho drahého tatínka a dědečka,
pana Josefa Křenka.
Naše vřelá vzpomínka patří také naší milované mamince a babičce,
paní Antonii Křenkové.
Od jejího úmrtí uplynulo 2. října 2020 již
14 let. S láskou vzpomíná dcera Alena s rodinou. Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte s námi.

Život zemřelých je uložen
v paměti žijících.
Dne 23. října 2020 jsme si připomněli
25 let od úmrtí našeho manžela, tatínka,
dědečka a pradědečka,
pana Aloise Hrstky.
Vám, kdo jste ho znali, děkujeme za tichou vzpomínku.
Manželka a děti s rodinami

Dne 5. listopadu 2020 uplyne 15 let
od úmrtí našeho otce,
pana Miroslava Krupy.
S bolestí a smutkem vzpomínají dcera Maruška a synové Mirek a Zdeněk
s rodinami.
Kdo jste ho znali, věnujte mu aspoň malou vzpomínku.
Nejsmutnější Vánoce to byly, když na
Štědrý den v roce 2004 nás navždy
opustila naše drahá maminka a babička,
paní Marie Krupová.
S láskou a bolestí v srdci i duši vzpomínají dcera Maruška a synové Mirek
a Zdeněk s rodinami.
Kdo ji měl rád, vzpomeň s námi.

Cokoliv jsme na Tobě milovali
a čemukoliv jsme se obdivovali,
trvá a potrvá v srdcích všech
a ve věčnosti časů.
Tacitus
Před třemi lety dne 7. listopadu 2017 nás
navždy opustil náš nejmilovanější manžel, tatínek, dědeček, člověk…,
pan Květoslav Vlk.
S láskou a velkým vděkem vzpomínají manželka Štefania,
dcery Renata a Romana, vnučky Karoli, Sima, Katenka
a Viktorka, zeť Andrej.
Milovali jsme Tě a navždy budeme….

V sobotu zemřel můj velký kamarád
MIREK NOVOTNÝ. I když to v životě
neměl určitě lehké a štěstí se mu v osobním
životě často vyhýbalo, dokázal dát radost,
humor a lásku nám, kteří jsme byli v jeho
blízkém okolí.
Měl jsem možnost ho blíže poznat nejen
jako kolegu učitele na základní škole, ale
také v soukromí a hlavně na mnoha akcích házené.
Pro mě vždy bude neodmyslitelně patřit k legendám zuberské házené. Dlouhá léta působil jako dobrovolný trenér mládeže a vychoval množství výborných hráčů. V devadesátých
letech vykonával i funkci vedoucího družstva u mistrovského
týmu mužů HC Cabot Zubří se svým velkým kamarádem,
trenérem Jirkou Kekrtem. Celé zuberské házené fandil až do
svého odchodu z tohoto světa...
Nikdy na Tebe, Mirku, nezapomenu, na Tvou ochotu, vstřícnost a množství veselých příhod...
Byl jsi pro mě vždy DOBRÝ ČLOVĚK.
Jiří Mika
MIREK NOVOTNÝ nezmizí ani ze vzpomínek nás všech,
kteří jsme s ním učili na zuberské základní škole. Měl rád
školu i své žáky a nám, učitelům, byl kamarádem, jenž nás
nabíjel svou veselou povahou, humorem a provokoval nesčetnými kulišárnami, ale když někdo potřeboval, neváhal
mu podat pomocnou ruku.
Mirku, Tvůj život nebyl jen procházkou růžovým sadem,
avšak i v těch nejtěžších chvílích jsi dokázal najít úsměv
a přátelské slovo. Takového si Tě uchováme v paměti.
Odpočívej v pokoji, my nezapomeneme.
Tví kolegové ze ZŠ Zubří

MěÚ Zubří informuje
Vážení spoluobčané,
v měsíci září se uskutečnilo jednání RM 46 a 47, ze kterých
Vám Rada města přináší pravidelný souhrn informací. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se na nás neváhejte
obrátit.
Na první zářijové RM 46 se probíraly tyto body:
►Rada města (RM) obdržela žádost na pronájem části
prostor v objektu Kulturního domu na Starém Zubří, Starozuberská 870, které by byly využívány jako zkušebna
pro rockovou kapelu. Místnost by byla na vlastní náklady
pronajímatele odhlučněna a během konání akcí v sálu by
se zkoušky nekonaly. Jedná se o jednu místnost v rámci
prostor v prvním nadzemním podlaží o výměře 34,63 m2.
Čtvrtletní nájemné by činilo 2 078 Kč + zálohy na služby.
RM vyhlásila záměr na pronájem těchto prostor.
►RM schválila uzavření havarijního pojištění na vůz Ford
Transit, který byl nově zakoupen za pomoci dotací pro
JSDH 1. Roční výše havarijního pojištění činí 37 742 Kč
a počátek pojištění je od 10. 9. 2020.
►RM jmenovala novou členku Komise sociálně zdravotní
paní Mgr. Veroniku Janů.
►RM byla požádána spolkem OFF Road Klub Zubří
o možnost pořádání závodu dne 19. 9. 2020. Akce bude
probíhat pod kontrolou členů spolku a v případě nepříznivého počasí bude zrušena. RM vzala konání akce na
vědomí.
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►RM prodloužila nájemní smlouvu u bytu č. 2 na ulici
Hlavní 824 v Zubří do 30. 9. 2021.
Na druhé zářijové RM 47 byly schváleny tyto body:
►Rada města (RM) schválila obdrženou nabídku na bezúplatné nabytí předmětů do sbírky Muzea Zubří. Jedná se
například o šicí stroj zn. Minerva z 30-40. let 20. století,
ševcovský verpánek, časopis Jan Masaryk – Jak jsme ho
znali z března 1948 a mnoho dalších. Kompletní seznam
brzy naleznete ve zveřejněných důvodových zprávách
z RM na webu města.
►RM v rámci výběrového řízení na zimní údržbu místních komunikací ve městě Zubří pro roky 2020 – 2023
vybrala nabídku společnosti „Zimní údržba pro Zubří“,
Zemanky 885, 756 54 Zubří, a schválila smlouvu o dílo
s touto společností. Společnost „Zimní údržba pro Zubří“ se skládá ze společníků Libor Zeman, IČ: 65470290;
MITÁŠ – CZECH, s. r. o., IČ: 01510924; Radek Vaculín,
IČ: 87015811. Jednalo se o jedinou podanou nabídku do
soutěže. Vysoutěžená cena činí:
> Hodinová sazba za práce s traktorem s výkonem nad
60 kW, s čelním pluhem a posypovým zařízením – současně úhrn sněhu a posyp – 1000 Kč/hod. bez DPH.
> Hodinová sazba za práce s traktorem s výkonem nad
60 kW, s čelním pluhem – pouze úhrn sněhu – 850 Kč/
hod. bez DPH.
> Hodinová sazba za práce s traktorem s výkonem nad
60 kW, s posypovým zařízením – pouze posyp – 870 Kč/
hod. bez DPH.
> Hodinová sazba za práce s traktorem s výkonem do
60 kW, s čelním pluhem – pouze úhrn sněhu – 700 Kč/
hod. bez DPH.
> Hodinová sazba za práce s čelním nakladačem s výkonem
nad 50 kW pro manipulaci se sněhem nebo posypovým
materiálem – 900 Kč/hod. bez DPH.
> Hodinová sazba za práce s čelním nakladačem s výkonem
do 50 kW pro manipulaci se sněhem nebo posypovým materiálem – 650 Kč/hod. bez DPH.
> Cena za dodávku 1 m3 posypového materiálu pro posyp
komunikací (drcený štěrk nebo šotolina) – 800 Kč/m3 bez
DPH.
> Cena za zajištění pohotovosti mechanizmů zimní údržby
včetně obsluhy 20 Kč/hod. bez DPH.
►RM byla informována o možnosti úpravy a zprovoznění paralelní komunikace pro automobily s ulicí Hamerská
(alej ovocných stromů počínající od konce garáží u sídliště až po rybníky) vzhledem k vyšší dopravní obslužnosti
ul. Hamerská. Alej byla vysazena v roce 2013 s 10letou
udržitelností. Možnosti zprovoznění budou řešeny s projektantem.
►RM byla informována o budování další infrastruktury
v lokalitě Nad Fojstvím II, kdy dne 26. 8. 2020 proběhly
na městském úřadě schůzky s jednotlivými vlastníky pozemků v dané lokalitě. Konkrétní informace můžete naleznout ve zveřejněných důvodových zprávách z RM. Součástí zprávy byla také informace o hodnotě vybudovaných
inženýrských sítí a komunikací, které stručně uvádíme:
> Lokalita Nad Fojstvím II - cca 11,8 mil. Kč včetně DPH,
v územním plánu se uvažuje s výstavbou až 50 rodinných
domů.
> Lokalita U Traktorky – cca 12 mil. Kč včetně DPH, bylo
postaveno 19 nových rodinných domů a dalších 11 by dle
územního plánu mělo být postaveno.
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> Lokalita Pod Lipůvkou – cca 1 mil. Kč včetně DPH, bylo
postaveno 10 rodinných domů a je možnost na výstavbu
dalších 4 až 7 domů (v tomto případě částka vychází z cen
obvyklých v době před více než 20 lety).
►RM schválila rozpočtové opatření RM č. 8/2020, kterým
se provádí změna rozpočtu pro rok 2020. Hlavní změnou
je do rozpočtu uvedený mimořádný příjem ze státního rozpočtu pro obce a města jako kompenzace dopadů epidemiologické situace Covid-19 potažmo vládních opatření
v hodnotě cca 6,9 mil. Kč. Dále snížení příjmů u dotací na výstavbu pasivních domů – Lékařský dům a DPS,
kdy se posouvá čerpání dotace na příští rok (hodnota činí
5,4 mil. Kč).
►RM schválila Požární řád města Zubří s účinností od
1. 10. 2020 v souvislosti se zrušením obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 a č. 1/2008, jež učinilo Zastupitelstvo
města Zubří na svém 10. zasedání. Zároveň RM schválila
podmínky k zabezpečení požární ochrany ve městě Zubří
při akcích, kterých se účastní větší počet osob, s účinnosti
1. 10. 2020.
►RM prodloužila nájemní smlouvy na dobu určitou do
31. 10. 2020 u bytů č. 6, Rožnovská 419, a č. 9, Hlavní
824, Zubří.
►RM souhlasila se změnou sídla ZO ČZS Zubří (Základní organizace Českého zahrádkářského svazu),
IČ: 65469691, Zubří, Hlavní 60, 756 54, na vlastní žádost
na novou adresu: Zubří, U Domoviny 234, 756 54.
Na počátku měsíce září se uskutečnilo 10. zasedání Zastupitelstva města Zubří. Záznam můžete zhlédnout pod
tímto odkazem: https://1url.cz/lzdXD.
Za Radu města Zubří Matěj Mizera

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ZUBŘÍ
2021 – 2025
(pokračování z titulní strany)
1. Jak se Vám ve městě žije?
151 odpovědí

velmi dobře
spíše dobře
ani dobře ani špatně
spíše špatně
velmi špatně
PAPÍROVĚ NEVYPLNĚNO
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tazníkové řízení a z průzkumu vyšly, pro zajímavost, následující
nejpodstatnější věci, které občanům tehdy nejvíc chyběly:

2. Co se Vám na Vašem městě nejvíce líbí?
1

vzhled města

20,0%

12

sportovní vyžití
kulturní a společenský život

33

16,0%

24

dobrá dopravní dostupnost
dostupnost pracovních příležitostí

18,0%

51

14,0%

15

12,0%
117

blízkost přírody
26

příznivé životní prostředí
dobré mezilidské vztahy

8,0%

21

6,0%

84

klidný život

4,0%

3. Co se Vám na Vašem městě nelíbí?

2,0%
0,0%

13

špatné podmínky pro podnikání

23

nepořádek ve městě

45

nedostatečná bytová výstavba
nevyhovující veřejná doprava

12
31

špatná dostupnost lékaře
nedostatečný kulturní a společenský život

25
52

nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
nedostatek pracovních příležitostí
málo kvalitní životní prostředí
nezájem lidí o město
špatné vztahy mezi lidmi

10,0%

37
7
32
36

Dále věci, které se občanům nelíbí – textově ty nejpodstatnější:
• nedostatek vnitřních prostor pro sport (v hale jen házenkáři)
• nedostatek pozemků k výstavbě, málo míst pro vyzvednutí
sáčků na exkrementy pro psy
• byrokratické peklo při řešení stavebních pozemků
• velmi špatný stav obřadní síně
• podvod na občany v rámci referenda a následné realizace MA
• špatná infrastruktura, opravy silnic, údržba chodníků
• nedostatečná transparentnost veřejné správy, zapojení občanů do jejího výkonu
• politika - rozhodování bez občanů, špatná údržba zeleně
a klidové zóny
• otevírací doba pošty (krátká), začátek školního vyučování
v 7.40 (dost brzy)
• nedostatek parkovacích míst na sídlišti
• zadlužování obce
• nadřazování sportu před ostatními aspekty
• málo stavebních míst, není tu zubař
• nezájem o okrajové části města, chybějící vodovod, plyn
• špatná průjezdnost na sídlišti, není kde parkovat a cesty
jsou plné aut
• dopravní spojení s krajským městem Zlínem
• katastrofální cesta před naším domem - ulice Hamerská
• nedostatečná kontrola rychlosti při průjezdu Zubřím
• nezájem města o lidi
Samozřejmě některé věci jsou objektivní pravdou, některé
subjektivním názorem jednotlivce. Něco město může řešit,
jiné nikoliv. Každopádně každý podstatný názor by neměl
zapadnout a vedení města by mělo zvážit, zda patří do té
první kategorie – to znamená, zdali je oprávněný a je v silách města příslušný problém řešit. Je na každém čtenáři to
posoudit.
Každopádně rok 2020 je rokem posledním z programovacího
období let 2016 – 2020. I v roce 2015 absolvovali občané do-

papírnictví
koupaliště
domov pro seniory
textil, galanterie
domácí potřeby
zubař
opravna obuvi
kontejnery
ubytování
širokosortim. prodejna
chodníky
lepší služby pošty
náměstí
nepřízpůsobiví, drogy
péče o zeleň
vjezd do Zubří
městská policie
sauna
welness
parkování
rychlé občerstvení
veřejná doprava
více služeb
zelenina
informační služby
kino
oprava komunikací
rušení klidu
řeznictví
sociální bydlení
zarostlý potok
zásobování prodejen

jsem zuberský rodák, je to můj domov

Z porovnání je možno usoudit, že opakujících se požadavků
není zásadní množství, ty nejdůležitější jsou:
•
zubař
•
odpadové hospodářství
•
chodníky, silnice
•
parkování
•
lepší informovanost
Odpovědí na výsledky činnost města při řešení potřeb občanů nechť je krátké vyhodnocení PR0 2016 - 2020.

CÍL č. 1. KVALITNÍ ŽIVOT – MĚSTO PRO
KLIDNÝ, SPOKOJENÝ ŽIVOT
Opatření 1. 1. Bezpečnost a informovanost
Opatření mělo řešit problematiku prevence kriminality
a omezení projevů sociálně patologického chování, zaměřit se
na zvýšení informovanosti a osvěty v oblasti bezpečnosti, při
krizových situacích a v oblasti bezpečnosti silničního provozu.
• Byl vybudován kamerový systém na objektu sportovní
haly, v areálu Pod Hůrkou a v Multifunkčním areálu.
• Ve veřejných budovách byl mimo kamerový systém modernizován systém zabezpečení prostřednictvím úpravy
dveří a bezpečnostních zámků.
• Počátkem března 2020 schválila Rada města Zubří novou
veřejnosprávní smlouvu s MP Rožnov pod Radhoštěm.
K založení MP Zubří ovšem nebyly podniknuty žádné kroky.
• Od jara 2016 jsou ZN distribuovány zdarma.
• Nové webové stránky byly spuštěny na jaře 2017, další
aktualizace proběhla v září 2020.
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• Začátkem 2. pololetí 2020 byly zahájeny práce na řešení
dopravní situace křižovatky před MěÚ a školou, které by
měly zvýšit bezpečnost zejména chodců. Celková hodnota
díla je pro město 14,5 mil. Kč, dokončení stavby je plánováno na přelomu let 2020-2021.
• V září 2020 byl na webové stránky umístěn tzv. rozklikávací rozpočet.
• Na konci roku 2018 byla zřízena IT komise při Radě města
Zubří z důvodu lepší informovanosti občanů prostřednictvím elektronických medií, v říjnu 2020 byla dokončena
síť WiFi na vybraných místech města.

• Na přelomu let 2019 – 2020 byla rekonstruována tělocvična v ZŠ v hodnotě díla 1,9 mil. Kč.
• V roce 2020 byla rekonstruována sociální zařízení v budově ZŠ TGM v hodnotě díla 3,7 mil. Kč.
• Je zpracována studie celé zahrady u budovy ZŠ TGM a projekt (se stavebním povolením) na obnovu školního hřiště.
• Akademie III. věku probíhá od roku 2016, zimní semestr
od října do prosince, letní od února do května. Studium
navštěvuje průměrně 6 studentů, všichni úspěšně absolvují
testy a zkoušky. Akademie probíhá ve spolupráci se Zemědělskou univerzitou.

Opatření 1. 2. Sociální služby
Opatření se zaměřilo na zachování a rozšíření terénních
a dalších sociálních služeb zaměřených na seniory a potřebné občany, na podporu a dlouhodobou udržitelnost.
• V průběhu let 2015 – 2019 byla tato oblast podporována ze
strany města dotacemi. V roce 2020 zahájen provoz dětské
skupiny (mikrojesle) ve spolupráci s Místní akční skupinou.
• V témže roku je zahájen provoz Senior Taxi.

Opatření 1. 4. Kultura a sport, volný čas
Opatření mělo zkvalitnit nabídku kulturního a sportovního
vyžití, relaxačních a pohybových aktivit, včetně vybudování
kvalitní infrastruktury v této oblasti s ohledem na podporu
zdravého životního stylu, prevenci civilizačních chorob a sociálně patologických jevů u dětí a mládeže.
• Nová knihovna v Domu služeb byla vybudována v roce
2016, následně získala titul Knihovna roku Zlínského kraje. Hodnota díla byla 4,9 mil. Kč.

• V polovině roku 2020 začala výstavba DPS (domu s pečovatelskou službou) spolu s lékařským domem.
• S účinností od roku 2020 se město Zubří zapojilo v oblasti podpory k Mikroregionu obcí Rožnovsko, a to částkou
o cca 30 % vyšší, než město poskytovalo samo.
• Na začátku roku 2019 byla zřízena Rada seniorů při Radě
města Zubří pro lepší spolupráci s občany.
Opatření 1. 3. Školství a vzdělávání
Opatření mělo zlepšit materiálně technické zázemí a vybavení školských zařízení, podporovat různé formy práce s dětmi
a mládeží v těchto zařízeních i činnost neziskových organizací, vzdělávání a osvětu v oblasti všech věkových skupin.
• Modernizace vzdělávacích programů se vyhodnocuje
a probíhá prakticky každý rok - v rámci ŠVP (školního
vzdělávacího programu).
• V roce 2019 byla rekonstruována kotelna v budově
ZŠ TGM v hodnotě díla 1,6 mil. Kč.

• „Depozitář“ Muzea Zubří byl pro širokou veřejnost zpřístupněn v roce 2016.
• Byla realizována úprava interiéru Klubu pro spolkovou
činnost (nová klubovna pro Modelářský klub, Dechovou
hudbu Zubřanka, SPCCH a Divadelní sponu v 1. patře) +
nová kavárna v přízemí.
• Rekonstrukce velkého sálu dosud nebyla realizována, v současnosti pracovní skupina zpracovává plán rekonstrukce.
• Ve spolupráci s Mikroregionem obcí Rožnovsko je realizován Valašský letňák, kromě toho drobné letní akce.
• Pravidelná podpora v rámci Programové podpory města.
• Každoroční pestrý kulturní program divadel, jednorázových akcí a koncertů – narušeno v roce 2020 pandemií
Covid-19.

CÍL č. 2. ROZVOJ – ATRAKTIVNÍ ZUBŘÍ

Opatření 2. 1. Bydlení a výstavba (vč. technické infrastruktury)
Opatření zajišťovalo vybudování nové infrastruktury (včetně
parkovacích míst), zlepšení rozvoje bydlení ve městě a jeho
místních částech a možnost výstavby nových rodinných domů.
• V roce 2016 byl realizován projekt Vodovod Čertoryje,
Staré Zubří. Hodnota díla 2,1 mil. Kč.
• V letech 2017 - 2018 proběhla rekonstrukce sportovní
haly. Celková cena díla 64 mil. Kč.
• V roce 2017 proběhla rekonstrukce Petrohradu. Celková
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cena díla 6,8 mil. Kč. Dále rekonstrukce objektu Pod Hůrkou v hodnotě 3,1 mil. Kč.
• V roce 2018 – 2019 proběhla výstavba 1. a 2. etapy Multifunkčního areálu – venkovní bazény, kuželna, fitcentrum,
posilovna, sauny, whirpool, restaurace, dětský koutek ovšem bez vnitřního bazénu (referendum). Celková cena
díla 117 mil. Kč.

• Stavba Lékařského domu a Domu s pečovatelskou službou
zahájena v polovině roku 2020, celková cena bude 98 mil. Kč,
v roce 2020 bude prostavěno cca 20 mil. Kč.
• V roce 2020 proběhla akce "Prodloužení vodovodu Zubří
– ul. Pod Obecníkem a ul. Nad Točnou". Celková cena díla
je 3,8 mil. Kč.
• V letech 2019 - 2020 proběhla oprava kanalizace ul. Hamerská, celková cena díla je 5,4 mil. Kč.
• V letech 2018 - 2020 proběhla výstavba technické infrastruktury v lokalitě Nad Fojstvím II. Celková cena činí
10,2 mil. Kč.
• Průběžně prováděny opravy cest a chodníků.
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nebyla rozvinuta – zřejmě vlivem snižující se nezaměstnanosti v programovém období.

• Rozvoj podnikatelských aktivit nebyl aktivně městem
ovlivňován, dílem i nezájmem ze strany podnikatelů.
Opatření 2. 4. Cestovní ruch
Opatření se zaměřilo na zatraktivnění města a jeho okolí pro
turistický a cestovní ruch.
• Na Polyfunkčním centru vybudovány nové sociálky a šatny, zbudováno workoutové hřiště, upraveno hřiště pro beach volejbal. Zajištění služeb v Multifunkčním areálu.
• Probíhá propagace v tisku, uzavřena smlouva o spolupráci
s Cyklostezka Bečva, z. s., prezentace města v ČT v rámci
projektu „Cyklotoulky“.
• Vybudování ubytovacích kapacit nerealizováno.

Opatření 2. 2. Dopravní infrastruktura
Opatření řešilo problematiku rekonstrukcí, údržby a budování místních komunikací. Zdůraznilo vyřešení dopravního
napojení na silnici I/35.
• Vjezd otevřen v roce 2017, ŘSD poskytnuta potřebná součinnost. Velký podíl na zdárném průběhu je nutno přiznat
bývalému vedení města.

Opatření 2. 5. Politika bezbariérovosti
Opatření vedlo k usnadnění pohybu zejména starších a zdravotně handicapovaných občanů po městě a při vstupu do veřejných budov.
• Průběžně prováděny opravy cest a chodníků, i za pomocí
dotace MMR a SFDI.
• Zbourána budova Deahnovo, příprava výstavby nového
parkoviště u sportovní haly.
• V roce 2017 realizováno parkoviště u Domu služeb.
Opatření 2. 3. Zaměstnanost a podpora podnikání
Opatření mělo podpořit aktivity vedoucí ke snížení nezaměstnanosti a rozvoji podnikatelských aktivit.
• Město vytváří v průměru 5 pracovních míst pro úřad práce
v rámci veřejně prospěšných prací.
• Spolupráce se zaměstnavateli, působícími na území města,
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• Vybudování výtahu na MěÚ, realizováno v roce 2018 nákladem 3 mil. Kč.
• Prostory 1. a 2. etapy Multifunkčního areálu vybudovány
bezbariérově, realizováno v roce 2019.
• Rekonstrukce chodníků a přechodů realizovány průběžně,
v polovině roku 2020 zahájen projekt Dopravní řešení lokality před MěÚ Zubří.

CÍL. č. 3. OCHRANA, TVORBA A PÉČE
O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Opatření 3. 1. Vzhled města a životní prostředí
Opatření mělo vést ke zlepšení vzhledu města, ochraně
a tvorbě životního prostředí a ochraně osob a jejich majetku
před živelnými pohromami.
• Výsadba zeleně v navržených lokalitách - v roce 2019
realizován projekt Parkové úpravy MA v celkové ceně
2,4 mil. Kč, další výsadba probíhá průběžně.

• Spolupráce s Lesy ČR na vhodné podobě koryt potoků
v katastru města neprobíhá uspokojivě.
• Třídění odpadů probíhá velmi dobře, od roku 2016 do roku
2019 bylo vytříděno o 83 % více plastů, o 96 % více papíru, přičemž objem komunálního odpadu klesl o 10 %.
• Ve spolupráci s EA ZK byla realizována poradenská činnost mezi občany – Zelená úsporám, kotlíkové dotace.
• V roce 2020 město zpracovalo nový projekt Protipovodňových opatření a získalo příslib dotace v rámci programu
11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020 ve
výši 5,5 mil. Kč (z celkových 7,9 mil. Kč na projekt).
Opatření 3. 2. Vliv dopravy na životní prostředí
Opatření omezuje negativní vlivy dopravy na životní prostředí a život obyvatel ve městě.
• Zabezpečení komunikační prostupnost vzhledem k ŽP je
plněno průběžně.
• Úprava prostorů kolem škol – bezpečnost, parkování je plněno projektem Dopravní řešení lokality před MěÚ Zubří
a studií Zahrada ZŠ TGM.
• Studie dopravního značení nebyla zpracována, požadavky
na dopravní řešení se řeší individuálně v rámci platné legislativy a potřeby.
Zhodnotíme-li celkově plnění PRO 2016-2020 tak, jak byl
schválen koncem roku 2015, je možno konstatovat splnění
zásadních cílů i vytvoření nových projektů, které byly do

programu průběžně a úspěšně implementovány. Na druhé straně některé myšlenky a záměry nebyly realizovány,
otázkou je, co nám současná těžká situace v dalším období
dovolí.
Zastupitelstvo města na svém 9. zasedání dne 4. 6. 2020
schválilo koncepci zpracování PRO 2021 - 2025. Rada města pak v souladu s tím schválila složení realizačního týmu
(RT) – Ing. Lubomír Vaculín, Aleš Měrka, Milan Zeman,
Ing. Zdeněk Masařík, Ing. Ladislav Holiš, Jan Ondřej a Radek Janošek. RT zpracoval analýzy za každou ze čtyř určených oblastí – tato analýza je rozsáhlá, byla předložena na
10. zasedání ZM dne 3. 9. 2020 a je zveřejněna na webových stránkách města pod záložkou PRO 2021 - 25 v sekci
Město-Projekty města (https://www.mesto-zubri.cz/projekty-mesta).
Na témže zasedání byly představeny hlavní priority PRO
2021 - 2025 v následujícím členění:
Hlavní priority realizační:
• Dostavba LD a DPS
• Rekonstrukce interiéru Klubu Zubří
• Kanalizace Nádražní ulice
• Vodovod Čertoryje a Pod Javorníkem
• Úprava okolí školy TGM včetně přilehlé komunikace
• Chodník na Staré Zubří
• Rekonstrukce kotelny a sociálních zařízení v nové škole
• Digitalizace místního rozhlasu - varovný systém
• Parkoviště u sportovní haly
Hlavní priority přípravné:
• Příprava nových lokalit pro výstavbu RD
• Studie k využití prostoru u prodejny COOP na sídlišti –
bytové domy – developer
• Studie možnosti výstavby krytého sportoviště
• Příprava vybudování sběrného dvora
• Projekt rekonstrukce kulturního domu na Starém Zubří
• Příprava rekonstrukce budovy městského úřadu
Hlavní priority udržitelnosti:
• Vyšší využití stávajících obecních objektů
• Oprava a údržba komunikací
• Zkvalitnění odpadového hospodářství
• Výsadba a údržba zeleně, zajištění údržby vodních toků
• Péče o mládež, seniory a podpora spolků
• Řešení otázky sportoviště Lesany
• Užší spolupráce s podnikatelskými subjekty působícími
na území města
• Zabezpečení lékařské péče

Pokud se týká realizačních priorit, pak k jednotlivým
projektům následující informace (s tím, že do výčtu je
nutno zahrnout i dokončení rekonstrukce smuteční síně
a projekt rozšíření hřbitova):
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projekt

stručný popis
3. a 4. etapa MA - Dům
s pečovatelskou službou
a Lékařský dům

stav
v realizaci

Rekonstrukce
interiéru Klubu

Celková rekonstrukce
velkého sálu a vestibulu

Kanalizace
Nádražní ulice

Kanalizace v Nádražní ul.
kolem potoka až po koleje.
Celková délka je cca 480 m.
Kanalizace by měla sloužit
asi 20 RD.

Dostavba LD
a DPS

Vodovod Čertoryje Vodovodní řad pro část ul.
a Pod Javorníkem Čertoryje a část ul. Pod Javorníkem v délce cca 750 m.
Součástí stavby je ATS - zásobí vodou asi 30 RD

realizace 2021 2022 2023 2024 2025 celk. mil Kč s DPH
2020
-2022

56

23

0

0

0

79

před
zpracováním PD
stav. povolení

2023
-2024

1

1

20

15

0

37

2022

0

6

0

0

0

6

před
zpracováním PD

2025

0

0

5

0

0

5

Úprava okolí školy
TGM včetně
přilehlé
komunikace

Obnova školního hřiště, řestudie
šení dopravní situace, využití
zahrady na pozemku "po
dílnách"

2021
- 2023

4

0

7

0

0

11

Chodník na Staré
Zubří

Propojení od rozcestí ul.
Hlavní - Starozuberská po
hřiště Lesany chodníkem

studie

2022
- 2025

1

2

8

9

0

20

Rekonstrukce ko- Celková rekonstrukce kotelny studie
telny a sociálních a soc. zařízení v budově nové
školy
zařízení v ZŠ

2023
- 2024

0

0

4

0

0

4

Digitalizace míst- Ozvučení města pomocí ven- PD
ního rozhlasu - va- kov. digit. obousměrných,
rádiově řízených akustických
rovný systém
jednotek. Systém je určen pro
včasné varování obyvatel a
zlepšení vzájemné komunikace obce s občany ve smyslu
předávání urgentních sdělení
v případech nouze - řídící a
ovládací bezdrátový místní
informační systém (BMIS).

2022

0

7

0

0

0

7

Parkoviště u spor- Příjezdová komunikace a roz- PD
šíření parkovací plochy
tovní haly
u sportovní haly
stav. poRekonstrukce
volení
smuteční síně

2022

0

2

2

2

2

8

6

0

0

0

0

6

0

0

7

0

0

7

68

41

53

26*)

2*)

190

Rozšíření hřbitova
Celkem

2020
- 2021
před
2023
zpracová- - 2024
ním PD

*) investice v těchto letech budou navýšeny postupně o realizaci připravovaných akcí
Nedílnou a významnou součástí zpracování PRO 2021 2025 je seznámení s projektem a diskuze o něm s veřejností.

Na začátek druhé poloviny listopadu je plánováno setkání
s občany v Klubu. Pokud nám stávající situace jen trochu
umožní, dovolíme si Vás na setkání pozvat a těšíme se na
přínosné podněty a oprávněné připomínky.
Realizační tým PRO 2021-2025
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Výsledky hlasování voleb do Zastupitelstev
krajů ve dnech 2. a 3. října 2020
(pokračování z titulní strany)

Výsledky hlasování v Zubří v jednotlivých okrscích
Okrsek 1 – souhrnné informace
Voliči
v seznamu

Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
obálky účast v % obálky
hlasy
hlasů
256

749

34,18

256

252

98,44

Výsledky hlasování - Okrsek 1
Kandidátní listina

Platné hlasy

číslo název

celkem

v%

5

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

2

0,79

6
7
12

Trikolóra, Soukromníci, NEZ

6
16

2,38
6,34

16
19
22
33

Svoboda a př. demokracie (SPD)

65
15
22

25,79
5,95
8,73

40
45
50
63
67
82

SPR-REP. STR. ČECH, MORAVY, SLEZ.

1
10
0
13
84

0,39
3,96
0,00
5,15
33,33

15
1
2

5,95
0,39
0,79

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
KDU-ČSL
Česká pirátská strana
Moravané
Občanská demokratická strana
Česká str. sociálně demokrat.
ANO 2011
Komunistická str. Čech a Moravy
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
ROZUMNÍ - Petr Hannig

Okrsek 2 – souhrnné informace
Voliči
v seznamu
847

Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
obálky účast v % obálky
hlasy
hlasů
308

36,36

308

305

99,03

Výsledky hlasování - Okrsek 2
Kandidátní listina

Platné hlasy

číslo název

celkem

5

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

6
7
12

Trikolóra, Soukromníci, NEZ

16
19
22
33

Svoboda a př. demokracie (SPD)

40
45
50
63
67
82

SPR-REP. STR. ČECH, MORAVY, SLEZ.

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
KDU-ČSL
Česká pirátská strana
Moravané
Občanská demokratická strana
Česká str. sociálně demokrat.
ANO 2011
Komunistická str. Čech a Moravy
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
ROZUMNÍ - Petr Hannig

v%
0,32

1
11
31

3,60
10,16

65
21
50

21,31
6,88
16,39

0
21
0
11
82

0,00
6,88
0,00
3,60
26,88

11
0
1

3,60
0,00
0,32

Okrsek 3 – souhrnné informace
Voliči
v seznamu
1164

Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
obálky účast v % obálky
hlasy
hlasů
402

34,54

402

400

99,50

Výsledky hlasování - Okrsek 3
Kandidátní listina

Platné hlasy

číslo název

celkem
3
22

v%
0,75

5

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

6
7
12

Trikolóra, Soukromníci, NEZ

16
19
22
33

Svoboda a př. demokracie (SPD)

25
94
25

Česká pirátská strana

60

23,50
6,25
15,00

40
45
50
63
67
82

SPR-REP. STR. ČECH, MORAVY, SLEZ.

0
40
0
15
109

0,00
10,00
0,00
3,75
27,25

4
0
3

1,00
0,00
0,75

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
KDU-ČSL

Moravané
Občanská demokratická strana
Česká str. sociálně demokrat.
ANO 2011
Komunistická str. Čech a Moravy
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
ROZUMNÍ - Petr Hannig

5,50
6,25
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Okrsek 4 – souhrnné informace
Voliči
v seznamu

Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
obálky účast v % obálky
hlasy
hlasů
412

1055

39,05

412

409

99,27

Výsledky hlasování - Okrsek 4
Kandidátní listina

Platné hlasy

číslo název

celkem

5

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

6
7
12

Trikolóra, Soukromníci, NEZ

16
19
22
33

Svoboda a př. demokracie (SPD)

40
45
50
63
67
82

SPR-REP. STR. ČECH, MORAVY, SLEZ.

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
KDU-ČSL
Česká pirátská strana
Moravané
Občanská demokratická strana
Česká str. sociálně demokrat.
ANO 2011
Komunistická str. Čech a Moravy
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
ROZUMNÍ - Petr Hannig

Moravané

40
45
50

SPR-REP. STR. ČECH, MORAVY, SLEZ.

63
67
82

Komunistická str. Čech a Moravy

Občanská demokratická strana
Česká str. sociálně demokrat.
ANO 2011
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
ROZUMNÍ - Petr Hannig

30
0
6
77
5
2
0

0,78
11,76
0,00
2,35
30,19
1,96
0,78
0,00

Zprávy ze školky - MŠ Duha

v%

1
13
27

0,24

71
27
2

22,98
17,35
0,48

36
0
0
18
110

8,80
0,00
0,00
4,40
26,89

9
0
1

2,20
0,00
0,24

Motýlci v ekocentru ve Valašském Meziříčí

3,17
6,60

Okrsek 5 – souhrnné informace
Voliči
v seznamu

2

22
33

S třídou Motýlků jsme navštívili ekocentrum ve Valašském
Meziříčí, kde se děti mohly nejen podívat na spoustu zajímavých věcí, ale také si je vyzkoušet.

Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
obálky účast v % obálky
hlasy
hlasů

1055

412

39,05

412

409

99,27

Výsledky hlasování - Okrsek 5
Kandidátní listina

Platné hlasy

číslo název

celkem

5

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

6
7
12

Trikolóra, Soukromníci, NEZ

16
19

3
4
23

v%
1,17

Svoboda a př. demokracie (SPD)

59
12

1,56
9,01
23,13
4,70

Česká pirátská strana

32

12,54

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
KDU-ČSL

Ať už to byla výroba domácího másla, mletí mouky, poznávání a ochutnávky ovoce a zeleniny, všechny tyto aktivity
a mnoho dalších si děti mohly vyzkoušet. Celým tímto bohatým programem nás provázela příjemná atmosféra a všichni
už se moc těšíme na další akci, kterou si pro nás ekocentrum
opět připraví.
Adéla Ulrychová
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Zprávy ze školy

Kultura

Vlčí stopy na zámku
aneb Babky mezi liškami a kováři s kuřátky?
Druháci vyjeli ze zaběhnutých kolejí až na zámek
v Lešné. Jsou to totiž znamenití sběratelé hub a nemohli odolat zábavné interaktivní výstavě Není houba jako houba. A aby
je v lese nic nepřekvapilo, přidali si ještě putování Po stopách
velkých šelem. Rozšířili si své mykologické znalosti, sedíce
na obřích hřibech, odlili stopu vlka a nasáli zámecké mravy.

Kultura pod rouškou opatření
Rok 2020 se od samého začátku vzhledem k celosvětové
pandemii nese na vlně neočekávaných změn, nařízení, ale
také nových výzev pro nás všechny. Nejinak je tomu také
na poli kulturním. Nyní se nacházíme v čase, kdy dlouhodobé plánování bere za své. Není možné vám cokoliv slíbit
či dát jakoukoliv záruku. Každým dnem sledujeme aktuální
situaci a přizpůsobujeme program tomu, co je a není možné
v Klubu Zubří, knihovně či muzeu uskutečnit. Děkujeme
tímto za vaši toleranci a věrnost a přejeme všem především
pevné zdraví a psychickou pohodu.
Změny v kulturním programu
• Změny v kulturním programu zveřejňujeme v kalendáři kulturních akcí na webu města: www.mesto-zubri.cz.
Pro vaši lepší informovanost budeme dočasně elektronicky vydávat „Zuberský kulturní týdeník“. (viz. níže)
• Kino aktuálně až do odvolání nepromítá (důvodem je
nejen aktuální zákaz pořádání kulturních akcí, ale také závada na kinoplátně a jeho konstrukci).
• Divadlo – U každého z plánovaných divadel zařazených
do divadelního předplatného postupujeme dle aktuálních
platných opatření. Pokud není možné divadlo odehrát, permanentky zůstávají v platnosti a pro představení se hledá
nový termín.
• Koncerty – Pro koncerty plánované na říjen a listopad
(Poutníci, Mňága a Žďorb s Vypsanou fiXou v hale) hledáme nové termíny v příštím roce. Několikrát odložený
koncert Věry Martinové, který je domluven na 3. 12. 2020,
zatím nerušíme. Vstupenky stále zůstávají v platnosti.

Zuberský kulturní týdeník
V souvislosti s aktuální situací, která se každým dnem
mění, se taky každým dnem mění události v kultuře. Pro
vaši lepší informovanost tak budeme každý pátek elektronicky vydávat stručný „newsletter“ s názvem Zuberský kulturní týdeník, který vás bude informovat o:
• aktuálním kulturním programu (zrušených akcích, změnách termínu apod.),
• zahájení předprodeje na plánované akce v roce 2021,
• novinkách z Klubu, Knihovny, Muzea i spolkové činnosti.
Zuberský kulturní týdeník:
• bude vycházet každý týden v pátek,
• si můžete stáhnout z www.mesto-zubri.cz (kultura, klub),
• si můžete objednat – zasílání formou e-mailu (pro odběr
stačí zavolat na 571 659 447 nebo si jej vyžádat na mailu:
kultura@mesto-zubri.cz).

Budoucnost Klubu Zubří
S. Bludná
P.S.: Předpokládáme, že naše obec bude sice celá rozrytá
a plná zbohatlíků z prodeje lanýžů, ale okolo popelnic neuvidíte ze strachu před mlsnými medvědy ani smítko.

Velký sál Klubu pracujících z 60. let 20. století prošel
poslední velkou rekonstrukcí na konci 80. let 20. století,
více než před 40 lety. Tou dobou patřil k zuberským chloubám a záviděli nám jej široko daleko. Léta přibývala a zub
času se postupně zakousl do inventáře sálu i jeho technologií. Drobné opravy a obnova techniky, ke kterým v průběhu let bylo nutné přistoupit, pomohly jen odvrátit konec
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kulturního života v Klubu. Nicméně současný stav velkého
sálu při veškeré úctě ke všem, kteří jej vybudovali a kteří se
o něj starali a dodnes starají, má z hlediska komfortu pro
jeho návštěvníky i z hlediska možností pro účinkující k dnešním standardům na míle daleko. Nefunkční klimatizace, zastaralé technologie, 40 let starý inventář – to vše dnes a denně znepříjemňuje kulturní život všem uživatelům sálu, ať už
to jsou členové spolků, jeho návštěvníci, hostující soubory
nebo pořadatelé akcí.

V současné době tak vynakládáme veškeré úsilí, aby roky
odkládaná rekonstrukce sálu mohla být v brzké budoucnosti uskutečněna. Vznikla pracovní skupina složená z řad
zastupitelů, zaměstnanců města i zástupců spolků. Ti společně připravují zadání pro tvorbu projektu. V souvislosti
s tím vyvstávají otázky, jak by měl sál v budoucnu vypadat
a k jakým účelům by měl sloužit. Pokud vás tato problematika zajímá, dejte nám vědět na e-mail: kultura@mesto-zubri.
cz. V případě, že bude připraveno veřejné projednávání této
problematiky, určitě vás k němu přizveme.
Jsme si vědomi finanční náročnosti celého projektu. Zvlášť
v dnešní době bude zajištění jeho financování tím nejtěžším
úkolem. Nicméně věříme, že zastupitelé města dají této rekonstrukci zelenou, aby se Klub Zubří mohl znovu stát tím,
čím býval dříve – bezpečným, komfortním a reprezentativním zázemím pro kulturní život v obci.

Divadelní předplatné 2020 a 2021
Poslední hrou, kterou se v Klubu letos podařilo odehrát,
byla komedie Jakuba Zindulky Sexem ke štěstí, kterou
jsme uvedli v sobotu 19. září. Také hercům se nevyhýbají
trable spojené s dnešní dobou, a tak nemocnou Martinu Hudečkovou na poslední chvíli musela zastoupit Olga Ženíšková z Plzně. Ta sice ve hře běžně hraje, ale s jinou hereckou
partou, a hlavně v jiné roli. Na přípravu měla týden a doma
roční miminko, které mámě moc prostoru pro přípravu nedávalo. Nicméně si s touto výzvou s bravurou poradila a divák,
kterého by pan Zindulka se situací neobeznámil, by pravděpodobně ani nic nepoznal. Nenáročná a trochu předvídatelná
komedie je sice, jak sám název napovídá, o sexu, nicméně je
vkusně napsaná a příjemně ubíhá jako voda ke svému konci.
Vedle Olgy Ženíškové a Jakuba Zindulky se diváci mohli
těšit z výkonů charismatického Vladimíra Kratiny a krásné
Jitky Ježkové. My děkujeme všem divákům, kteří dorazili
a celé to zvládli s rouškami na obličejích. Vážíme si toho
a věřte, že jste opět hercům udělali svou přítomností a dlouhým potleskem velikou radost.

Vzhledem k tomu, že představení plánovaná na říjen posouváme do nového roku a dost pravděpodobně hrozí, že se budou měnit termíny také u těch listopadových, není možné
zatím plánovat novou divadelní sezónu. O žádné z divadel
nebudete ochuzeni a určitě se dočkáte také nového divadelního cyklu, jen musíme trpělivě počkat na lepší časy. Sledujte prosím informační kanály města a Klubu Zubří (www.
mesto-zubri.cz, Zuberské noviny, facebookový profil Klubu
Zubří, plakátovací plochy apod.).
LP

Zprávy z Muzea Zubří
Pandemie koronaviru ochromila na jaře život naší společnosti. Když jsme se konečně nadechli, upozornil nás vir, že
tady s námi stále je a ještě nemáme vyhráno. Vláda v boji
proti němu začala vydávat nová opatření, která se dotýkají
i programu Muzea Zubří.
V roce 2020 Muzejní rada a město Zubří plánovaly čtyři výstavy ve Výstavní galerii Petrohrad. Dalo by se říct: „Člověk
míní, Pánbůh mění.“ v tomto případě: „Člověk míní a vir
mění.“ Jedna z výstav věnovaná Františku Segrádovi proběhla v létě. Druhá výstava se přesunula do roku 2021. Na
začátku října se otevřela výstava Škola základ života, která
je malým exkurzem do historie školství v Zubří. Ta bohužel je v současnosti uzavřena, otevřena bude až po ukončení
restriktivních opatření. Vánoční výstava, která měla představit výšivky z tvorby naší Nositelky lidových tradic, paní
Marie Pyrchalové, je bohužel v ohrožení a nelze s určitosti
říct, že se tento rok uskuteční.
Kromě výstav se koronavirová krize dotkla i programu přednášek s názvem Chodníčky k minulosti. I když se v záři
uskutečnila přednáška Ing. Jiřího Lederera Houby a houbaření, následující besedy se již kvůli viru nekonaly. Muzejní rada a město Zubří se proto rozhodly cyklus přednášek
přesunout na jaro 2021. Informace pro účastníky přednášek:
Permanentka zůstává platná na přednášky, které se v tomto
roce nekonaly. Jedná se o Sakrální památky v Zubří (p. Karel Janečka), Život včel (M. Obršal), Podivuhodná sláva nejslavnějšího zbojníka Ondrušky (PhDr. Tomáš Baletka, PhD.)
a Letecké neštěstí v Zubří.
Na závěr bychom vám chtěli poděkovat za pochopení a doufáme, že se brzy setkáme.
Erika Ondřejová
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Zprávy z knihovny
Milí čtenáři,
jak si jinak zpříjemnit pošmourné dny než dobrou knihou. Nabízíme vám tedy výběr z novinek, které jsou k
vypůjčení v knihovně.
Dokonalé ticho - Helen Fields
Na okraji Edinburghu je nalezeno pohozené dívčí tělo s vyřezanými kusy kůže. Když později inspektor Luc Callanach
objeví vedle opuštěného kojence strašidelnou postavičku,
pochopí princip zvrácené hry: vrah bere materiál na panenky
z těla svých obětí. Navíc někdo drogově závislým v bezvědomí vyřezává do tváře písmeno Z. Jde o stejného pachatele?
Luc a jeho kolegyně Ava musí vypátrat zabijáka dřív, než
udeří znovu – stihnou to, nebo už je příliš pozdě?
V knihovně je lev – Michelle Knudsen
V knihovně paní Kábrtové je každý
vítán. Pokud tedy neporušuje výpůjční řád, neběhá a nedělá rámus!
Takže když do knihovny jednoho
dne přijde lev, není důvod, proč by si
s dětmi nemohl poslechnout pohádku. Zanedlouho si čtenáři už ani nedokážou představit, že by toho sympatického lva v knihovně neměli.
Pomáhá olizovat obálky s upomínkami, vysazuje děti pro knížky do vyšších polic a kdykoli se
předčítá pohádka, nesmí mezi posluchači chybět. Jenže pak
se najednou všechno zvrtne a lev poruší výpůjční řád...
Najdeš mě ve tmě – Vlastina Svátková
Ve své nové knize Najdeš mě ve tmě
jsem psala o tom, co jsem slyšela v naprostém tichu.
O lidech, kteří nic neříkají, ale tolik by
toho potřebovali říct.
Naslouchala jsem tomu, co nikdo nahlas
nevysloví, protože strach je silnější.
Naslouchala jsem sama sobě a psala
o tichu ve tmě.
Příběh o hoře, na kterou jsem vyšlapala, abych se podívala před sebe, na pokraji sil a skoro bez
dechu, a uviděla ještě větší horu.
Cesta, která nikdy nekončí. Cesta, která nám dovolí na chvíli
pocítit záblesk štěstí. Cesta, která nám ukazuje vše, co potřebujeme vědět. Cesta, která nás vede tam, kam potřebujeme
jít, i když neříká nic o místě, kam nás vede.
Cesta za svobodou: Harry a Meghan a vznik moderní
královské rodiny – Omid Scobie a Carolyn Durand
Když se objevily zprávy o klíčícím romantickém vztahu mezi milovaným
anglickým princem a americkou herečkou, upoutaly pozornost celého světa
a rozpoutaly šílenství mezinárodních
médií. Vévody a vévodkyně ze Sussexu byly sice vždycky plné noviny – od
jejich zasnoubení, přes svatbu a naroze-

ní syna Archieho, až po bezprecedentní rozhodnutí odejít ze
života členů královské rodiny – ale pravdivý příběh Harryho
a Meghan zná jen málokdo.
Imaginární přítel – Stephen Chbosky
Kate Reesovou život naučil, že násilníkovi, co přísahá, jak se polepší, není
radno věřit. A tak sebere uprostřed
noci svého sedmiletého syna Christophera a společně se vydávají hledat
nový život. Cesta je zavede až do malého městečka Mill Grove v Pensylvánii, které je tak odlehlé a zapomenuté,
že by je tam nikdy nikdo nehledal.
Jenže když necháte jedno nebezpečí
za zády, neznamená to, že další na vás
už nečeká. A přitom se z počátku zdá,
že konečně našli klidné místo k životu. Jenže pak Christopher zmizí. Šest dlouhých dní po něm není ani stopy. Dokud
zničehonic nevyjde z lesa na kraji města. Není zraněný, je
na něm ale něco divného. Nevrací se totiž sám. V hlavě slyší
hlas, který mu napovídá, co má dělat. Hlas, který pro něj
má jasný úkol. Christopher musí do Vánoc v lese postavit
stromový domek. Pokud to nedokáže, stane se všem v Mill
Grove včetně jeho milované maminky něco nepopsatelně
strašného...
Maják na útesech – Marie Lamballe
Susanne žije už pár měsíců s okouzlujícím Paulem, který je pro ni velkou neznámou. Přesto podlehne
jeho šarmu a je ochotna vydávat
se s ním na nečekané dobrodružné
výpravy. Jedna společná cesta se jí
ale stane osudnou a Susanne se ocitá sama v Bretani. Po společné autonehodě trpí náhlou ztrátou paměti,
a tak předpokládá, že se jmenuje
Anne-Marie Dupinová. Této osobě
je totiž adresován dopis, který nalezne ve své kapse. A tak se setkává se svou domnělou babičkou a obyvateli vesnice, kteří žijí své svérázné životy "na
konci světa", jak říkají své milované vesnici.
Nových knižních titulů máme v knihovně podstatně více,
pokud si o nich chcete držet přehled a případně si je hned
rezervovat, zavítejte na náš on-line katalog na adrese
www.katalog.mesto-zubri.cz
Novinkou v knihovně jsou také cizojazyčné knihy, které nám
na půl roku vypůjčila Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně. Můžete tedy s chutí oprášit nejen angličtinu, ale také
němčinu, francouzštinu a španělštinu. Najdete je v knihovně v regálu pod schodištěm. Dokoupili jsme také novinky
z britského nakladatelství Usborne.
Letos se knihovna také zapojí do sbírky Post Bellum / Paměť národa k příležitosti dne válečných veteránů, který si
připomínáme 11. listopadu, která by se měla konat od 1. do
14. listopadu. Za vybrané peníze se natáčí, stříhají a evidují
příběhy válečných veteránů a hrdinů v archivu Paměti národa.
Na vaši návštěvu se těší
knihovnice Veronika a Lenka.
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Farnost

Ohlédnutí za létem ve farnosti
Farní den
Setkání v rámci farního dne vyžaduje každoročně náročnou přípravu, do které je zapojeno mnoho lidí. Jistě tam
patří i ti, kteří připraví a přinesou k snědku všelijaké dobroty. Do samotného průběhu se zapojují obě farní rady, kluci
i děvčata ze scholy a chrámového sboru. Většinu těch, kteří
se průběžně po celý den starají o občerstvení a čisté nádobí
na fotografiích ani nezahlédneme. Přesto bez nich by se farní
den uskutečnit nemohl.

Každoročně přijíždí na farní den maminka Otce Pavla,
což nás samozřejmě těší. To letošní setkání se vyznačovalo
i změnou kapely a zpěváků. Mezi muzikanty, kteří pravidelně hrou i zpěvem obohacují bohoslužby, jsme rádi viděli
paní učitelku Danielu Klimkovou. Hlavní sóla zvládaly perfektně Maruška Křenková s Adélkou Mitášovou, ale zahlédli
jsme i další zpěváky a potěšující bylo, že k většině písniček
se přidávali i ostatní.

Letošní farní den se vyznačoval velmi bohatým programem
pro děti. Jeho příprava i samotný průběh zaměstnaly také
mnoho ochotných lidí. Celé odpoledne na farním dvoře a zahradě sledoval s fotoaparátem Jirka Koleček.
Všechny jeho fotografie i z dalších akcí farnosti si můžete prohlédnou v galerii na stránkách farnosti www.farnostzubri.cz.
Potěšující bylo, že mezi příchozími na farní den bylo mnoho
nových a pro některé i neznámých tváří. A to je hlavní smysl
farního dne, setkávání, popovídání a pobavení, na které během rychle plynoucích dnů moc času nezbývá.
Díky všem, kteří se do přípravy letošního farního dne zapojili.
Ludmila Jaroňová
Druhou polovinu letních prázdnin ve farnosti otevřel farní den,
který se už tradičně konal první srpnovou sobotu. O příjemnou
atmosféru se celý den staralo multižánrové hudební uskupení
v čele s Marií Křenkovou a Adélou Mitášovou. Nesmíme také
zapomenout poděkovat panu Vynikalovi, který letos přichystal vynikající hovězí guláš.

Zajištěn byl také bohatý program pro děti, nechybělo tradiční malování na obličej, skákací hrad, ani Maňáskové divadlo
Maringotka, které se v průběhu odpoledne postaralo i o další
zábavu v podobě soutěžních stanovišť, kde děti plnily úkoly,
za které je pak čekala sladká odměna v podobě zmrzliny.
Barbora Petřeková

A zazvonil zvonec a táboru je konec
Druhý týden v srpnu prožily děti pohádkové dobrodružství na
již tradičním příměstském táboře. Od 8 hodin ráno se vždy sešly
na zuberské faře, aby si společně zazpívaly, zasportovaly a užily
si parádní den. Už v pondělí nás však potkala nepříjemná událost. Zlý černokněžník rozbil žezlo mocnému vládci pohádkové
říše a všechny kouzelné příběhy se tak pomotaly. Proto se děti,
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rozdělené do čtyř bojových týmů, snažily po celý týden nadpřirozeným postavám pomáhat a pohádky vracet do starých kolejí.
Vybíraly, co si má Červená karkulka dát do košíku, Růžence
pomáhaly prosekat se křovím a vzbudit prince a loupežníkům
dokonce musely připomenout, jak že se to vlastně loupí.

Děti za pomoc dostávaly od pohádkových postav drahokamy,
ze kterých nakonec vyrobily ono kouzelné žezlo. Všechno dobře dopadlo a na páteční hostině s tanečním vystoupením jsme
všichni mohli oslavit šťastný konec našeho týdenního příběhu.
Děkujeme moc všem kuchařkám a maminkám, díky kterým
jsme v zápalu honby za drahokamy neumřeli hlady.
Kamila Krupová

Nemůžeme opomenout, že v našem areálu byly viděny zuberská hasičská auta a auto Zdravotnické záchranné služby. Obě tyto složky prováděly odborný výklad v rámci své
profese a umožnily všem prohlídku svých aut včetně jejich
vybavení. Za policii ČR Odbor služební kynologie a hipologie nás navštívil rodák ze Zubří pan Ladislav Maceček
s svým služebním psem Sašou. Předvedli nám hledání drobných předmětů, poslušnost a na závěr nám ukázali, jak Saša
dokáže doběhnout a zpacifikovat zloděje. Saša má mnoho
ocenění a jedno z nich má za vyhledávání omamných látek
(drogy). Všem těmto složkám moc děkujeme.

Ostatní

Rozloučení s létem v MA ZUBŘÍ, s. r. o.
Ukončení sezony a oslava prvního roku od otevření Multifunkčního areálu v Zubří. Na sobotní odpoledne si celý
tým MA Zubří připravil bohatý program nejen pro občany
Zubří, ale i široké okolí. Počasí bylo nádherné a celou akci
bereme za velmi úspěšnou. Již od 14.00 h. probíhala v areálu
dětská dovednostní soutěž. Po dokončení všech 6 stanovišť
bylo každé dítě odměněno balíčkem. Za skvělou pomoc při
realizaci děkujeme spolku ASPV a Vendule Smočkové, která
celé odpoledne malovala dětem na obličej.

Niky Bylinská se svým pejskem Frei ukázala představení
v dog dancing. Bylo až neuvěřitelné, co se dokáže naučit
Frei pod vedením Niky. Přejeme jim mnoho úspěchu na závodech a moc děkujeme za jejich účast.

Spolek zuberských modelářů v čele s panem Jaroslavem Janoškem představil modely lodí, aut, bugin i letadel. Jeho členové nám všem převedli, co tyhle modely umí jak ve vodě,
na souši, tak i ve vzduchu. Byl to skvělý zážitek nejen pro
děti, ale i pro dospělé. Modelářům patří velké díky a moc se
těšíme na další společnou akci.

Součástí večera byla
soutěž o putovní pohár
MA Zubří pro dospělé.
Soutěže se zúčastnilo
15 účastníků. Do finále
se probojovali 2 účastníci, kteří museli projít
4 koly soutěže. Finálová disciplína probíhala
na gumovém nafukovacím člunu, kdy každý s účastníků musel
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přejet ve člunu 25 m v bazénu. Na konci bazénu je čekaly
kostky, ze kterých měli finalisté postavit věž, a pak se museli
vrátit ve člunu zpět na start. Vítězem se stal pan Martin Fryš,
jenž vyhrál o pouhou vteřinu. Martinovi gratulujeme k výhře
putovního poháru a poukazu do MA Zubří v hodnotě 500 Kč.

Barmanskou show nám ve večerních hodinách předvedl
Jakub Adámek. Jakub se účastní různých mezinárodních
soutěží, z nichž má mnoho ocenění. Děkujeme mu za to, že
byl součástí naší akce. Celým dnem nás doprovázel Dj Radek Nohavica. Děkujeme nejen jemu, ale i kapele Koridor,
která zde měla své vystoupení.
Všem velmi moc děkujeme nejen za účast při této akci, ale
i za celkovou podporu a návštěvnost v průběhu celého roku.
Vaše MA Zubří ♥

Inzerce

(placená inzerce)

Vystřílela zlato
Dne 27. 9. 2020 se myslivecká chata v Pržně u Vsetína stala místem setkání mladých lidí zajímajících se o přírodu
a myslivost zvláště. Přes 50 účastníků se snažilo nejen na poli
vědomostním, ale i v okresní soutěži ve střelbě ze vzduchovky. Do obou soutěží se přihlásily žákyně ZŠ Zubří, Anežka
Divínová ze VI. B a Ivana Divínová z VIII. B. Ivana si odvezla
zlatou medaili ze střeleb na klasický terč a na terč divočáka.
Pevnou ruku, bystré oko a správnou mušku jí budeme přát
i v krajském kole, do kterého postoupila.
Zdroj: ČMMJ Vsetín

(placená inzerce)
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(placená inzerce)
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Sport

Premiéra biatlonu v Zubří se povedla
Premiéra zuberského biatlonového závodu se měla uskutečnit v květnu, ale situace kolem koronavirové pandemie ji znemožnila. Proto jsme si na výstřely z laserových
pušek museli počkat až do svatováclavského pondělí. Že to
nebudou mít biatlonisté jednoduché, naznačovalo už deštivé počasí pár dní před závodem i to, že se převážná většina
odehrávala na motokrosové trati v Březovci. Už kolem osmé
hodiny se v areálu začali prezentovat a dodatečně registrovat
první jedinci, hlavně z řad dětí, protože právě dětským závodem se začínalo. Mladé biatlonisty čekaly tři okruhy (cca
1 200 metrů), přičemž po prvním a druhém kole mířili na
střelnici. Vybrat si mohli z desíti terčů a pušek, obě střelby
měli vleže. Na start se nakonec postavilo 24 závodníků, kteří
startovali po minutě.

Nejvíce dětí vyslal do závodu domácí běžecký oddíl TJ Gumárny Zubří a díky výborným výkonům získal čtyři prvenství! Celkem bylo vypsáno šest kategorií a úplně nejlepší čas
ze všech měl domácí Filippos Dimitriadis, který se nejzdařileji vypořádal se všemi nástrahami na trati i na střelnici.
O tom, že závod nebyl vůbec jednoduchý, svědčí i to, že
Tobík Bechný doběhl do cíle jen v ponožkách, s botami
v rukou. Holt toho bahna bylo na trati opravdu hodně. Důležité tak bylo, že se do cíle dostali všichni živí a zdraví,
a za odměnu na každého z nich čekala medaile. Tři nejlepší
z každé kategorie byli po závodě odměněni ještě jednou při
slavnostním vyhlášení.

Po dětech přišli od 11.30 hodin na řadu dospělí. Těch se postavilo na start čtyřicet čtyři a převahu měli muži. Závodníky

čekalo pět okruhů o délce cca 850 metrů a trestné kolo měřilo 100 metrů, první dvě položky stříleli vestoje, další dvě
vleže. Jelikož se některým střelba vůbec nevyvedla, odběhali
si i přes šest kilometrů. Bahnitá trať dala všem zabrat, a když
měli běžci ještě poté několikrát kroužit na trestném kolečku,
měli toho někteří plné zuby. Do cíle nakonec doběhli úplně
všichni. A nejrychleji z nich známý zuberský ultramaratónec Tomáš Štverák v neskutečném čase 27 minut! I vítězství
v kategorii 40+ zůstalo v Zubří, a to díky Liborovi Petřekovi,
který zvládl trať za 28:18 min. Díky Anně Lužné putuje prvenství v kategorii žen do 39 let do Rožnova a kategorii ženy
40+ vyhrála Renata Zmidlochová z Nezamyslic. Za zmínku
stojí určitě druhé místo Lenky Orbanové z Rožnova, která
byla nejstarší účastnící závodu a dokázala, že věk je skutečně
jen číslo.

Za podporu závodu, jehož pořadatelem bylo město Zubří,
musíme poděkovat jak menším, tak větším partnerům. Tím
hlavním byl sportovní obchod Sportisimo v Rožnově pod
Radhoštěm, který věnoval nejlepším závodníkům dárkové
poukazy. Na místě měl i svůj promo stánek, ve kterém prezentoval své zboží, a pro děti připravil soutěže. Pro všechny
předem registrované závodníky připravila společnost Gumko.cz láhve na pití. Dárkové poukazy darovaly také Pohádkové lázně a Wallachian Barber Shop. Kvalitní vína věnovala závodníkům Vinotéka BP (Brothers Petřek). O občerstvení
se starala kavárna Tip Café a poděkování patří rovněž Mysliveckému sdružení Zubří, které poskytlo pro potřeby závodu
mysliveckou chatu a střelnici.
První ročník biatlonového závodu je minulostí a my věříme,
že jste ze Zubří odjížděli spokojeni. Pokud tomu tak je, těšíme se na setkání v sobotu 8. května 2021, kdy je v plánu
ročník druhý. Motto závodu zůstává stále stejné – „Svoboda
nebyla nikdy zadarmo“.
Kompletní výsledky, bohatou fotogalerii i sestřih ze závodu
najdete na http://sport.mesto-zubri.cz/.
PR
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Tomáš Vlk vítězem Zubříčka
Vyhrál první ročník a vyhrál i ročník poslední. Tomáš Vlk opět po pěti letech vystoupal na
nejvyšší pomyslný stupínek v amatérské lize
Zubříček. Po jeho vítězství v roce 2015 opanoval soutěž třikrát po sobě Jirka Fiedler, minulý rok byla
na programu čtyřhra. Tomáš sehrál v letošním roce čtrnáct
utkání a jen ve dvou prohrál (pokaždé s Jirkou Ondřejem),
po základní části skončil první a v play off už se nenašel nikdo, kdo by ho zastavil. Ve finále se musel sklonit před jeho
umem Martin Janča, když prohrál ve dvou setech 3:6, 2:6.
Martinovi patřila po základní části druhá příčka. V souboji
o třetí místo se střetli Tomáš Válek (3) s Jirkou Ondřejem
(4) a úspěšnější byl nakonec Tomáš, když zvítězil 2:1 (6:3,
6:7, 10:6). Pro úplnost ještě doplňujeme výsledky semifinále: Martin Janča (2) - Tomáš Válek (3) 2:0 (6:0, 7:5) a Tomáš
Vlk (1) - Jirka Ondřej (4) 2:0 (6:2, 7:6). Do letošní soutěže se zapojilo osm hráčů, kteří odehráli čtyřicet pět zápasů.

Příští rok nás čeká opět soutěž ve čtyřhře a my pevně věříme,
že se do ní zapojí co nejvíce tenisových párů!
PR

Start amatérské ligy opožděn
Kvůli krizovým opatřením vlády ČR a situaci kolem pandemie koronaviru je odložen start letošního ročníku ligy na neurčito. Do letošní soutěže se přihlásilo šest týmů, z loňských
účastníků bude chybět celek KO-SY. Prvenství obhajuje celek TJ, který letos do soutěže nastoupí v pozměněné sestavě, ve hře budou hlavně dorostenci. Hrát se bude stejně jako
vloni dvoukolovým systémem, každý s každým, šest zápasů
bude odehráno na podzim, čtyři na jaře příštího roku. Slavnostní zakončení a závěrečný turnaj TOP 12 je naplánován na pátek 5. března 2021. První kolo soutěže mělo být
odehráno ve středu 14. října.

16.00 hod.
Ženy v akci - TJ
17.30 hod.
Tip Café - Oktopus
19.00 hod.
Paneláci - Gumotíci
Na kompletní rozlosování se můžete podívat na http://sport.
mesto-zubri.cz/.
PR

Rozpis domácích utkání TJ Lesana Zubří
Podzim 2020
Víkend 23. – 25. 10. 2020
24. 10. sobota 15.00 Lesana
– SK Žeravice
24. 10. sobota 17.00 Lesana
– HC Ostrava
Víkend 30. 10. – 1. 11. 2020
1. 11. neděle 13.00 Lesana – TJ Jiskra
Otrokovice
1. 11. neděle 14.30 Lesana – Zlín B
Víkend 13. – 15. 11. 2020
15. 11. neděle
9.30 HC Zubří B
– Lesana
15. 11. neděle 15.00 Lesana – Házená
Velká Bystřice
15. 11. neděle 17.00 Lesana – SKH
Polanka n. O.

Ženy
Muži

Mladší
žačky
Starší
žačky
Mladší
žačky
Ženy
Muži
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Víkend 20. – 22. 11. 2020
21. 11. neděle 11.00 Lesana – Zlín B,
chlapci
21. 11. neděle 12.30 Lesana
– SHK Kunovice
21 11. neděle 14.30 Lesana
– TJ Sokol Karviná
Víkend 27. – 29. 11. 2020
29 11. neděle 17.00 Lesana
– SK Žeravice

Mladší
žačky
Starší
žačky
Ženy

Muži

Všechna utkání klubu TJ Lesana Zubří se odehrají v ROBE
Aréně Zubří.

Seznam akcí na sportovištích
města Zubří v listopadu 2020
SPORTOVNÍ HALA
Neděle 1. 11.
9.30 hod.
		

HC Zubří C - HC Zubří B
7. kolo zlínské ligy mladšího žactva II.

11.00 hod.
		

HC Zubří A - TJ Rožnov pod Radhoštěm
7. kolo zlínské ligy mladšího žactva I.

13.00 hod.
		

TJ Lesana Zubří - TJ Jiskra Otrokovice
7. kolo zlínské ligy mladšího žactva II.

14.30 hod.
		

TJ Lesana Zubří - HC Zlín B
8. kolo zlínské ligy starších žákyň

Sobota 14. 11.
8.00 hod.
		

HC Zubří B - TJ Lesana Zubří
8. kolo zlínské ligy mladšího žactva II.

9.30 hod.
		

HC Zubří B - KH Zbrojovka Vsetín
1. kolo zlínské ligy starších žáků

11.30 hod.
		

TJ Lesana Zubří - Házená Velká Bystřice
7. kolo 2. ligy žen

13.30 hod.
		
		

TJ Lesana Zubří
- SKH Polanka nad Odrou
8. kolo 2. ligy mužů

18.00 hod.
		
		

HC ROBE Zubří
- TSV St. Otmar Sankt Gallen
2. kolo Evropského poháru EHF

Sobota 21. 11.
8.00 hod.
		

HC Zubří C - HC Zlín
9. kolo zlínské ligy mladšího žactva II.

9.30 hod.
		

HC Zubří A - SHK Kunovice
9. kolo zlínské ligy mladšího žactva I.

11.00 hod.
		

TJ Lesana Zubří - HC Zlín B
9. kolo zlínské ligy mladšího žactva II.

12.30 hod.
		

TJ Lesana Zubří - SHK Kunovice
9. kolo zlínské ligy starších žaček

14.30 hod.
		

TJ Lesana Zubří - TJ Sokol Karviná
9. kolo 2. ligy žen

18.00 hod.
		
		

HC ROBE Zubří
- Pepino SKP Frýdek-Místek
11. kolo extraligy mužů

Neděle 22. 11.
10.00 hod.
		

Hot Dance 2020
soutěž v moderních tancích – formace

Sobota 28. 11.
8.00 hod.
		

Mikulášský turnaj
turnaj mladšího žactva

18.00 hod.
		

HC ROBE Zubří - SKKP Handball Brno
12. kolo extraligy mužů

Neděle 29. 11.
8.00 hod.
		

Mikulášský turnaj
turnaj mladšího žactva

17.00 hod.
		

TJ Lesana Zubří - SK Žeravice
10. kolo 2. ligy mužů

KUŽELNA
Pondělí 9. 11.
17.00 hod.
Středa 11. 11.
16.00 hod.
Pátek 20. 11.
17.00 hod.
Středa 25. 11.
16.00 hod.
Pondělí 30. 11.
17.00 hod.

TJ Zubří B - TJ Nový Jičín B
6. kolo meziokresního přeboru
Zuberská amatérská liga
3. kolo amatérské ligy v kuželkách
TJ Zubří A - TJ Bojkovice Krons B
11. kolo zlínského krajského přeboru
Zuberská amatérská liga
4. kolo amatérské ligy v kuželkách
TJ Zubří B - TJ Kelč B
9. kolo meziokresního přeboru

SOKOLOVNA
Neděle 1. 11.
9.00 hod.

Neděle 8. 11.
9.00 hod.

Stolní tenis Zubří B
– TJ Sokol Horní Bečva
3. kolo regionálního přeboru ve stolním tenise
TJ Gumárny Zubří – ŠK Vsetín B
2. kolo zlínské krajské soutěže v šachu

Konání všech akcí závisí na aktuální situaci ohledně
koronavirové pandemie!!!
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Program listopad 2020

KINO ZUBŘÍ, Hamerská 10
V měsíci listopadu se nepromítá.

KLUB ZUBŘÍ, Hamerská 10
Úterý 3. 11. 2020 od 19.30 hodin
KAFE U OSMANYHO
Pořádající agentura vás zve na talkshow s výjimečnou
osobností módního světa. Nabízíme možnost jak Osmany
Laffitu poznat osobně, a to během 90 minut neuvěřitelných
historek v osobitém podání, které pobaví každého. Pořad
moderuje populární moderátorka a herečka Eva Decastelo
a jako host zazpívá Michaela Gemrotová, představitelka hlavní
ženské role v muzikálu Fantom opery.
Vstupné: 420 Kč
Rezervace vstupenek: http://rezervace.mesto-zubri.cz
Sobota 7. 11. 2020 od 18.00 hodin
FANNY AGENTURA
VZHŮRU DOLŮ
Autor, režie: Jakub Zindulka
Hrají: Dana Homolová, Milena Steinmasslová, Aneta
Krejčíková, Jakub Zindulka
Co se stane, když se slavná francouzská herečka českého
původu rozhodne hledat téma a velkou roli pro svůj comeback
na filmové plátno? Pomůže jí její sestra, žijící ve skromné
chaloupce na kopci? Je větší mrcha hereččina asistentka
nebo její producent (a milenec), kteří s ní na samotu v lesích
přijíždějí? Zblázní se z bláznění naší divy všichni přítomní?
Koho vystřelí vzhůru a koho srazí dolů?
Představení je zařazeno do Divadelního předplatného 2020,
skupina A.
Vstupné v doprodeji: 300 Kč

Pátek 13. 11. 2020 od 18.00 hodin
DIVADLO V ŘEZNICKÉ
RELATIVITA
Autor, režie: Mark St. Germain, Miroslav Táborský
Hrají: Miroslav Táborský, Lucie Štěpánková, Kateřina Táborská
Autor staví svůj
příběh na dramatické
s p e k u l a c i
a fiktivním setkání
Alberta Einsteina a
jeho dospělé dcery
Lieserl. Einsteinovi
se skutečně
předtím, než se
oženil se svojí první
ženou Milevou, v roce 1902 narodila dcera, která ale už v roce
1904 záhadně zmizela. Je to neprobádaná kapitola Einsteinova
života. Nikdy se o ní nezmínil a nikdo neví, zda zemřela,
nebo byla dána k adopci. Tento fakt vyšel najevo až v roce
1987 z objevené soukromé korespondence. Autor staví na
spekulaci, že Einsteinova dcera žije a dospělá se mu ohlásí
jako novinářka. Chce se ale hlavně dopátrat vysvětlení, proč
ji otec opustil. Divák je s neobyčejným citem, erudovaným
intelektem, humorem a vhledem do dobových konsekvencí
vtažen do souboje „morálky“ a „geniality“. Do otázek, zda
„velký“ člověk rovná se „dobrý“ člověk. Jak jinak, než že
hlavní postava Einsteina vše „relativizuje“.
Představení je zařazeno do Divadelního předplatného 2020,
skupina B.
Vstupné v doprodeji: 450 Kč

SPORTOVNÍ HALA - ROBE ARENA
Akce původně plánovaná na pátek 20. 11. 2020
MŇÁGA A ŽĎORP, VYPSANÁ FIXA – ZMĚNA TERMÍNU
Pro koncert se hledá nový termín.

KLIDOVÉ CENTRUM ZUBŘÍ
Neděle 29. 11. 2020
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Akce se uskuteční dle aktuálně platných opatření.

PŘIPRAVUJEME - NA PROSINEC 2020
3. 12. 2020		 VĚRA MARTINOVÁ
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