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SENIOR TAXI V ZUBŘÍ
Od pondělí 20. 7. je v Zubří dostupná služba SENIOR TAXI
zajištěná městem pro místní seniory a držitele průkazu ZTP
a ZTP/P. Naše TAXI má za sebou již první jízdy a na základě
reakcí spoluobčanů jim služba vyhovuje. Důkazem je i to, že
počet jízd postupně stoupá. Se svolením přikládáme fotku
naší první spokojené „zákaznice“.

Jedna pohlednice je monotematická a zdobí ji relativně nový
dřevěný symbol města – zubr. Další pohlednice vycházejí
z místních tradic a zuberských fenoménů, jako je házená, zuberská výšivka, metlářství či folklór, nechybí ani malebnost
okolní krajiny.
(více na str. 13)

(více na str. 7)

NOVÉ POHLEDNICE MĚSTA ZUBŘÍ
Město Zubří vydalo nově 8 druhů pohlednic, které jsou již
nyní k dostání v místním muzeu, knihovně či klubu. 4 druhy
pohlednic jsou inspirovány jednotlivými ročními obdobími.

(více na str. 13)
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Společenská kronika občanů Zubří
Narození
Berta Randýsková		
Eliška Petra Janáková		

Daniel Poruba
Ema Foltýnková

Blahopřání
Přejeme všem jubilantům do dalších let pevné zdraví,
hodně štěstí, spokojenosti a krásných chvil pohody.
Miroslav Žamboch 90 let Josef Číp
75 let
Alena Adámková
85 let Vlasta Šimčíková
90 let
Jaroslav Krupa
75 let Stanislav Němec
75 let
František Petřek
80 let Jarmila Sváková
80 let
Stanislav Křenek
85 let Jana Hrstková
75 let
Soňa Holišová
75 let Anna Kozumplíková 75 let
Marie Janušová
75 let Jiřina Krupová
85 let
Marta Molišová
80 let Alena Adámková
85 let

Dne 1. srpna 2020 oslavila své
90. narozeniny
paní Vlasta Šimčíková
Blahopřejeme a děkujeme za Tvou lásku a péči.
Dcery Helena a Jitka s rodinami.

Josefa a Ladislav Holišovi

Štěpánka a Václav Románkovi

V neděli 12. července 2020 oslavila své
50. narozeniny
paní Eva Chovančíková
a v úterý 28. července 2020 pak své životní
jubileum 75 let
paní Marie Janušová.
Přejeme oběma hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let.
Manžel/zeť Jaroslav, synové/vnuci Roman a Martin s rodinou.

Svatba v červenci
Petr Pisklák a Táňa Zemanová

Zlaté svatby

Alois a Olga Mikulenkovi

Jiří a Miroslava Švecovi

Diamantová svatba

Rudolf a Karla Opálkovi
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Blahopřání

Co víc Ti můžem, maminko, dát?
Kytičku na hrob a vzpomínat.
Dne 16. července 2020 by se dožila 90 let
maminka, babička a prababička,
paní Jindřiška Mužíková.
S láskou a úctou vzpomínají synové s rodinami.
Vzpomínky zůstaly na doby kdysi šťastné,
jsou v našich srdcích ukryté,
jsou hluboko a krásné.

Pavla a Jiří Křenkovi
Smaragdová svatba 7. 8. 2020
Kdysi jste si prstýnky dali
a už je to 55 let.
Věčnou lásku jste si slibovali
a ten slib nikdy nevzali jste zpět.
Tak jako kdysi, tak i dnes Vám v srdci zvony znějí,
proto zdraví, lásku a Boží požehnání
k Vašemu výročí Vám přejí
Radka, Eva a Barča s rodinami.

kkk
Úmrtí
Jana Mikulenková		
Jaroslav Šimurda
Stanislav Holiš		
Marie Míčková
Anna Pšenicová		
Zdeňka Mikušová
Anna Balhárková		
Anežka Šimurdová
Ludmila Venusová, roz. Hrachovcová

Vzpomínáme
Nezemřel – spí.
Má-li sen, je krásný.
Zdá se mu o lidech, které miloval
a kteří milovali jeho.
Dne 6. července 2020 uplynulo 10 let od
úmrtí
pana Ivana Stromšíka.
Kdo jste jej znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Manželka,
děti s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Dne 30. července 2020 uplynulo 26 let,
kdy nás navždy opustil můj milovaný
manžel,
pan MUDr. Jaromír Haas.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou Bohuslava Haasová s rodinou.
Nemůže být zapomenut,
kdo kolem sebe tvořil krásu,
rozdával lásku a radost,
které zůstávají v nás.
V měsíci červenci by se dožil 100 let
pan Ladislav Nohavica.
Rovněž vzpomeneme 20 let, kdy navždy
odešla
paní Anežka Nohavicová.
S láskou vzpomínají syn Ladislav a dcera
Iva s rodinami a ostatní příbuzenstvo.
A lesy stále šumí, které jsi měl tolik rád.
Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal…
Stromy rostou a kytky stále voní,
jen ten, kdo zažil, porozumí.
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 1. srpna 2020 by se dožil 90 let náš
drahý tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Josef Holiš.
S láskou a úctou vzpomínají syn, dcery, snacha s rodinami
a ostatní příbuzenstvo.
Očím jsi odešla,
v srdcích jsi zůstala…
Dne 12. srpna 2020 jsme si připomněli
první smutné výročí úmrtí naší maminky,
babičky a prababičky,
paní Zdeňky Mičolové.
Vám, kdo jste ji znali, děkujeme za tichou vzpomínku.
Dcera Zdeňka s celou rodinou

Nezapomeneme.
Dne 15. července 2020 uplynulo 30 let,
co nás navždy opustil náš tatínek,
pan František Dořičák.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Lenka, Markéta, Oldřiška s rodinami a ostatní příbuzenstvo.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.

Život zemřelých je uložen
v paměti žijících.
Dne 15. září 2020 uplyne 1 rok od smrti
našeho manžela, tatínka a dědečka,
pana Jana Holčáka.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Slavnostní přivítání nově narozených dětí města Zubří,
„Vítání občánků“, proběhne dne 12. 9. 2020 v 10.00 hod.
a v 11.00 hod., v obřadní síni MěÚ v Zubří. Rodičům, kteří
již přihlášku odevzdali,
budou zaslány pozvánky. Z důvodu velkého
počtu přihlášených dětí,
bude další termín pravděpodobně v měsíci říjnu. Prosíme rodiče, kteří
mají zájem zúčastnit se
„Vítání občánků“ v říjnu,
aby odevzdali na matriku
města Zubří vyplněnou
přihlášku, kterou si mohou stáhnout z webových
stránek Města Zubří,
nebo si mohou přihlášku osobně vyzvednout na MěÚ v Zubří, v kanceláři č. 8 – matrika.
Za společenskou komisi
Eva Nečyporuková

MěÚ Zubří informuje
Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám pravidelný souhrn informací z Rady města.
Tentokrát za měsíce červen a červenec kvůli obvyklé prázdninové přestávce ve vydání Zuberských novin. Čeká nás tedy
souhrn informací ze čtyř setkání RM – 40, 41, 42 a 43. Pokud
budete mít jakýkoliv dotaz na činnost Rady města, neváhejte
se na nás obrátit. Zveřejněné důvodové zprávy k jednotlivým
bodům naleznete na webových stránkách města Zubří.
Začínáme prvním červnovým zasedáním Rady města
(RM 40), kde se probíraly tyto body:
►RM schválila aktualizované Mimořádné opatření provozu Knihovny města Zubří platné od 10. 6. 2020. Jednalo
se zejména o rušení či rozvolňování opatření po ukončení
nouzového stavu.
►RM schválila projekt Kulturního léta v Zubří pro rok
2020. Jde o náhradní kulturní program na pozadí koronavirové epidemiologické situace. Skládá se především
z Valašského letňáku, Letní sezony v Muzeu Zubří a Letní
zábavy s gastronomickými zážitky a doprovodným programem.
►RM schválila uzavření Smlouvy o nájmu nemovité věci
– části pozemku 1312, ostatní plocha, o výměře 90 m2,
k. úz. Zubří, s XXXxxx. Zároveň schválila uzavření prodloužení nájmu bytu č. 4, Rožnovská 419, Zubří,
s XXXxxx, na dobu určitou od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021.
►RM neschválila uplatnění indexu inflace u Smluv o nájmu nebytových prostor uzavřených před 1. 1. 2014 z důvodu koronavirové epidemiologické situace. Index inflace je
hodnota, o kterou je možné navýšit nájemné ve Smlouvách
o nájmu nebytových prostor.
►RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace č.
D/2162/2020/KH se Zlínským krajem na realizaci projektu „Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního au-

tomobilu v roce 2020 v rámci spolufinancování Programu
MV - GŘ HZS ČR - Dotace pro jednotky SDH obcí“.
►RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace č.
D/2539/2020/ŽPZE se Zlínským krajem na realizaci projektu „Podpora usměrňování odtoku a vsakování v rámci
lesních cest“.
►RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace č.
D/2569/2020/ŽPZE se Zlínským krajem na realizaci projektu „Vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování
oplocenek a oplůtků".
►RM schválila službu SENIOR TAXI. Služba byla spuštěna 20. 7. 2020.
Na druhém červnovém zasedání Rady města (RM 41) se
probíraly tyto body:
►RM schválila smlouvu o dílo v rámci projektu „Dopravní řešení lokality před budovou MěÚ v k. úz. Zubří“ se
společnosti MOBIKO plus, a. s., IČ: 26788675, se sídlem Hranická 293/5, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, PSČ 757 01. Cena díla celkem včetně DPH činí cca
14,5 mil. Kč.
►RM schválila nájemní smlouvu na RIDER P525D vč.
kabiny se sekačkou a sněhovou frézou s panem Antonínem Šuplerem, IČ: 18096221, Zubří, U Bečvy 261, PSČ
756 54. Stroj bude v nájmu města do konce roku 2021 za
cenu 100 tis. Kč a následně bude v roce 2022 odkoupen.
►RM schválila prodloužení doby nájmu s XXXxxx na
dobu určitou od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021 u nájmu bytu č.
3, Hlavní 824, Zubří.
►RM schvaluje odměny řediteli Mgr. Stanislavu Petruželovi, ředitelce Haně Kučerkové a ředitelce Bc. Vladimíře
Janoškové, dle důvodové zprávy.
►RM uděluje souhlas Českému svazu včelařů, z. s., základní organizace Zubří, IČ: 62334786, Zubří, Drážky
889, PSČ 756 54, k použití znaku města Zubří na výrobcích místních včelařů „Med ze Zubří“ a „Zuberský med“.
Na prvním červencovém zasedání Rady města (RM 42)
se probíraly tyto body:
►RM schvaluje aktualizovaný program kulturního léta
- variantu s akcí „Zábava pod Petrohradem - rozlučka s
prázdninami“ ve větším rozsahu s kapelou Argema, dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě a za předpokladu, že budou dodržena aktuální mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru.
►RM schvaluje Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení hudebních skupin - „VYPSANÁ FIXA“ a „MŇÁGA A ŽĎORP“ s Ludmilou Karlíkovou, IČ: 87671476,
DIČ: CZ7954271908, se sídlem Na Bělidle 1462, Český
Brod, PSČ 282 01, a Zuzanou Fialovou, IČ: 69454400,
DIČ CZ7954271908, se sídlem Bořkova 1045, Zubří, PSČ
756 54, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
►RM schvaluje Oznámení o zahájení VŘ zakázky „Provádění zimní údržby místních komunikací ve městě Zubří
pro roky 2020 - 2022“.
►RM schvaluje zvýšení nájemného ve Smlouvách o nájmech bytů od 1. 9. 2020. Jedná se o zvýšení nájemného
průměrně o 7 - 9 korun za m2. Cílem zvyšování je nastavit
výši nájemného u městských bytů na výši v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem tj. 60–80 Kč/m2.
►RM schválila rozpočtové opatření RM č. 6/2020. Předmětem opatření byla zvýšení příjmů z krajských dotací na
hasičské auto a les nebo zvýšení výdajů na opravy inže-
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nýrských sítí Nad Fojstvím či u studie lokality Pod kostelem.
►RM schválila smlouvu o partnerství a spolupráci s „Cyklostezka Bečva, z. s., IČ: 228 51 593, Velký Týnec, Boční
551, PSČ 783 72.
►RM schválila smlouvu o dílo v rámci projektu „WiFi4EU
pro město Zubří“ se společností TKR Jašek, s. r. o., IČ:
25385780, Nádražní 628, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ
756 61. Jedná se o projekt zavedení veřejné wifi na veřejných prostranstvích města Zubří s pomocí získané dotace
z EU. Cena díla vč. DPH činí cca 280 tis. Kč.
Na druhém červencovém zasedání Rady města (RM 43)
se probíraly tyto body:
►RM akceptovala návrh likvidační komise ze dne 11. 6.
2020 a schválila prodej majetku s pořizovací cenou ve výši
909 571,20 Kč a fyzickou likvidaci předmětů s pořizovací
cenou ve výši 240 329,08 Kč z majetku města. Jednalo se
například o vyřazení staré časomíry a výsledkové tabule
v hale, nepotřebné automobily, kancelářský a kuchyňský
majetek apod.
►RM schválila rozpočtové opatření RM č. 7/2020. Předmětem opatření bylo především zvýšení příjmů a výdajů
daně z příjmů právnických osob na obec a pohyb v obecních dotacích – snížení či zvýšení výdajů na dotace (kultura, církev, sport apod.)
►RM souhlasí s ukončením nájmu prostor sloužících podnikání v objektu Sportovní haly - bufet ve vestibulu, Zubří,
Hlavní 492, PSČ 756 54, s panem Tomášem Pavlištíkem,
IČ: 61597309, Zubří, Bořkova 107, PSČ 756 54, v jednoměsíční výpovědní době.
►RM schválila Licenční smlouvu č. 200333 se společností
Wander Book, s. r. o., IČ: 07662301, DIČ: CZ07662301,
se sídlem Liberec VI-Rochlice, Hodkovická 20/20, PSČ
460 06. Smlouva se týká vydání turistické nálepky
„ZUBR“ v rámci projektu „Turistický deník“.
►RM schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu
služebního bytu, Hlavní 824, Zubří, XXXxxx, kterým se
prodlužuje doba nájmu na dobu určitou od 1. 9. 2020 do
31. 8. 2021.
►RM doporučuje ZM vyhlásit záměr na prodej nemovité
věci - části pozemku p. č. 2320/2, zahrada, o výměře cca
10 m2 , k. úz. Zubří.
►RM souhlasí se změnou doby užívání pozemků ve vlastnictví města Zubří v areálu Březovec spolkem SPOLEK
OFF ROAD KLUB ZUBŘÍ, IČ: 22735321, Zubří, Starozuberská 1445, PSČ 756 54, a to rozšířením provozní
doby v sobotu od 13.30 hod. Původní provozní doba byla
nastavena od 14.00 hod. Doba od 13.30 do 14.00 hod. by
sloužila pro trénink nejmladší generace.
►RM schválila ukončení nájmu prostor sloužících podnikání (lékárna) v objektu budovy, Zubří, Hlavní 824, PSČ
756 54, o výměře 154,95 m2 a části objektu (terasa) 2 - budovy, Zubří, Hlavní 824, PSČ 756 54, o výměře
10,9 m2, s PharmDr. Karlem Husákem, IČ: 60990058, Valašské Meziříčí, Smetanova 997/42, PSČ 757 01, dohodou
ke dni 31. 12. 2020 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
►RM vyhlašuje záměr na pronájem prostor sloužících
podnikání v objektu - budovy, Zubří, Hlavní 824, PSČ 756
54, o výměře 154,95 m2 a části objektu (terasa) - budovy,
Zubří, Hlavní 824, PSČ 756 54, o výměře 10,9 m2, k. úz.
Zubří, s účinností od 1. 1. 2021.

►RM vyhlašuje záměr na provozovatele restaurace a bufetu
v objektu Sportovní haly Zubří, Hlavní 492, Zubří, za podmínek dle důvodové zprávy, které jsou nezbytnou součástí
vyhlášeného záměru, po úpravě.
►RM bere na vědomí rezignaci pana Mgr. Matěje Mizery
na funkci člena Rady města Zubří ke dni 1. 7. 2020 a zároveň jej na vlastní žádost odvolává z funkce člena redakční rady Zuberských novin ke dni 29. 7. 2020. Důvodem
ukončení je pracovní a časové vytížení. RM v návaznosti
jmenuje pana Aleše Měrku členem redakční rady Zuberských novin ke dni 30. 7. 2020.
Za Radu města Zubří, Matěj Mizera

Nová podoba prostranství před školou
a městským úřadem
Jak jste si jistě všimli, byly zahájeny stavební práce na
ulici Hlavní v prostoru od Centra až po odbočku na Staré
Zubří. Jedná se o projekt „Dopravní řešení lokality před
budovou MěÚ v k. ú. Zubří“, který je součástí Národního
rozvojového programu mobility pro všechny pod záštitou
Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, a bude
realizován během letošního a příštího roku.
V rámci projektu dojde k rekonstrukci komunikace a chodníků včetně přechodů přes komunikace. Bude zde umístěno
i nové veřejné osvětlení včetně osvětlení přechodů pro chodce, rekonstruováno odvodnění a položena potřebná kabeláž.
Dále bude nově vyřešen přístup ke škole, kdy už automobily
dovážející dětí do ZŠ nebudou stát na hlavní komunikaci,
ale budou moci odbočit ke škole a vyjet pak zpět na hlavní
cestu. Budou zde vybudována i nová parkovací stání v počtu
20 míst před školou a dalších 10 před budovou MěÚ. K úřadu bude rovněž vybudována lávka pro pěší přes potok vedle
stávajícího mostku.
Tato stavba bude společnou investicí města Zubří a Ředitelství silnic Zlínského kraje. Celkové náklady stavby jsou
zhruba 21 mil. Kč vč. DPH (včetně podílu ŘSZK). Část
investice města Zubří bude spolufinancována ze státního
rozpočtu prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Projekt byl vysoutěžen, nasmlouvaná cena činí
11 972 044,47 Kč bez DPH a uznatelné náklady činí
7 568 193,80 Kč (včetně DPH), čili dotace bude činit cca
6 433 tis. Kč (85 % z UN).
Dle aktuálního harmonogramu prací by pokládka asfaltobetonových vrstev na vozovkách měla být ukončena v průběhu
listopadu, chodníky, zábradlí, veřejné osvětlení a lávka pro
pěší přes potok do půli prosince 2020 a dokončovací práce
na dopravním značení a založení nové zeleně pak v březnu
2021.
Věříme, že nové řešení prostranství před MěÚ přispěje
k větší bezpečnosti provozu na chodnících a komunikacích,
což byl hlavní cíl realizace tohoto projektu. Závěrem chceme poprosit občany města, aby v daném úseku dbali zvýšené pozornosti a dodržovali přechodné dopravní značení. Za
vzniklé potíže v průběhu stavby se omlouváme.
Odbor výstavby
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Každý má svou pravdu
Použití motorových sekaček a pil v době, kdy chtějí ostatní
relaxovat a běžně nejsou v práci, je všude kontroverzním tématem, které vzbuzuje často vášně napříč celou veřejností.
Zatímco jedni chtějí klid a možnost po pracovním týdnu vypnout, druzí namítají, že na sekání trávy nemají prostě jindy
čas.
Argumentů je na každé straně dost. Zatímco jedni mluví
o tom, že je přece záhodno mít alespoň jeden den skutečně
klid, druzí zase tvrdí, že dnes, kdy se pracuje běžně i o víkendu, jde o přežitek. Další argumentují tím, že v pracovní dny
se ze zaměstnání vracejí až velmi pozdě a že jindy nemají na
sekání čas. A že pokud by trávu neposekali, tráva a náletové
rostliny by přerostly, což by mělo špatný vliv i na zahrady
v okolí. Navíc bydlíme pořád ještě na „vesnici“.
I když Město Zubří má zákonné prostředky toto regulovat
obecně závaznou vyhláškou, nemá však možnost následného
postihu případného porušení zákazu.
Tímto bychom chtěli všechny vyzvat k maximální ohleduplnosti při sousedském spolužití. Pokud někdo pravidelně
seče, či dělá jiné hlučné práce v neděli, tak je něco špatně,
stejně tak, když soused poukazuje na druhého souseda, když
po týdenním dešti v neděli dopoledne výjimečně vytáhne sekačku a začne sekat.
Eva Gazdíková, odbor výstavby

Nový kontejner na textil
Na přelomu srpna a září nám firma TextilEco, a. s.,
dodá nový typ kontejneru na textil, tzv. „chytrý Tučňák“. Tento kontejner bude umístěn u Coopu, na ul.
Hlavní.
Jedná se o nejnovější typ sběrného kontejneru, na kterém
se při inovaci podílelo i VUT Brno – katedra průmyslového designu.

Kanalizace na Hamerské ulici
V loňském roce započala stavba Oprava kanalizace v ul.
Hamerská. Tato stavba obsahovala výměnu hlavního kanalizačního řadu od křižovatky ul. Hamerské a Sídlištní po
hlavní stoku umístěnou v pozemku před společností Oseva
Pro. Jedná se o koncovou část ulice Hamerská, kde dle kamerových zkoušek provozovatele společnosti VaK Vsetín
byla kanalizace ve špatném technickém stavu. Tato oprava
se dokončila v letošním roce, a to mimo opravy povrchu komunikace.
Na základě žádosti občanů a z důvodu záměru opravit celý
povrch dotčené komunikace ulice Hamerská přistoupilo
město k přípravě realizace záměru provést v dané ulici napojení všech RD na kanalizaci. Jedná se o připojení celé jižní
strany této části ulice a dalších nepřipojených domů z druhé
strany (celkem tedy 11 přípojek), a to vybudováním přípojek
až za hranice jednotlivých pozemků. Město Zubří nechalo
zpracovat projektovou dokumentaci a nyní čekáme na vydání příslušného povolení ze stavebního úřadu Rožnov. Poté
bude zahájeno výběrové řízení na realizaci stavby a přípojky
budou ještě letos na podzim provedeny. Následně pak dojde
k opravě celého povrchu daného úseku komunikace, která
proběhne v roce 2021. Stávající zbytky původního povrchu
budou odfrézovány a bude zde proveden nový asfaltový povrch.
Víme, že na této části ul. Hamerská jsou nyní díry po opravě kanalizace a rovněž se zde při průjezdu automobilů ve
vyšší míře práší. Chceme tímto poprosit občany, kteří danou
část komunikace užívají, a rovněž ty, kteří zde bydlí, o shovívavost a strpení tohoto stavu do provedení finální opravy
komunikace.
Odbor výstavby

Kontejner je osazen výdejními boxy a tvoří ucelený ekosystém, kdy na jednom místě získá občan možnost oděvy,
které nepotřebuje, odevzdat a současně si může oděvy,
které se mu líbily na e-shopu TextilEco, vyzvednout. Nabízí tak kompletní službu, která v maximální míře prodlužuje životnost oděvů v lidské populaci a stejně tak šetří
životní prostředí.
Hlavní změnou je inovativní soudobý design kontejneru
ve tvaru tučňáka a umístění solárních panelů, které dobíjí
energii, na střechu kontejneru.
Kontejner disponuje boxy, do kterých si lidé mohou nechat doručovat objednávky z tohoto e–shopu a vyzvednout si je prakticky kdykoli.
Najdeme zde i USB porty, díky kterým si lidé mohou nabít
např. svůj mobilní telefon. Současně je každý kontejner
vybaven senzory, které zaznamenávají teplotu, prašnost,
vlhkost vzduchu a atmosférický tlak v okolí kontejneru.
Více informací naleznete na stránkách firmy TextilEco https://textil-eco.cz/.
Eva Gazdíková, odbor výstavby
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Senior taxi v Zubří
(pokračování z titulní strany)
Návštěvy městského úřadu nebo lékaře
(které jsou nejčastější) jsou důvody, proč
senioři mimo jiné vyhledávají možnost, jak
se nejjednodušeji dostat z domova až přímo
do cíle. Stejně jako v Zašové či v Rožnově pod Radhoštěm
i my jsme zavedli tuto službu u nás v Zubří.
Výhodou je, že taxi pro seniora přijede až domů a doveze
jej na smluvené místo, jestliže je potřeba, tak samozřejmě
i nazpět. Město službu dotuje, čímž zaručuje finanční dostupnost senior taxi.

Již 140 seniorů si vyzvedlo průkaz, na základě kterého se
prokazují řidiči, že jsou oprávněni tuto službu využít.
Senior taxi vás doveze do Valašského Meziříčí, do Zašové,
do Hrachovce, do Rožnova pod Radhoštěm, po Zubří atd.
Senioři, kteří již taxi využili, jsou velmi spokojení a již využili službu vícekrát, z čehož máme velkou radost. Pokud
ještě nemáte svůj průkaz a dovršili jste věku 60 let, nebo
jste držitelem karty ZTP, nebo ZTP/P, dostavte se na městský úřad – sekretariát starosty s občanským průkazem a bude
vám ihned vydán.
Je-li pro vás obtížné (ze zdravotních důvodů) dojít na
městský úřad, volejte prosím tel. č. 724 096 172, kde je
možné se domluvit na návštěvě u vás doma, kde vám
bude průkaz senior-taxi vydán.
Jízdu objednávejte nejpozději den předem na tel. čísle
571 757 051.
Ing. Michaela Wrobelová, Lukáš Heralt

Volby do zastupitelstev krajů,
které se budou konat dne 2. a 3. října 2020
Hlasování proběhne:
• v pátek 2. října 2020 v době od 14.00 hod. do 22.00 hod.
• v sobotu 3. října 2020 v době od 8.00 hod. do 14.00 hod

Voličský průkaz - informace pro občany
Volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku,
může požádat městský úřad o vydání voličského průkazu.
S voličským průkazem může volič hlasovat ve volebním
okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen
k trvalému pobytu. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič
zapsán ve stálém seznamu voličů).

Voliči s trvalým pobytem v Zubří zapsaní ve stálém seznamu
voličů vedeném Městským úřadem Zubří mohou požádat
o vydání voličského průkazu na Městském úřadě v Zubří,
sekretariát starosty, popř. na matrice.
Kontaktní osoba: Ing. Michaela Wrobelová, 571 757 051,
724 096 172
Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, tj. ode dne 15. 4. 2020, a to
• osobně nejpozději 30. 9. 2020 do 16.00 hodin
nebo
• písemně tak, aby byla žádost doručena městskému úřadu nejpozději 25. září 2020 v 16.00 hodin. Podání musí být
v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče do datové schránky města ID datové
schránky: pegbuzc.
Městský úřad předá voliči voličský průkaz buď osobně,
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo
jej voliči zašle.
Ing. Michaela Wrobelová

Názory zastupitelů

Rozhodování o (sta)milionech
Na dvou podobných případech velkých investičních akcí
dvou sousedních měst, Zubří a Rožnova, je vidět, jak rozdílný může být přístup k jejich realizaci.
1. V Zubří se v loňském roce zbourala budova kuželny, aby
na jejím místě byla letos zahájena výstavba domu s pečovatelskou službou a lékařského domu (DPS a LD) za
100 milionů korun. Stavba má být dokončena na jaře 2022.
V sousedním Rožnově se připravuje zbourání budovy
kina, aby na jejím místě byla postavena nová a také velmi
drahá budova kulturního centra.
2. V prosinci zastupitelstvo Zubří schválilo návrh rozpočtu
předložený radou, včetně částky, kterou na výstavbu LD
a DPS město vynaloží v roce 2020. Pouze v roce 2020!
Rada tak nemá oporu v rozhodnutí zastupitelstva uzavřít
smlouvu na celou stavbu. Také zastupitelstvo Rožnova
schválilo návrh rozpočtu na rok 2020 předložený radou,
nicméně včetně očekávané celé částky na nové kulturní
centrum a rozložení nákladů do všech let výstavby.
3. Zubří i Rožnov vypsaly veřejnou zakázku na své projekty.
Přišla ekonomická krize způsobená pandemií nemoci covid-19 a radní Zubří i Rožnova se dozvěděli také výsledky
svých veřejných zakázek. Bylo a je jasné, že příjmy obou
měst letos, stejně jako v dalších letech, budou nižší než
očekávané. Na stavbu v Zubří se přihlásili jen dva zájemci
a v Rožnově tři. Všichni navíc předložili nabídky, které
byly výrazně vyšší než částky, jaké obě města předpokládala. Jak s takovou situací naložit?
4. Rada města Zubří výsledek zakázky před veřejností týdny
tajila, nechtěla jej diskutovat s občany a dokonce ani se zastupitelstvem. Jeden jediný den před jeho zasedáním, kde
by všichni zastupitelé mohli podmínky projednat a zvážit,
smlouvu na stavbu za 100 mil. Kč schválila. Tato investiční akce s touto finanční částkou tak nebyla nikdy zastupitelstvem projednána a schválena. Máme za to, že ze strany
rady města došlo k porušení zákona o obcích.
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5. Rada města Rožnova s tak malým počtem zájemců a tím,
že cena stavby o tolik převyšuje předpoklady, spokojena
nebyla, a proto zakázku zrušila. Nechává zadávací dokumentaci kulturního centra prověřit, aby zjistila, proč jsou
nabízené ceny o tolik vyšší, jak je snížit, proč se firem přihlásilo tak málo a zda nové ceny stavebních prací v ekonomické krizi mohou být výhodnější. Chce pro město lepší
podmínky, jak možnou změnou zadání, tak vyšším počtem
uchazečů. Neustupuje od svého plánu, chce ušetřit a hledá
optimální variantu.
6. V Zubří jsme se tímto nezabývali, rada rozhodla hned a už
stavíme…
Zastupitelstvo se bude v hlasování o rozpočtu pro rok 2021
a pak i pro rok 2022 muset vypořádat se závazkem, který
dala stavební firmě jen rada města, když uzavřela smlouvu
na celou stavbu.
7. Starosta města Zubří, přestože jeho koalice má v zastupitelstvu těsnou většinu, na posledních dvou zasedáních zastupitelstva opakovaně a usilovně všemi prostředky brání
tomu, aby zastupitelstvo hlasovalo o souhlasu s postupem,
jakým bylo o této investici radou rozhodnuto. Ví proč.
„Chceme otevřenost a transparentnost jak na radnici, tak na
zastupitelstvu. Aby občané věděli, co se děje, chystá a o čem
se rozhoduje. Chceme obnovit a navrátit slušnost politice
v Zubří. Chceme přiblížit fungování obce a politiky k občanům Zubří. Komunikace, diskuze a schopnost se domluvit jsou naším nástrojem k naplnění politiky a demokracie.
Chceme, aby město jednalo v souladu s občany.“
To jsou vize prezentované politickým sdružením Společně
pro Zubří před posledními volbami, měly a mají náš souhlas
a plnou podporu. Na činnosti rady města, kde má toto sdružení většinu 4 radních ze 7, se tyto vize, bohužel, výrazněji
neprojevují, jak dokumentuje i tento případ.
Je demokratickým právem občanů prostřednictvím volených zastupitelů prosazovat rozvoj a výdaje města dle svého uvážení, priorit a preferencí. O ceně, podobě a způsobu
provedení minimálně takto drahých investičních akcí proto
musí rozhodovat zastupitelstvo a musí být umožněno včasné
vyjádření názoru a připomínek veřejnosti. Kultivace lékařských prostor a zajištění důstojného bydlení pro seniory jsou
v Zubří jistě potřeba. Variant řešení je vždy několik. Způsob,
jakým jen rada města s tolerancí ostatních koaličních zastupitelů v posledních 6 letech opakovaně rozhoduje o milionových investicích, však není akceptovatelný.
Včasná diskuse, hledání široké, nejen těsné nadpoloviční
shody na prioritách, zapojení veřejnosti a celého zastupitelstva do přípravy investic a zavedení připomínkového procesu, to vše by mohlo zabránit vzniku špatných rozhodnutí,
kterým se rada, bohužel, nedokázala vyhnout.
V letošním roce se provádí milionová rekonstrukce prostor
restaurace v hale, která jen uvádí restauraci do původního
stavu, kdy bylo její zařízení za dohledu města při rekonstrukci haly zbytečně zničeno. Je dokončena zcela nová cesta nad
školou a polyfunkčním centrem v lokalitě Nad Fojstvím II.
Již nyní je jasné, že s pokračující výstavbou dalších rodinných domů bude nový povrch komunikace znovu rozkopáván pro další přípojky inženýrských sítí. Na chaotičnost
výstavby v této lokalitě upozornil v červnovém vydání ZN
i bývalý starosta pan Jan Ondřej. Rekonstrukce kanalizace
na ulici Hamerská, kde se včas nepřipravilo připojení všech
domů, je roztažena do 3 kalendářních let, znemožňuje řádné
využívání komunikace a obtěžuje obyvatele této lokality…
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Takovýto způsob provádění investic bez řádné předinvestiční přípravy bude město Zubří stát nemalé finanční prostředky navíc.
Ing. Zdeněk Masařík, Vlastislav Janků, Ing. Vladimír Krupa,
Jiří Randus, Josef Mach MBA, Ing. Ivo Roman, Josef Svák
zastupitelé města Zubří

REAKCE NA ČLÁNEK
„Objektivní informace o multifunkčním areálu“
V červnu jsme redakci Zuberských novin zaslali společný článek opozičních zastupitelů „O multifunkčním areálu
trochu jinak“. Náš článek reagoval na neúplné a zkreslené
informace šířené v zuberském mediálním prostoru o hospodaření společnosti MA Zubří, kterou založilo a vlastní město
Zubří. Použili jsme přitom oficiální údaje z materiálů Zastupitelstva města Zubří a zvláště ty výsledky hospodaření společnosti MA Zubří, které zůstaly občanům utajené. To bylo
zcela legitimní a naše zákonné právo.
Co však za legitimní nepovažujeme, je to, že náš článek byl
po tiskové uzávěrce předán Robertu Jurajdovi, jednateli společnosti MA Zubří, který pak napsal „antičlánek“ se zjevnou snahou zpochybnit náš článek a před občany zamlžit
podstatu našeho sdělení o skutečném stavu věcí. Dokonce
svůj antičlánek nazval „Objektivní informace...“ a navíc
v něm jmenuje 6x (!) v různých souvislostech Ing. Vladimíra
Krupu, jednoho z autorů, přestože náš článek byl společným
článkem sedmi opozičních zastupitelů. Byl jsem tedy svými
kolegy pověřen, abych zpracoval reakci na antičlánek a trval
na správnosti a pravdivosti našich údajů.
1. Ztráta nebo zisk multifunkčního areálu? Oficiální předpoklad roční ztráty společnosti MA Zubří ve výši
5,4 mil. korun byl uveden v materiálech pro 4. zasedání Zastupitelstva města Zubří, které se konalo v červnu 2019. Jde
o dotaci s názvem „vyrovnávací platba“, kterou musí město
Zubří „nasypat“ do společnosti MA v roce 2020, aby se vyrovnala její ztráta – následně to pak působí, jako by ztráta
nebyla a společnost MA může bez rizika předlužení dále
fungovat a splácet své závazky. Pokud jednatel MA tvrdí,
že to tak není, postačí jednoduchý důkaz: zastavme tok peněz z města do společnosti MA a uvidíme, jak to dopadne...
Samozřejmě předlužením a následným (lidově řečeno) krachem společnosti. A že ve výpise z veřejného rejstříku to
není vidět? Pochopitelně, tam se uvádí souhrnná čísla a tyto
„detaily“ včetně výše dotace města tam už nikdo neodhalí.
Podstata věci se dá vysvětlit obrazně i následovně. Hráč zadluží rodinu tím, že prohraje v automatech 1 milión. Naštěstí
se najde hodný strýček (sponzor), který za něj dluh uhradí
a přidá ještě 1 tisíc pro děti na dobroty. Hráč pak bude lidem
okolo tvrdit: „Já jsem nic neprohrál, nic nedlužím a ještě
jsem 1 tisíc v zisku a koupím děckám dobroty!“ Myslíte si, že
to pak odpovídá skutečnosti?
2. Kdo si hraje s čísly? Jednatel společnosti MA Zubří ve
svém antičlánku píše, že analýza výsledků jednotlivých středisek „je jen hra p. Krupy s čísly“. Nebudu na to reagovat
stejně urážlivě a neomaleně, jen poznamenávám, že nějaká
účelová „hra s čísly“ není můj styl a v mé téměř 25leté praxi
daňového poradce bych si to ani nemohl dovolit – s čísly si
hraju (a rád) pouze při procvičování matematiky! Naopak
by měl jednatel společnosti MA, který je zodpovědný za její
účetnictví, vysvětlit minimálně členům zastupitelstva, proč
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byla celá loňská dotace města proúčtována do příjmů střediska „Bazén“ a k tomu i celkové náklady na jednatele ve výši
375 tis. korun? Z čeho pak byla uhrazena ztráta ostatních
středisek včetně restaurace a proč nebyla v nákladech restaurace účtována i odměna jednatele, když této „doméně“ podle
svého tvrzení věnoval minimálně 70 % svého pracovního
času? Tomu říkám nejen „hra s čísly“, ale přímo kouzlení
a možná taky manipulace! A jen tak na okraj – je dotace města do restaurace, při fungujícím tržním prostředí, v souladu
s naším a evropským právem?
3. Co se „honilo v hlavách“ členům zuberského zastupitelstva? Jedno přísloví říká, že „člověku do hlavy nevidíš“.
Jednatel společnosti MA však jasnozřivě ví, že původní projekt koupaliště s wellness za 64 mil. korun neexistoval a autorům našeho článku se „jen honil v jejich hlavách“! Jak na
to slušně reagovat, zvlášť když má někdo takové „výpadky
paměti“, že už neví, co jsme tu v posledních letech řešili?
Za prvé. Zaslal jsem všem členům Zastupitelstva článek
Ing. L. Vaculína v Zuberských novinách z ledna 2012, ve
kterém potvrzuje, že tehdejší Zastupitelstvo bylo starostou
J. Randusem seznámeno s upraveným projektem koupaliště
v nerezovém provedení – a to je právě ten projekt za 64 miliónů, o kterém byla a je řeč. Členem tohoto zastupitelstva byl
už tehdy i R. Jurajda.
Za druhé. Od roku 2017 probíhala v Zubří petice, kterou
podepsalo více než 800 občanů. Petice požadovala, aby se
v Zubří nebudoval megalomanský projekt tzv. multifunkčního areálu s krytým bazénem v ceně asi 160 mil. korun, ale
aby se realizoval právě uvedený, mnohem levnější projekt
koupaliště v původním prostoru za 64 mil. korun. Tehdejší
vedení města včetně R. Jurajdy to arogantně „spláchlo pod
stůl“. Opravdu je paměť tak krátká, nebo jde o další účelové
„zapomnění“?
4. O krytý bazén jsme přišli díky „aktivistům“ v čele
s Ing. Krupou? Přisuzovat mi až takové zásluhy je další nehoráznost, urážka ostatních aktivních občanů a přímo
zpochybnění principů demokracie! Neboť ti nejaktivnější
občané a prvohybatelé byli především Karel Šimurda a Martin Novák, kteří dokázali posbírat více než 800 podpisů pod
výše uvedenou peticí. Teprve když jejich snaha o rozumný
dialog byla na počátku roku 2017 arogantně vedením města
odmítnuta, pomohl jsem spolu s dalšími členy zastupitelstva
a spoustou dalších ochotných občanů s přípravou referenda
– a jsem na to hrdý! Neboť referendum je právem občanů
vyjádřit svůj názor i v době, kdy by podle některých „mocipánů“ do toho lidé neměli mluvit a kazit jim jejich plány.
A výsledek referenda téměř 2:1 byl jednoznačný a byl to výsledek demokracie! Pokud teď někdo tento výsledek napadá,
zpochybňuje zároveň i jeden z principů demokracie, a to je
na hluboké zamyšlení a doklad toho, že naši svobodu je třeba
stále chránit...
Na závěr bych chtěl i za své kolegy poděkovat všem, kteří
chápou, že právem opozice je přinášet lidem i jiný úhel pohledu na věci kolem nás a že právě tímto tříbením názorů
může být Zubří a život v něm lepší a příjemnější.
Ing. Vladimír KRUPA, člen Zastupitelstva města Zubří

Zprávy ze školky - MŠ Duha

Rozloučení s předškoláky
Dne 18. 6. 2020 proběhlo v MŠ Duha v příjemném odpoledním programu rozloučení s předškoláky. Naše milé
děti si pro své rodiče a nejbližší připravily společně s jejich
paními učitelkami program, který obsahoval několik písní
a básní, jež se tak pilně učily. Odměnou byly pyšné obličeje
maminek a tatínků, po kterých mnohdy stékaly slzy štěstí.
Navštívil nás i pan starosta Ing. Lubomír Vaculín a ředitel
školy Mgr. Stanislav Petružela, kteří pasovali naše předškoláky na prvňáčky.

Jak děti, tak i paní učitelky, dokonce paní kuchařky byly příjemně překvapeny krásnými dárečky na rozloučenou a poděkováním.
Přejeme našim předškolákům do života mnoho úspěchů a těšíme se, až se zase potkáme a poslechneme si skvělé zážitky
ze školy.
Za MŠ Duha Adéla Ulrychová

Výlet
V pátek 26. 6. 2020 se třída Motýlků rozhodla zakončit
školní rok výletem na Dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí. Ráno se tedy soukromým autobusem vydali na cestu.
Sotva dorazili na hřiště, spustil se obrovský liják. Paní učitelky měly naštěstí v kapse záložní plán, a to vydat se do
Pohádkových lázní v Rožnově pod Radhoštěm. Ochotný pan
řidič Motýlky odvezl do Rožnova a děti si tak mohly užít
zábavný den trochu jinak.

kkk
Za MŠ Duha Adéla Ulrychová
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Zábavné odpoledne s Pepínem Prckem
Předposlední úterý v letošním školním roce proběhlo ve
znamení velkého veselí. S rodiči a dětmi jsme se sešli v hojném počtu na školní zahradě, kde měl Pepíno Prcek přichystán zábavný program se sladkou tečkou nakonec. Uprostřed
upršených dnů nám krásně vykouklo sluníčko, a tak jsme si
úterní odpoledne všichni moc užili a nakonec stihli opéct i pár
špekáčků. Těšíme se na další společné akce pořádané v následujícím školním roce a všem dětem přejeme krásně prožité
prázdniny.

tře využily mobil, QR kód pomohl poopravit vyluštění tajenky.
Nejdobrodružnější část prožily v okolí lomu, kde při objevování
polodrahokamů zdolávaly podmočené a zarostlé pěšinky, až si
někteří s sebou odnesli pořádnou nálož bláta…
Za skvělý nápad a jeho rychlou realizaci děkujeme celému
týmu, z něhož s p. Erikou Ondřejovou jsme se v muzeu i setkali.
			
Čtvrťáci + paní učitelka Zemanová
Kolektiv MŠ DUHA

Zprávy ze školy

Upozornění školní jídelny
Základní školy Zubří
Upozorňujeme všechny strávníky, že aktivace čipů na
školní rok 2020/2021 bude probíhat 24. 8. do 31. 8. 2020
v pracovní dny vždy od 7.30 do 12.00 hodin telefonicky
na čísle 571 757 215.
Přihlášky nových strávníků:
Pouze osobně (zákonný zástupce žáka) v kanceláři školní
jídelny na nové škole od 26. 8. 2020 do 31. 8. 2020 v pracovní dny od 8.30 do 12.00 hodin.
Důležité upozornění:
- nutno znát číslo svého bankovního účtu,
- mít 100 Kč v hotovosti na zakoupení čipu,
- znát přesné datum narození dítěte,
- možnost stáhnout a vyplnit přihlášku ke stravování
z webových stránek školy – www.zszubri.cz.
Petra Janíková
vedoucí školní jídelny

Co pamatují zubři v Zubří?
Odvážní a zdatní sportovci ze čtvrté třídy, kteří s chutí
chodili v podivném koronavirovém období do školy, si
mohli ještě před předáním vysvědčení užít prima den
toulkou po zajímavých místech našeho města, aby si připomněli minulost i dnešek ve vtipném duchu putování
k zubrům pojmenovaných podle významných osobností,
jež svým dílem obohatili kulturu Zubří.
Děti si lehce poradily s naplánováním trasy a podle mapky
plynule postupovaly od jednoho stanoviště k druhému. Bys-

Co pamatují zubři v Zubří?
Na konci školního roku jsem se dozvěděla, že bych mohla
se svou třídou jít na turistický okruh po Zubří. Jelikož
jsem nějaký výlet po okolí plánovala, byla jsem tímto nápadem nadšená. Poznávací turistické hry se mohly zúčastnit
všechny třídy I. stupně.

Na toto dobrodružství jsme se vydali 25. května v 8.00. Před
školou jsme si s mými žáky domluvili taktiku. Čekalo nás
deset úkolů a vše jsme chtěli splnit a stihnout.
Nejdříve jsme se vydali do Petrohradu, kde si děti mohly
prohlédnout výstavu Františka Segrada, dále jsme pokračovali ke kostelu svaté Kateřiny a pak do Muzea Zubří, kde se
děti dozvěděly spoustu zajímavostí o svém městě. Dále jsme
šli k dřevěné soše zubra, k Hamerským rybníkům, do lesa
Lipůvky, následovně k Lípám svobody 2019 a 1919. Poslední úkol nás čekal na hřišti u školy.
Na každém stanovišti byla cedule, kterou jsme si museli
důkladně pročíst a odpovědět na otázku. Odpovědi žáci zapisovali do křížovky, v níž byla skryta tajenka.
Naše putování bylo velmi poučné, krásně jsme se prošli
a popovídali si cestou. Mně osobně se tato turistická hra velmi líbila a děti byly taktéž spokojeny.
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Musíme poděkovat Klubu Zubří a Muzeu Zubří a všem,
kteří se na realizaci tohoto krásného „zubřího“ nápadu podíleli.

Jsem velmi ráda, že vám všem mohu představit všechny
oceněné žáky, tady jsou:
5. A
RADEK MASAŘÍK – na rozloučenou se Základní školou
Zubří
JONÁŠ HRACHOVEC - na rozloučenou se Základní školou Zubří
TEREZA PISKOŘOVÁ – za reprezentaci školy v recitační
soutěži
5. B
ANTONÍN PRSTEK - za na rozloučenou se Základní školou Zubří

K. Pšenicová a 5. B

Ukončení školního roku 2019/2020
na Základní škole Zubří
Slavnostní zakončení velmi zvláštního
školního roku 2019/2020 proběhlo v pátek
26. června 2020 ve školní jídelně, kde se sešli
žáci II. stupně naší základky spolu se svými
učiteli. V tak velkém počtu jsme se naposledy
všichni viděli v úterý 10. března, následně pak
byl vyhlášen nouzový stav, který s sebou přinesl celou řadu
omezení. Jedním z nich bylo zavření škol. Všichni jsme se
museli s touto novou situací nějak poprat, učitelé učili na
dálku a téměř všichni žáci se zapojili do vzdálené výuky, naučili se samostatnosti a někteří zjistili, že jim po nějaké době
nechyběli jen spolužáci, ale také učitelé a vlastně celá škola.
Všechno bylo poslední 4 měsíce trošku jiné, deváťáci složili
přijímací zkoušky v náhradním termínu a k dnešnímu dni
jsou všichni přijati ke studiu na SŠ. Nemohli mít každoroční
velmi úspěšný „absolventský ples“ pro rodiče, proto byl pro
ně pátek nejen posledním dnem ve škole, ale také moment,
kdy se s nimi chtěli všichni učitelé a kamarádi z ostatních
tříd rozloučit.
Zavření škol nepřineslo jen výuku doma, ale také odneslo
možnost účastnit se různých soutěží. Věřím, že kdyby naši
žáci mohli, určitě by po vzoru z minulých let přivezli domů
krásná umístění nejen ve sportovních, ale také ve vědomostních, výtvarných a hudebních soutěžích nebo olympiádách.
Při slavnostním ukončení školního roku všichni deváťáci
dostali od Nadačního fondu ZŠ Zubří na památku na svou
základní školu hrníček a někteří z nich také knižní odměnu. Spolu s nimi bylo odměněno ještě 11 žáků, kteří dosáhli
skvělého úspěchu i přes koronavirovou pandemii.
Nechci zapomenout poděkovat celému učitelskému sboru za
motivaci a vedení úspěšných žáků, všem trenérům, trenérkám a lidem, kteří se našim žákům ve volných chvílích věnují. I když se v letošním roce některé soutěže nedokončily
nebo vůbec nebyly, i tak se s dětmi v Zubří skvěle pracuje
a za to vám všem patří velký dík.
Za nadační fond přeji všem krásné léto, deváťákům a žákům
5. tříd hodně štěstí na střední škole a odcházejícím kolegům
hodně štěstí v novém působišti.

6. A
ANNA MELICHAŘÍKOVÁ - za vítězství v okresním kole
literární soutěže „O poklad strýca Juráša“ a postup do krajského kola
MAGDALÉNA JAROŇOVÁ - za vítězství v okresním
kole literární soutěže „O poklad strýca Juráša“ a postup do
krajského kola
6. C
TEREZA PERNICOVÁ - za vítězství v okresním kole literární soutěže „O poklad strýca Juráša“ a postup do krajského
kola
8. B
VÍT ZBRANEK – za 4. místo v okresním kole olympiády
z anglického jazyka
Zvláštní ocenění si zasloužili 3 žáci, kterým se podařil
krásný čin. Při nehodě neváhali pomoci těžce zraněnému
kamarádovi.
TOMÁŠ URBAN – za poskytnutí pomoci zraně6. B
nému kamarádovi
6. B
DOMINIK NĚMEC - za poskytnutí pomoci zraněnému kamarádovi
6. A
ONDŘEJ DIVIŠ - za poskytnutí pomoci zraněnému kamarádovi
Představení žáků 9. A

KRISTÝNA HOLČÁKOVÁ – za vynikající studijní výsledky po celou dobu školní docházky a aktivní účast v mnoha sportovních a vědomostních soutěžích.
TOMÁŠ HRONEK – za vynikající studijní výsledky po
celou dobu školní docházky a reprezentaci školy ve vědomostních soutěžích
BÁRA KACHTÍKOVÁ – za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích a aktivní práci v třídním kolektivu
BENJAMIN KLICH – za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích
RICHARD KOVÁŘ – za reprezentaci školy ve sportovních
soutěžích
TOMÁŠ LEŠKA
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PAVEL MANCL – za reprezentaci školy ve sportovních
soutěžích
DOMINIK MAREK – za reprezentaci školy ve sportovních
soutěžích
ANDREA MIERNÁ – za vynikající studijní výsledky po
celou dobu školní docházky, aktivní účast v mnoha vědomostních soutěžích a reprezentaci školy ve výtvarných soutěžích
KLÁRA MIKULENKOVÁ – za vynikající studijní výsledky
po celou dobu školní docházky, aktivní účast v mnoha vědomostních soutěžích a reprezentaci školy ve sportovních soutěžích
ŠIMON ONDRUCH – za reprezentaci školy ve sportovních
soutěžích
ANNA PERNICOVÁ – za reprezentaci školy ve sportovních a výtvarných soutěžích
ONDŘEJ PUPÍK – za vynikající studijní výsledky po celou
dobu školní docházky a aktivní účast v mnoha vědomostních
soutěžích
ELIŠKA RANDUSOVÁ – za aktivní přístup ke školní práci, dobré studijní výsledky, reprezentaci školy ve výtvarných
soutěžích a za vítězství v okresním kole literární soutěže
„O poklad strýca Juráša“ a postup do krajského kola
VOJTĚCH ŠÍRA
ONDŘEJ VÁCLAVÍK – za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích a za vzornou péči o technické zázemí třídy
NIKOLA VAŠKOVÁ – za dobré studijní výsledky, aktivní
účast ve vědomostních a výtvarných soutěžích
JAKUB VRÁTNÝ
MAREK ZAPLETAL
ADAM ZEMAN – reprezentaci školy ve sportovních a vědomostních soutěžích
MARTIN ZEMAN – za výborné studijní výsledky a účast
ve sportovních a vědomostních soutěžích
TOMÁŠ ZEMAN – za příkladný postoj ke školní práci
a aktivní účast ve sportovních a vědomostních soutěžích
JULIE ZEMANOVÁ – za aktivní přístup k práci pro třídu
a reprezentaci školy ve výtvarných soutěžích
JAN ZÍTEK
Představení žáků 9. B

ELIŠKA BORÁKOVÁ – za příkladnou pomoc při organizování 13. benefice pro Stonožku, práci pro třídní kolektiv
a reprezentaci školy ve výtvarných soutěžích
MAREK DLABAJA
LUCIE DOŘIČÁKOVÁ – za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích
FILIP HAMMERLE
VENDULA HOLIŠOVÁ
KATEŘINA HRSTKOVÁ
JIŘÍ JALŮVKA – za reprezentaci školy v krajském kole
logické olympiády
MARTIN JANEK
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MATĚJ MELICHAŘÍK – za reprezentaci školy v okresních a krajských kolech olympiád z biologie, zeměpisu, dějepisu a chemie a za výborné studijní výsledky po celou dobu
školní docházky
TOMÁŠ MIČKAL
JUSTÝNA MIKULENKOVÁ – za reprezentaci školy
v okresním kole olympiády z českého jazyka, ve výtvarných
a konverzačních soutěžích a práci pro třídu
ADÉLA MITÁŠOVÁ – za reprezentaci školy v recitaci
a zpěvu po celou dobu školní docházky
STANISLAV NOHAVICA – za reprezentaci školy ve výtvarných soutěžích
BARBORA ONDŘEJOVÁ
JIŘÍ PAVLÍČEK
MICHAELA PIŠČEKOVÁ
MARCELA SEIDLOVÁ
DAVID STANČÍK
FRANTIŠEK ŠIMURDA
JAN ŠIMURDA – za aktivní přístup k práci pro třídu
VALENTINA URBANOVÁ
TOMÁŠ VAVŘÍN
MARIE VICENOVÁ
ONDŘEJ VLK – za aktivní přístup k práci pro třídu
GC

Kultura

KULTURNÍ LÉTO V ZUBŘÍ FINIŠUJE
Letošní kulturní sezóna nám vystavuje jednu zkoušku
za druhou. Všechno zlé je však k něčemu dobré. Nejasná budoucnost a pravidla nás přiměly vyzkoušet také novou
podobu kulturního léta. Na místo velkých dní města jsme se
tak rozhodli pro více menších akcí v průběhu celého léta. Ve
spolupráci s kavárnou Tip Café, Mikroregionem Rožnovsko
či MA Zubří jsme vám tak v průběhu prázdnin připravili několik menších zábav pod širým nebem.

Dvě z nich probíhaly u kavárny Tip Café, kde vyrostly lidové
trhy, mohli jste ochutnat netradiční dopolední manu (brunch)
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a v rámci doprovodného programu vás bavili kapela Faron,
naše knihovnice, známý ilustrátor dětských knih Áda Dudek
či multižánrové hudební uskupení pod vedením Marušky
Křenkové.
Již druhou sezónu probíhá v Zubří také promítání Valašského letňáku. Letošní sezónu otevřel film Vlastníci, pohádku
Zpívej jsme z důvodu nepřízně počasí museli posunout na
srpnový termín. Před promítáním Okresního přeboru si svůj
pomyslný hudební zápas odehráli také za domácí Dechová
hudba Zubřanka a za hosty cimbálová muzika Bača z Valašského Meziříčí.

NOVÉ POHLEDNICE MĚSTA ZUBŘÍ
(pokračování z titulní strany)
Návrhy pohlednic vznikaly na odboru kultury města
Zubří v době vynucené kulturní koronavirové pauzy
a s výběrem pomáhala prostřednictvím anket na sociálních sítích široká veřejnost. Fotografie užité na pohlednicích jsou sesbírány především z fotoarchivu města Zubří
nebo byly zaslány na požádání místními amatérskými fotografy. Najdeme tak na nich práce celkem 10 fotografů
(Pavel Czinege, Ivan Dostál, David Dukát, Pavel Hubáček,
Jaroslav Jindra, Jiří Koleček, Aleš Mičola, Eva Petřeková,
Jiří Škrobák a Marek Tihelka).
Pohlednice budou v prodeji v místní knihovně, v Muzeu
Zubří (na Hlavní ulici 824 i ve výstavní galerii Petrohrad),
v kanceláři odboru kultury a na podatelně MěÚ Zubří. Cena
pohlednic byla stanovena na 5 Kč. Zájemci o prodej v maloobchodní síti mohou kontaktovat kancelář odboru kultury
města Zubří a domluvit se na podmínkách.
LP

Kulturní pozvánky

Rozlučka s prázdninami
(pokračování z titulní strany)
Léto zakončíme Rozlučkou s prázdninami v klidovém
centru, která se celá nese v trochu rockovějším pojetí.
Odpoledne zahájí místní legenda – kapela Faraon, která
v nejbližších dnech představí svůj první videoklip. Po generační výměně opanuje pódium místní zpěvák a muzikant
Patrik Beránek vystupující pod uměleckým jménem Patt
Berry. Večerní program již bude patřit hostům. Nejprve se
můžete těšit na českou rockovou stálici, jejíž kořeny sahají
až do roku 1982, kapelu Argema a její současní členové:
Josef Pavka (zpěv, bicí), Kamil Hanáček (zpěv, baskytara),
Ivoš Ledabyl (zpěv, kytara) a Jaromír Hnilica (zpěv) vám
zahrají největší hity této moravské party. Závěr bude patřit
zábavě spolu s kapelou R.U.M. Rockband z Frýdlantu n. O.
s repertoárem převážně česko-slovesnkých hitů z dílny kapel
a interpretů jako jsou: Katapult, Tublatanka, No Name,
Ready Kirken, Olympic, Desmod, Tři sestry, Kabát, Citron,
Doga, Michal David, Horkýže Slíže a další. Kromě toho se
na malé scéně představí také cimbálová muzika Beskyd.
LP

PŘIPRAVUJEME
Divadlo se vrací do Klubu Zubří
V září se Klubu po dlouhé odmlce vrátí divadlo a s ním, jak
doufáme, také diváci. V Klubu dbáme na vaši bezpečnost,
prostory byly a před každým divadlem také budou řádně
a komplexně vydesinfikovány. Vy si tak můžete po dlouhé
době užít zábavu, na kterou jste bývali zvyklí.
Sobota 12. 9. 2020
Slovácké divadlo (Uherské Hradiště)
PROKLETÍ NEFRITOVÉHO ŠKORPIÓNA
Divadelní předplatné A
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Autor: Woody Allen, Režie: Zdeněk Dušek
Hypnotická komedie s detektivní zápletkou
Vstupné v doprodeji: 350 Kč. Rezervace a prodej vstupenek v kanceláři Klubu Zubří (tel: 571 659 447)
Na prkna Slováckého divadla se skrze svou bláznivou komedii Prokletí nefritového škorpiona vrací nejslavnější filmový neurotik, jak bývá někdy s nadsázkou označován scénárista, režisér a protagonista osobitého šarmu Woody Allen.
Pojišťovně North Coast nastávají těžké časy. Několik jejích
význačných klientů bylo oloupeno o šperky v hodnotě milionu dolarů a slovutný vyšetřovatel C. W. Briggs si neví rady.
Do toho se v North Coast objevuje nová expertka na efektivitu Betty Ann Fitzgeraldová, která chce Briggsovy staromódní metody, opřené o informátorskou síť bezdomovců
a drobných zlodějíčků, nemilosrdně inovovat. Spor mezi racionální manažerkou vyznávající vědecky podložená fakta
a intuitivním Briggsem dostane nový drajv, když je oba
zhypnotizuje šantánový kouzelník Voltán Polgár. Náhle se
zdá, že ti dva by se vlastně mohli mít docela rádi. Ovšem jakmile hypnóza pomine, pomíjí i jejich sympatie. Anebo ne?
Hypnóza se v této komedii, plné typicky allenovského slovního humoru a okořeněné kouzly, postará nejen o spoustu vděčných situací, ale především v postavách otevírá jejich doposud
nepoznané stránky. Jací vlastně C. W. Briggs a Betty Ann Fitzgeraldová jsou? A kdo může za všechny ty krádeže?
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DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 2020
– aktualizace

Sobota 19. 9. 2020 od 18.00 hodin
Fanny agentura
SEXEM KE ŠTĚSTÍ
Divadelní předplatné B
Hrají: Vladimír Kratina, Martina Hudečková, Jitka Ježková/
Lucie Zedníčková, Vilém Udatný/Jakub Zindulka
Vstupné v doprodeji: 300 Kč. Rezervace a prodej vstupenek v kanceláři Klubu Zubří (tel: 571 659 447)
Koučovat se dá všechno. Pokud tedy ochladly vaše partnerské vztahy, stačí se obrátit na odbornici a zkusit sexcoaching!
Že nevíte, o co jde? To jste na tom stejně jako stárnoucí Norbert, kterému neklape intimní život s manželkou Hedvikou.
Koučka Stella se mu snaží pomoci, sama si ovšem neví rady
se svým partnerem Robertem. A tak se terapeutická sezení
stále více vymykají kontrole...
Pikantní a poněkud ztřeštěná komedie z pera osvědčeného
Jakuba Zindulky (který se zároveň ujal režie) vám pořádně
polechtá bránice!!!
Přestože v představení nepadne jediné vulgární (ba ani ošklivé) slovo, doporučujeme jej mládeži až od 15 let.

MŇÁGA A ŽĎORP a VYPSANÁ FIXA
ve sportovní hale

V pátek 20. 11. 2020 se do zuberské sportovní haly můžete vypravit nikoliv za házenou, ale za pořádnou náloží muziky. Vedle takřka domácí MŇÁGY A ŽĎORP se na
místní palubovce ukáže také pardubická VYPSANÁ FIXA.
Sama kapela se někdy označuje za pop punkovou. Vznikla
v roce 1994 a hraje v sestavě Michal Mareda – zpěv, kytara
Milan Kukulský – kytara, Daniel Oravec – baskytara a Petr
Martínek – bicí.

15

Zuberské noviny - červenec, srpen 2020
2.) Retro školní aktovku.

Chodníčky k minulosti se vrací
Po dlouhé odmlce se do Muzea Zubří vrací přednáškový cyklus Chodníčky k minulosti. Na podzim se uskuteční
přednášky, které byly zrušené z důvodu koronaviru. V září se
můžete těšit na přednášku o houbách a houbaření v Čechách.
V říjnu se uskuteční besedy - Sakrální památky v Zubří a Pochybná sláva nejslavnějšího valašského zbojníka Onrušky.
V úterý 22. září bude Vzdělávací místnost Jana Koláčka
patřit mykologovi Ing. Jiřímu Ledererovi, který se bude
věnovat jedné z nejoblíbenějších činností Čechů, houbaření.
Ne nadarmo se nám říká houbařská velmoc. Beseda Houby
a houbaření začíná v 18.00 hodin.
V měsíci říjnu proběhnou dvě přednášky. V úterý 6. října 2020 od 17.00 hodin zavítá do přednáškové místnosti
muzea Zubří páter Karel Janečka, který se bude věnovat
Sakrálním památkám v Zubří. Poslední úterý 27. října
2020 v 17.00 hodin se uskuteční přednáška Pochybná sláva
nejslavnějšího valašského zbojníka Onrušky, v níž nás na
zbojnické chodníčky zavede ředitel Státního okresního archivu ve Vsetíně, PhDr. Tomáš Baletka.
V listopadu se uskuteční další besedy z cyklu Chodníčky
k minulosti. O jejich konání vás budeme informovat v dalším čísle.
Srdečně vás zveme do Vzdělávacího centra Jana Koláčka,
které se nachází v sídle Muzea Zubří, Hlavní 824.
Erika Ondřejová

Máte zájem nám pomoct? Kontaktujte prosím Eriku Ondřejovou na telefonu 702 183 234 či e-mailem: ondrejova@
mesto-zubri.cz. Pokud máte zájem ještě poskytnout fotografie, prosím nejpozději do neděle 13. září 2020.
Erika Ondřejová

Pár významných dnů v měsíci září
5. září - Mezinárodní den charity
Jako projev úcty, poděkování a podpory všem jednotlivcům
i organizacím celého světa, které usilují o pomoc potřebným,
určila Organizace spojených národů den 5. září Mezinárodním dnem charity. Datum nebylo vybrano náhodně. Připadlo
na den skonu humanitární pracovnice a řeholnice albánského původu, Matky Terezy. Při vyhlašování tohoto mezinárodního svátku v roce 2015 generální tajemník OSN, pan
Ban Ki-moon, prohlásil o Matce Tereze: „Život plný práce
pro ty nejchudší a nejzranitelnější je velkou inspirací.“

Chystáme pro vás novou výstavu:
Škola základ života
Vážení spoluobčané, obracíme se na vá s prosbou. Pro
chystanou výstavu: Škola základ života, která se uskuteční
od 8. října do 8. listopadu 2020 ve Výstavní galerii Petrohrad, nám chybí několik drobností.
Máte doma a zapůjčili byste
na výstavu?
1.) Slabikář ABC, kterou sestavily Irena Fabiánová, Jarmila Hřebejková a Eva Veberová.
Ve školách sloužil od 70. let 20.
století.

FOTO: Matka Tereza: zdroj Vitalita
13. září - Mezinárodní den čokolády
Věděli jste, že i čokoláda má svůj mezinárodní den? Tato
sladká pochoutka slaví mezinárodní svátek 13. září. Kdy se
začal slavit, není známo, ale historie této pochoutky ano.
Theobroma cacao neboli pokrm bohů znalo již původní obyvatelstvo Jižní Ameriky. Staří Mayové využívali kakaovník
už před dvěma tisíci lety. Semena rostliny rozemleli na prášek a připravili z něj hořký nápoj, kterému přezdívali „elixír
zdraví“. Aztékové hovořili o čokoládě jako o hořké vodě.
Kakaový nápoj nepřislazovali, naopak do ní přimíchávali
kukuřici a koření: chilli, vanilku, černý pepř nebo kůru magnolie. V roce 1502 se na své čtvrté cestě Karibikem setkal
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s kakaovým nápojem také Kryštof Kolumbus. Jemu a ani
jeho posádce nahořklá hnědá “břečka” nechutnala. Při zpáteční cestě do Evropy vzal Kolumbus několik kakaových
bobů s sebou. V polovině 16. století se do kakaového nápoje přimíchal cukr. Vzniklý nápoj si rychle získal oblibu ve
všech šlechtických sídlech v celém Španělsku. Ještě v polovině 17. století patřily kakaové boby k vzácnému zboží, za
jehož kilogram se platilo až 3 kg zlata. Postupně se začala
vyrábět i tuhá čokoláda. První továrnu na čokoládu založila v Holandsku firma van Houten v roce 1815. O třináct let
později si Holanďané nechali patentovat výrobu kakaového
prášku. Mléčná čokoláda se objevila v roce 1879 a první plněné čokoládové bonbony v roce 1913. A jak oslavit tento
den? Jak jinak než čokoládou. Třeba tou naší „orionkou“.
Čokoládovna ORION už působí na našem trhu více jak sto
dvacet let.
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30. září - Mezinárodní den překladatelů a překladu
Nejmladším svátkem je mezinárodní den překladatelů a překladu, který vyhlásila Organizace spojených národů v roce
2017. Kořeny tohoto svátku můžeme nalézt již v 90. letech,
kdy se Mezinárodní
federace překladatelů
(FIT) snažila propagovat význam překladatelské profese po celém
světě. Datum nebylo vybrané náhodně.
V tento den slaví svátek patron překladatelů
svatý Jeroným, který je
autorem latinského překladu Bible (Vulgata).
FOTO: Sv. Jeroným, Mistr Theodorik, Kaple sv. Kříže
Erika Ondřejová

Zprávy z knihovny

V knihovně to žije…

FOTO: Reklamní plakát připomíná, že významné prodeje
byly realizovány pouličními prodejci, na trzích a poutích.
Zdroj: Muzeum čokolády a marcipánu Tábor
15. září - Celosvětový úklidový den
Celosvětový úklidový den není ani tak mezinárodním svátkem jako globální sociální akcí, na které se každým rokem
podílí více a více dobrovolníků. Cílem této aktivity je poukázat na boj s odpadem. Prvotní myšlenka vznikla v Estonsku
už v roce 2008. Zúčastnilo se jí 50 tisíc obyvatel a vyčištění
země jim trvalo 5 hodin. Do projektu Celosvětového úklidového dne se brzy zapojil celý svět. Dobrovolníci z České
republiky se do této aktivity zapojili v roce 2014 se spolkem
Ukliďme Česko, který založili Miroslav Kubásek a Radek
Janoušek. Za cíl si tento spolek dal uklidit černé skládky
a nepořádek po celé České republice. V loňském roce se této
aktivity účastnilo již přes 157 tisíc dobrovolníků a od roku
2014 se spolku podařilo uklidit na 9000 tun odpadu. Přidat
se můžete i vy v sobotu 19. září 2020.
21. září - Mezinárodní den míru
Mezinárodní den míru se slaví už od roku 1981, kdy byl jednomyslným usnesením OSN vyhlášen
pro celý svět. Věnován je míru, tedy
absenci války. Svátek si připomíná
mnoho zemí, politických skupin, vojenských skupin a lidí. Měli bychom
slavit mír, vyvarovat se konfliktů, připomenout si oběti nejrůznějších sporů.
FOTO: Holubice míru

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny,
prázdniny se pomalu blíží k závěru, což pro Vás znamená, že od 1. září už budete moci využívat služeb knihovny
v tradiční otevírací době, a to v následujících časech:
Po
8.00–11.00
12.00 – 18.00
Út 		
12.00 – 18.00
St 		
12.00 – 18.00
Čt
zavřeno
Pá
8.00 – 11.00
12.00 – 18.00
Z kraje září se budou moci druháčci ze ZŠ Zubří konečně
těšit na Pasování na čtenáře, které tradičně probíhá v první
třídě na konci školního roku, ale jelikož nám do akcí zasáhl koronavirus, muselo se přesunout. Děti tedy o návštěvu
knihovny ošizeny nebudou.
Ve čtvrtek 3. 9. 2020 se bude od 14.00 do 18.00 hod.
v přednáškové místnosti knihovny konat Bazar vyřazených
knih. Bazar bude poté přístupný do pátku 18. 9. 2020 v otevírací době knihovny. Budete si tak moci pořídit knižní tituly
v ceně 5 Kč/kus, brožovaná vydání za 3 Kč/kus a časopisy
za 1 Kč/kus.
V úterý 8. 9. 2020 v 9.30 hod. se poprvé od března sejdou
Budulínci. Jedná se o akci zaměřenou na děti a rodiče na
rodičovské dovolené, která má za úkol podpořit čtenářství
těch nejmenších. Srdečně Vás tedy zveme na pohádkové vyprávění, ukázku knižních novinek a tvoření, které se stalo
oblíbeným místem setkávání. Prozradíme, že pro ty nejmenší bude v knihovně překvápko v podobě nového přírůstku
z říše hraček.
Nás knihovnice také čeká účast na zuberském Vítání občánků, kde budou dětem rozdány balíčky z projektu Bookstart
- S knížkou do života.
Na své si přijdou od úterý 29. 9. 2020 i senioři. Ten den totiž
startuje přednáškový cyklus Virtuální univerzity 3. věku,
který je realizován pod záštitou České zemědělské univer-
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zity v Praze – Provozně ekonomická fakulta. (Nezaměňujte
s Akademií 3. věku, která probíhala v Zubří dříve.) Tentokrát
se 6 přednášek bude věnovat Včelařově roku, kterým nás
provede prof. Ing. Karel Voříšek, CSc. Budeme se věnovat
péči o včely, chorobám včel, ale také produktům, které je
možné získat.
Přednášky se budou konat v těchto termínech vždy v úterý od 9.30 hod. v knihovně:
•
29. 9. 2020
•
13. 10. 2020
•
27. 10. 2020
•
10. 11. 2020
•
24. 11. 2020
•
08. 12. 2020
Cena kurzu (6 přednášek) je 300 Kč. Přihlášky a poplatky
budou vybírány 29. 9. 2020 po přednášce. Noví zájemci
o studium si tak mohou nejprve vyzkoušet, zda je tato forma studia pro ně vyhovující. Posluchači, kteří se zúčastní
nejméně 4 přednášek z cyklu a splní své studijní povinnosti,
získají pamětní list o absolvování. Posluchači, kteří úspěšně
projdou 6 semestry (přednáškovými cykly), mají pak nárok
na slavnostní promoci v Praze.
Ve čtvrtek 1. 10. 2020 v 17.00 hod. se bude konat 1. podzimní Promítání v knihovně. Na plátně poběží nizozemský
dokument Ztracené vzpomínky. Dojemný a tíživý portrét
otce, který se vinou nastupující demence postupně proměňuje z aktivního farmáře v naštvaného a zmateného muže
ztraceného ve vlastní hlavě, natáčí pro uchování vzpomínek
jeho vlastní syn.

Spolková činnost

Ostatní

Sportovní dopoledne seniorů

Rozesmátý chlapík na archivních snímcích má s tím, který vystupuje ve filmu, už jen velmi málo společných rysů.
Snímky mozku odhalily, že se jedná o nastupující demenci
a že žádné zlepšení bohužel už není možné. Muž ve středních letech a v zelených montérkách je čím dál nedůtklivější,
chce dál řídit celé hospodářství, které sám vybudoval. Za pár
měsíců už nebude schopný se o něj postarat. S nově vzniklou situací se ale musí vyrovnat celá rodina, která pomalu
a s těžkým srdcem rozprodává všechna zvířata a pozemky.
„Je to pryč, i když to pořád ještě vidím,“ konstatuje smutně
Jac. Film, který zpočátku sleduje hlavně jeho osud, s postupující nemocí přesouvá pozornost k Jacově ženě, která se
z manželky stává ošetřovatelkou a je postavena před těžká
rozhodnutí.
Na Vaši návštěvu se těší
knihovnice Veronika a Lenka

Rada seniorů zve spoluobčany na sportovní
dopoledne
seniorů,
které se uskuteční
v úterý 8. září 2020
v klidovém centru
Zubří.
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Budeme hrát oblíbené hry petangue a mölkky. Zvládnou
i nováčci. Soutěž je otevřená, zájemci nemusí být členy nějakého spolku.
Prezentace 9.00 - 9.20, zahájení v 9.30 hodin.
V petangue soutěží tříčlenná družstva, v mölkky dvoučlenná,
počet družstev je neomezen. Je možné soutěžit v obou hrách.
V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční o týden
později (15. 9.).
Rada seniorů města Zubří

Pozvánka do divadla
Vážení přátelé, příznivci divadla!
Rada seniorů Vám předkládá další, již čtvrtou, pozvánku na
zájezd do Národního divadla moravskoslezského v Ostravě.
Tentokrát na celosvětově nejznámější českou operu RUSALKA, která je vrcholným dílem skladatele Antonína
Dvořáka.
Termín: sobota 28. listopadu 2020.
Odjezd autobusu v 16.30 hod. ze Starého Zubří, další zastávky - rozcestí, u Domu služeb a železnice.
Cena: senioři nebo držitelé ZTP 420 Kč, ostatní 600 Kč.
Závazná přihláška je zaplacení. Odevzdejte do konce září
J. Mikulenkové, M. Mizerové nebo A. Oplatkové.
Dotazy, rezervace na: jmikulenkova@seznam.cz nebo
mob.: 605 812 873.
Věříme, že budete spokojeni a společně prožijeme příjemný
večer.
Rada seniorů

Celý rok na táboře
První polovina letošního roku nebyla úplně podle našich
představ. Proto jsme se s vedoucími zuberského tábora
rozhodli “zmáčknout restart” a naplánovat si celých dvanáct měsíců od začátku.

vých žertíků a ani velikonoční tatary nezůstaly nečinně ležet
v tee-pee. Své strategické schopnosti děti využily při záchraně velikonočního vajíčka, které jsme v jimi navrhnutých
ochranných pouzdrech nakonec shazovali ze střechy jídelny.
Večerní táborák se pak nesl v duchu pálení čarodějnic. Žádné
z přísných vedoucích, které za neslušná slovíčka udělovaly
dřepování a neustále nabádaly děti k úklidu, kupodivu v ohni
neskončily.
Středa patřila létu. Do tábora přijela pouť se střelnicí a dalšími zábavnými stanovišti. V parném dni jsme se osvěžili při
vodních radovánkách, jak to v létě bývá. Na podzim, ve čtvrtek, bylo počasí trochu chmurnější. My jsme si však náladu
zlepšili pouštěním vlastnoručně ozdobených draků. Večer
děti překonaly svůj strach na halloweenské stezce, kde na ně
čekala nejedna klekánice.
V pátek nastal čas, na který se všichni celý rok těšili – Vánoce. Ráno jsme se nastartovali několika koledami a na oběd
si dali bramborový salát. Abychom se ale nemuseli bát zaskočených kostí, objednali jsme si místo kapra řízek. Tímto
děkujeme Honzovi Kotulkovi a Petře Porubové za zajištění
vynikajících obědů. Po tak výborném jídle jsme si mysleli,
že se nám zlaté prasátko už nadobro schovalo, ale našich 40
šikovných detektivů ho brzy vypátralo. Odpoledne jsme si
nazdobili stromeček a pod něho naskládali vlastnoručně vyrobené dárečky pro sebe navzájem. Děti byly při vymýšlení
překvapení natolik kreativní, že některé drobnosti vehnaly
obdarovaným slzy do očí. Možná to bylo i proto, že jsme
tušili, že čas loučení se neúprosně blíží.
Všichni jsme si týden (rok) v divočině moc užili, a přesto,
že se každý při sobotním upršeném balení spacáků už těšil
do sprchy a konečně měkké postele, nikomu nebylo příliš do
smíchu. Byly to zkrátka super zážitky a já doufám, že se zase
za rok všichni společně sejdeme.
Děkujeme také Městu Zubří, kavárně Tip Café, firmě Okentěs a firmě Gumko za dary a firmě Halašta ze Zašové za
výrobu polystyrenových ,,sněhových“ koulí na sněhuláky.
Autorka: Kamila Krupová
Foto: Barbora Petřeková

Dopravní řešení lokality před MěÚ

Naše výprava začala v neděli 12. července brzo odpoledne
na faře, kde jsme se potkali s dětmi i rodiči a všichni společně oslavili příchod nového roku. Jak jinak než bouchnutím
šampáňa a frkačkami. Hlučné hračky způsobily, že s naším
odchodem do tábora bylo obeznámeno celé Zubří. Naštěstí
to do Stříteže není tak daleko a my se brzo ocitli na místě,
kde jsme měli strávit následující “rok”.
Zima pokračovala i v pondělí. O budíček se postarali Tři
králové a nechyběla ani koulovaná či stavění sněhuláků. Počasí k nám bylo ale na tuhle roční dobu poměrně shovívavé
a sluníčko nakonec všechny sněžné muže rozpustilo. V úterý převzalo vládu jaro. Nemohli jsme si odpustit pár aprílo-

Dlouho jsem váhal, zda napsat tento příspěvek. Nechci získat punc věčného kritika, jak se může zdát z mých několika
posledních komentářů v ZN. Chtěl bych už konečně jednou
vyslovit pochvalný názor na povedené akce, jako bylo například vybudování nové knihovny v Domu služeb nebo
realizace klidového centra v prostoru po bývalém fojtství
a hřišti házené, ale stále chybí vhodná příležitost. Proto berte
následující komentář spíše jako postesknutí nad zmařenou
příležitostí a memento pro poučení a předcházení podobným
chybným postupům.
Čilý stavební ruch v prostoru před základní školou a na
ulici Hlavní potvrzuje, že začala realizace společné investiční akce města a Ředitelství silnic Zlínského kraje, která
má přinést zklidnění dopravního provozu v daném úseku.
Realizace má stát 21 mil. Kč, z toho je 7 mil. Kč dotace
a 7 mil. Kč podíl Zlínského kraje. Zda bude přidaná hodnota díla oproti současnému stavu odpovídat vynaloženým
nákladům, můžeme posoudit až po jeho dokončení. Už teď
ale musím vyslovit politování nad tím, že realizace probí-
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há podle projektu, ke kterému se snesla při jeho představení
veřejnosti značná kritika pro závažné nedostatky a pochybení. Chyba nebyla spatřována na straně projektanta, ostatně
projektant zpravidla vypracuje projekt na přání zadavatele, ale
na straně zadavatelů projektu, kteří přípravu projektu ve fázi
zadání hrubě podcenili, a řada naléhavých problémů se tak do
řešení nedostala. Právě k těmto nedostatkům projektu směřovala kritika při jeho představení veřejnosti na podzim loňského roku v domnění, že lze ještě něco napravit a projekt dopracovat. To však bylo ze strany vedení města odmítnuto s tím,
že záměr se nalézá již ve fázi vydaného stavebního povolení.
Celková situace dopravního řešení podle schváleného projektu sice byla opožděně zveřejněna na webu města, avšak
mnoho občanů se s ní asi neseznámilo, patrně díky značné
složitosti a nepřehlednosti městských internetových stránek.
Jinak by se dala očekávat širší diskuse občanů. Kritiku lze
očekávat zejména po dokončení stavby s chybami, na které bylo poukázáno při diskusi s veřejností. Zejména mohlo
být dořešeno bezpečnější parkování před prodejnou COOP
Jednoty, bezpečnější řešení zastávky autobusů než je navrhované, přičemž nebylo využito prostoru kolem křižovatky
na Staré Zubří, který byl pro tento účel rezervován již v devadesátých letech při pokládání plynovodu, a další nedostatky. Rovněž řešení parkoviště aut před vchodem do základní
školy včetně otáčení autobusů dopravní obsluhy není zrovna
dokonalé a očekávané zklidnění dopravy asi sotva přinese.
Co z toho všeho vyplývá? Všichni si přejeme, aby se město
rozvíjelo k lepšímu. Proto nelze vyčítat dobrý úmysl, který
byl na samém počátku návrhu. Problém k řešení však byl
v tomto případě tak obecný, že by si spolupráci veřejnosti při
jeho přípravě určitě zasloužil. Poučme se z toho všichni, jak
zastupitelé, tak i občané voliči. Stojí za to pravidelně sledovat dění na internetu a hledat potřebné informace, přestože
některé bývají zašifrovány pod neznámou adresou. Pokud
někdo nechápe, co mám na mysli, nechť si klikne na webu
města na adresu-město-projekty města-dopravní situace před
MěÚ a prohlédne si podrobně projekt, o němž je řeč. Svůj
názor nechť si udělá každý sám.
Jan Ondřej

cíl prosazovat nějaké zbytečné restrikce. Naopak, touto vyhláškou jsme pouze chtěli dát jasně najevo, že nám toto není
lhostejné, že si takovéto chování v Zubří nepřejeme a že jej
nechceme tolerovat.
Zastupitelstvo města Zubří námi navrženou vyhlášku neschválilo a odhlasovalo si, že se jí již dále nebude zabývat.
Nám nezbývá než tento fakt respektovat. Podle nás však
neexistuje žádný racionální důvod, proč by měla obec na
některých svých veřejných prostranstvích trpět činnosti,
které ohrožují základní chráněné hodnoty. Stejně jako je
veřejná moc povinna chránit svobodu jedince, jeho zdraví
a majetek, je povinna i obec chránit veřejný pořádek, proto si myslíme, že by měla vyvinout maximum úsilí, aby na
svém území tyto negativní aktivity co nejvíce omezila.
Problémy s požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek v blízkosti škol, obchodů a na autobusových
zastávkách zákon neřeší. Toto jednání sice kolemjdoucí
obtěžuje, není však přestupkem, proto je velmi obtížné ho
postihovat. Vyhláška, pokud by byla schválena, dává policii
a obci další možnosti, jak situaci řešit.
Mysleli jsme si, že se nám schválením vyhlášky dostane do
rukou nástroj, který pomůže alespoň částečně eliminovat
výše uvedené chování některých nepřizpůsobivých jedinců.
V ostatních městech je existence podobné vyhlášky samozřejmostí a my jsme přesvědčeni, že se řešení této otázky
v budoucnu stejně nevyhneme.
Členové KV města Zubří

Poznejte Radost!
Chcete poznat Denní stacionář Radost? Přijďte k nám
na návštěvu!

Stanovisko Kontrolního výboru k navržené
vyhlášce o zákazu užívání alkoholu,
návykových látek a žebrání
Na základě množících se stížností občanů, kteří upozorňovali na osoby, jež se pod vlivem alkoholu či jiných
návykových látek dopouštějí nevhodného chování, byl
Kontrolním výborem zastupitelstva města Zubří při revizi všech platných vyhlášek vytvořen návrh vyhlášky
o zákazu konzumace alkoholu, jiných návykových látek
a žebrání. Účelem této vyhlášky mělo být zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, a to na vymezených veřejných prostranstvích města. Tato vyhláška měla především
minimalizovat negativní vlivy současné společnosti, chránit
naše děti a mládež a být nápomocna všem slušným lidem.
Mezi občany byla vyvolána diskuze, která byla podle nás
zapříčiněna především tím, že nedošlo k úplnému pochopení této iniciativy. Primárním záměrem vyhlášky bylo chránit veřejný pořádek a dobré mravy. Vyhláška není v žádném
případě mířena na slušné občany a ani nechceme, aby bylo
na kontrolní výbor nahlíženo jako na subjekt, který má za

Jestli se cítíte osamělí, některé věci už třeba vzhledem
k věku nebo zdravotnímu omezení hůře zvládáte, potřebujete
pomoc, radu nebo jen být mezi lidmi, přijďte s námi pobýt,
strávit pár příjemných chvil nebo zažít třeba i něco nového.
V Denním stacionáři Radost je nám spolu dobře. Společné
chvíle trávíme v našem příjemném „obývacím pokoji“, odpočívárně nebo s kafíčkem na venkovní terase ve stínu pod
markýzou.
Děláme to, co nás baví a na co máme dostatek energie. Odpočíváme, povídáme si, někdy se trochu protáhneme, zpíváme si, čteme, luštíme křížovky a hádanky, hrajeme hry, taky
tvoříme a vyrábíme hezké věci. Jdeme se projít do parku, na
krásnou farní zahradu, na kafíčko do kavárny nebo na náměstí na zmrzlinu. V létě si venku na ohni opečeme špekáček nebo usmažíme výbornou vaječinu. Občas si i zajedeme
na výlet.
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Když něco důležitého potřebujeme zařídit, vždy se nám dostane profesionální pomoci i rady, vždy nám někdo pomůže
vše hladce zvládnout.
Pokud chcete Denní stacionář Radost poznat a dozvědět se
více o těch, kdo ho tvoří, zastavte se, třeba jen na chvilku, na
přátelské posezení. Najdete nás v Rožnově pod Radhoštěm
v budově Charity vedle kostela.
Neváhejte, zastavte se, rádi vám podáme bližší informace.
Nebo volejte na telefonní číslo 603 549 642.
Přijďte si Radost k nám užít. S Radostí vás přivítáme!
Za Charitu Valašské Meziříčí
Zlatuše Lušovská – vedoucí DS Radost

Rekonstrukce Azylového domu
Elim Vsetín je nezisková organizace s téměř třicetiletou historií ve Vsetíně. Věnujeme se sociální práci mezi lidmi bez
domova a lidmi se zdravotním postižením. Od roku 2017
poskytujeme služby denního centra a noclehárny v Rožnově
pod Radhoštěm.

Naší největší službou je Azylový dům a Noclehárna Elim ve
Vsetíně. Azylový dům poskytuje střechu nad hlavou 70 mužům ročně. Budova Azylového domu je dlouhodobě ve špatném technickém stavu. Díky podpoře Evropské unie jsme
se tento rok pustili do rekonstrukce, která spočívá hlavně
v rekonstrukci střechy a podkroví, dále pak ve vybudování
nové kotelny, šatníku, nových pokojů pro klienty, sjednocení
fasády a částečně ve výměně oken.
V současné době se potýkáme s neplánovanými výdaji ve
výši 2 000 000 Kč. Po odkrytí střechy jsme zjistili několik
zásadních problémů, s nimiž se v projektu nepočítalo. Jedná
se o velkou finanční částku, která nebyla zahrnuta v rozpočtu. Budeme vděčni za každý finanční dar, který můžete zaslat
na číslo účtu 270 048 5191/2010. Na váš dar vystavíme darovací smlouvu. Více informací najdete na našich webových
stránkách www.elimvsetin.cz.

Inzerce
a Koupím louku nebo zahradu v Zubří (200 – 300 m2).
Tel. č. 702 907 416
a Daroval by někdo (nebo levně prodal) proutěný koš?
Nemusí být TOP-stav, moc vám děkuji. Tel. č. 727 944 045

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

(placená inzerce)

jjj
(placená inzerce)
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Sport

Virtuální Čokoládová trepka 2020
za námi

(placená inzerce)

BRANO, a. s.
SBU Plasty Zubří			
U Bečvy 1381, 756 54 Zubří
Přijme pracovníky na tyto pozice do třísměnného
provozu:

Stejně jako všechny pořadatele, tak i nás letos potrápila
věc jménem koronavirus. Proto jsme letos zorganizovali
Čokoládovou trepku alespoň virtuálně. Výzva spočívala
v tom, že si v době od 15. května do 19. července mohli do
areálu Polyfunkčního centra zajít rodiče se svými dětmi a zde
absolvovat tři již tradiční disciplíny Trepky - hod zuberskou
metlou, běh a skok z místa. Připraveno bylo i dalších deset
doprovodných disciplín, které ovšem byly nepovinné. Do
letošní netradiční akce se nakonec přihlásilo devadesát osm
dětí, které ihned po zdolání všech tří disciplín obdržely od
správců areálu medaili. Kdo chtěl, mohl si dle nachystané
šablony vyrobit i tričko, aby mu rok 2020 nechyběl ve sbírce.
K dispozici měli malí sportovci připravený instagramový
rámeček, ve kterém se mohli vyfotit a vy se na výběr z fotek
můžete podívat ve fotogalerii na http://sport.mesto-zubri.cz/
A jak to dopadlo? Děti jsme rozdělili do čtyř kategorií - dívky
mladší a starší a chlapci mladší a starší. Výkony samozřejmě
berte s rezervou, protože přítomen nebyl žádný rozhodčí,
výkony zapisovali sami rodiče a každý může mít samozřejmě
jiný metr. O to ale letos samozřejmě nešlo. Chtěli jsme udržet
Trepku v režimu "aktivní" a pevně věříme, že k tradičnímu
formátu se opět příští rok vrátíme. Zde se můžete podívat na
výkony dětí v jednotlivých kategoriích, přičemž jsou mladí
sportovci seřazeni dle příjmení. Pro nás jsou vítězové všichni,
kdo se zúčastnili! Výkony všech zúčastněných najdete na
http://sport.mesto-zubri.cz/

DĚLNÍK PLASTIKÁŘSKÉ VÝROBY
• obsluha vstřikovacích lisů – odebírání plastových dílů,
jejich kontrola, opracování a balení
DĚLNÍK MONTÁŽE
• kompletace dílů, kontrola, balení
TECHNOLOG PROVOZNÍ
• znalost programování robotů, zavádění robotizace na lisovně plastů
SEŘIZOVAČ
• seřizování a údržba vstřikovacích lisů
PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK – SPRÁVCE BUDOVY
• oprava, údržba strojů a zařízení, správa budovy
• vyhláška 50/1978 Sb. nutností
Nabízíme:
Zázemí stabilní české firmy
Příspěvek na penzijní a životní pojištění, stravenky a další
benefity
Životopisy zasílejte na adresu ivona.betunakova@brano.eu,
případně volejte 734 697 212.
(placená inzerce)

Po ukončení výzvy jsme v malé tombole vylosovali deset
dětí a ty dostaly malé dárky. Všechny ceny již mají své
šťastné majitele. Ceny do tomboly věnovalo Město Zubří
a Pohádkové lázně Rožnov pod Radhoštěm. Závěrem chceme
ještě poděkovat všem malým sportovcům a jejich rodičům,
kteří došli do areálu Polyfunkčního centra a absolvovali zde
"svou" Trepku. A o tom, že se nejednalo jen o místní kluky
a holky, svědčí i účast atletů z Blanska, Hradce Králové či
Prahy. Příští rok se na vás těšíme na opravdové Čokoládové
trepce 2021!!
PR
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Zubříček v plném proudu
Dvacet devět zápasů bylo zatím odehráno
v letošním ročníku Zubříčka. Nejúspěšnější je se
třemi odehranými zápasy a 100% bilancí Tomáš
Válek, v čele Zubříčka je ale Tomáš Vlk, který
odehrál společně s Lukášem Holišem největší počet zápasů –
devět. Hráči mají ještě celý srpen na to, aby si vybudovali co
nejlepší pozici před play off, kde si to v září rozdají o vítězství
v soutěži. Aktuální výsledky, výzvy a pořadí najdete na
http://zubricek.mesto-zubri.cz.
PR

Amatérská kuželkářská liga již po osmé
Pokud máte rádi kuželky a budete mít zájem si tuto
prestižní zuberskou ligu zahrát, je třeba se přihlásit
v termínu do 15. září! Přihláška je k dispozici na sportovních
stránkách města http://sport.mesto-zubri.cz a je třeba ji do
výše uvedeného termínu předat osobně Pepovi Randusovi
nebo Pavlu Přikrylovi ve sportovní hale nebo zaslat na e-mail
josef.randus@mesto-zubri.cz.
Liga je určena pro tříčlenná smíšená družstva a hrát se bude
na 60 hodů sdružených, to znamená 15 hodů do plných + 15
hodů dorážky s výměnou drah, a hrát se bude opět v kuželně
Multifunkčního areálu. Ligy se můžou zúčastnit hráči a hráčky,
kteří nejsou registrováni v žádném kuželkářském oddíle
s výjimkou domácího oddílu TJ Gumárny Zubří.
Hrací dny budou upřesněny, stejně jako termín konání soutěže
(předběžně říjen 2020 až březen 2021). Výše startovného na
tým je 1 000 Kč. Na konci soutěže budou odměněna tři nejlepší
družstva, odměněni budou také nejúspěšnější jednotlivci a pro
nejlepší bude na závěr ligy připraven turnaj TOP 12.
PR

Zlínského kraje. „B“ družstvo pod vedením Patrika Zepřálky
a jeho zástupce Vaška Zemana bude hrát meziokresní přebor
Vsetín, Přerov a Nový Jičín. Mistrovské zápasy se budou opět
hrát online a zodpovědnost za správný průběh těchto utkání
bude mít Jarda Jurka. Dorostenecké družstvo se bude pod
vedením Radima Krůpy účastnit turnajů mládeže, které pořádá
Zlínský krajský kuželkářský svaz, a hoši budou také v případě
potřeby připraveni zaskočit v našich seniorských družstvech.
Pokud se nic neočekávaného nestane, „A“ družstvo bude
svá domácí utkání hrát vždy v pátek, „B“ družstvo v pondělí
a dorostenci o víkendu. V kuželně jsou všichni samozřejmě
vítáni. Budeme velmi rádi, když se na naše zápasy přijdete
podívat. Vítáme také nové zájemce o hru. Pokud máte chuť
si kuželky vyzkoušet, přijďte v době sezóny na některý
z tréninků, které se konají každé úterý. S sebou je potřeba si
vzít jen čistou sálovou obuv s nebarvící podrážkou.
Oddíl kuželek

Česká házenkářská reprezentace žen
zahájila přípravu na EURO v Zubří
Necelé dva týdny poté, co z Valašska odjeli jedni
z nejšpičkovějších házenkářů Česka, se v zuberské ROBE
aréně uskutečnil další reprezentační sraz, tentokrát
ženského týmu. Nekompletní sestava se tam sešla po tříměsíční
koronavirové pauze, aby vyzkoušela svoji formu. „Jednalo se
spíše o kontrolní setkání, jelikož jsem některé hráčky kvůli
odpadlým soustředěním od listopadu neviděl. Předpokládal
jsem, že holky budou unavené, ale všechno šlo, jak mělo,
a já jsem byl spokojený,“ řekl trenér týmu Jan Bašný. Čáru
přes rozpočet udělalo akorát nepříznivé počasí, kvůli kterému
musel kouč dříve naplánované venkovní aktivity zrušit.

Zpráva oddílu kuželek
I vedení našeho kuželkářského oddílu již přemýšlí o tom,
jak bude vypadat ta následující sezóna 2020/2021. Nové
a krásné prostory naší kuželny lákají čím dál tím více
zájemců o tuto hru, z čehož máme pochopitelně velikou
radost. Náš hráč Mirek Macháček se vrací z hostování ve
Valmezu a z téhož oddílu k nám do Zubří přestupují Liduška
a Jirka Satinští. Také všichni dorostenci pokračují po prvním
zkušebním roce v hraní, a tak od září máme v plánu postavit
do mistrovských soutěží celkem 3 družstva. Takovou bohatou
účast v soutěžích jsme měli naposledy v osmdesátých letech
minulého století. „A“ družstvo pod vedením Radka Vetyšky
a jeho zástupce Jirky Satinského bude hrát krajský přebor

S náročným návratem na hrací plochu se vyrovnávala
také čerstvě oceněná Házenkářka roku Markéta Jeřábková.
„Domácí příprava a individuální tréninky se s házenou
v hale nedají srovnat. Ten pohyb je úplně jiný. Děláme ale
vrcholový sport a musíme se s tím vypořádat,“ svěřila se.
Přestože byla jednou z těch nejzkušenějších hráček v sestavě,
nijak nadřazeně se vůči těm mladším necítila. „Za ocenění
Házenkářka roku jsem moc ráda, ale osobně nevnímám, že
bych byla něco víc než před ním. Je důležité, aby se do týmu
začlenily také mladší holky, protože ty třicetileté by už brzy
mohly chtít miminko, takže je třeba tým omladit,“ prozradila
Jeřábková.
Celá letošní příprava směřuje k prosincovému Mistrovství
Evropy v házené žen, kde českou reprezentaci čeká nelehký
úkol. Hned v základní skupině se naše hráčky utkají se
Švédskem a dále s Ruskem a Španělskem – dvěma medailisty
z posledního házenkářského mistrovství světa.
Autorka: Kamila Krupová
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Do nové sezóny vstupují zuberští
házenkáři s novým trenérem a mladými
posilami
Zuberský házenkářský extraligový tým dnes zahájil letní
přípravu na nadcházející sezónu pod vedením nového
trenéra Michala Tonara. „V prvé řadě je důležité, abychom
s týmem našli společnou řeč a poznali se. Tento týden začneme
rozehřívacími kondičními tréninky a poté se již přesuneme
na házenou v hale. Na co konkrétně se při trénincích zaměřit
budu vědět, až se s klukama více seznámím,“ uvedl Tonar.
Změna kouče však není jedinou novinkou, která valašský
kádr potkala. Sestava mužského áčka se příští rok bude muset
obejít bez řady klíčových hráčů, kteří tým opouštějí, jako je
například Matěj Šustáček, Tomáš Řezníček nebo Tomáš Říha.
Místo nich se na hřišti objeví mladí házenkáři přestupující
z dorostu. „Vím, že to bude těžké. V týmu nás je teď více
mladých a extraliga se od dorostenecké ligy dost liší. Na
sezónu se ale hodně těším,“ řekl Ivan Jirák, který je v nejvyšší
české házenkářské soutěži nováčkem. Ostřílení Zubřani však
obavy nemají. „Nový trenér i noví hráči jsou pro nás velkou
motivací. Mladí kluci jsou šikovní a my zkušení se jim budeme
snažit co nejvíce pomoct. Věřím, že to bude klapat,“ uvedl
křídelník Tomáš Mičkal.
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za Eintracht Hildesheim první Bundesligu dorostu. Po roce
se vrátil dodělat střední školu a přitom hrál v Strabag Rail
Extralize za SKP Frýdek – Místek. Nyní se ve svých dvaceti
letech vrací a bude hájit naše barvy!
Autor: Josef Malina

Tomáš Mičkal bude i nadále hájit barvy
„A“ týmu
S radostí informujeme, že náš odchovanec klubu Tomáš Mičkal
prodloužil v minulých dnech smlouvu a bude pokračovat
i v nadcházející sezóně v našem „A“ týmu.

Tomáš v minulé nedokončené extraligové sezóně vsítil 48
branek a byl druhým nejlepším střelcem při rychlých útocích
našeho týmu. Od Tomáše si slibujeme i přínos v kabině.
Autor: Josef Malina

Svou formu budou moci Valaši otestovat v přípravných
zápasech, kterých je v letních měsících čeká hned několik.
Autorka: Kamila Krupová

David Lefan podepsal smlouvu v Zubří

David Lefan, který pochází ze Zlína, hraje krajní spojku
a prošel naším tréninkovým centrem mládeže, se vrátil
zpět do našeho klubu. David před dvěma lety odešel ještě
jako dorostenec na roční zkušenou do Německa, kde hrál

Kašpárek: "Za pět let v Maďarsku už
jsem si zvykl na šílený jazyk, pálivou
kuchyni i nedobré pivo"
Ta l e n t o v a n ý S t a n i s l a v
Kašpárek je do házené zapálený
už odmala. Za svou kariéru
prošel vícero kluby, Zubří
nevyjímaje, a již tři roky patří
také do stabilní sestavy české
národní reprezentace. Poslední
dvě sezóny obléká tato více
než dva metry vysoká spojka
dres maďarského Szegedu.
„S Bundesligou se to sice nedá
srovnávat, ale svou kvalitu
maďarská liga určitě má. Jsem
rád, že mohu měřit síly s těmi
nejlepšími celky a hráči z Ligy
mistrů,“ říká čtyřiadvacetiletý házenkář.
Jak jsi prožil karanténu?
První týdny karantény jsem trávil v Szegedu s přítelkyní,
která stihla přiletět na poslední chvíli před uzavřením hranic.
První věc, kterou jsme společně udělali, byl obrovský
nákup potravin. Přítelkyně byla docela vyplašená ze situace
v Česku, která byla oproti té maďarské podstatně horší. Co
se házené týče, dostali jsme tréninkové plány na udržování
se doma. Nikdo tehdy nevěděl, co se bude dít a jestli bude
liga pokračovat. Naštěstí bylo během karantény v Szegedu
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krásné letní počasí, takže jsme volný čas vyplnili procházkami
do přírody, výlety, grilováním se spoluhráči, plněním
internetových “challengí” a opalováním se. Po měsíci jsme
od klubu dostali svolení, že můžeme jet domů, no a tak jsem
od půlky dubna zpátky v Česku.
Byla dráha profesionálního sportovce vždy tvým snem?
Ano. Řekl bych, že to sen byl a ten se mi postupně plní. Je
krásné, když můžete dělat něco, co vás baví a naplňuje a přitom
to mít zároveň i jako své zaměstnání.
Jak ses k házené dostal?
Pocházím z malé vesničky Žeravice, kde snad každý někdy
hrál, nebo alespoň zkusil hrát házenou. U mě tomu nebylo
jinak. Navíc celá moje rodina je do házené hodně zapálená,
takže bych řekl, že jinou volbu jsem ani neměl.
Jaký je tvůj házenkářský příběh?
Odmala jsem vyrůstal na národní házené v Žeravicích.
Kategorii starších žáků jsem poté odehrál v nedaleké
Olomouci. Odtud si mě vyhlédl trenér Koleček a já přestoupil
do Zubří, kde jsem prošel oběma dorosteneckými týmy a poté
nakoukl i do extraligového áčka. Po ukončení studia jsem
dostal první nabídky ze zahraničí a nejvíce se mi zamlouvala
ta od maďarského Balatonfüredu. Tam jsem strávil úžasné
3 roky života, rozehrál se a poté přišla nabídka od PICK
SZEGED, kde momentálně působím už 2 roky.
Na které místo nejraději vzpomínáš?
Na všechna místa a kluby, kterými jsem prošel, vzpomínám
jen v dobrém. Szeged je krásné slunné historické město, kde
je snad pořád teplo. Balatonfüred mě naprosto uchvátil, hlavně
vinice a jezero Balaton. Zubří je zase specifické házenkářskou
komunitou, která nikde jinde v Česku není.
Co je tvá nejoblíbenějsí vzpomínka ve sportovní kariéře?
Moje nejoblíbenější vzpomínka je na EURO 2018. Celá ta
cesta národního týmu na tomto mistrovství byla neuvěřitelná,
nikdo to nečekal. Jeden moment, který bych vypíchnul, bylo
vítězství nad olympijskými šampiony z Dánska v základní
skupině.
Co všechno jsi v reprezentaci prožil?
Stabilně v reprezentaci působím už tři roky. Absolvoval jsem
dvě mistrovství Evropy v letech 2018 a 2020 a nyní jsme se
kvalifikovali na mistrovství světa 2021 v Egyptě.
Jak bys popsal atmosféru na mistrovství Evropy 2020?
Od ME 2020 jsme toho hodně očekávali, vzhledem k výsledku
z mistrovství minulého, kde jsme skončili šestí. Také kvůli
příznivému losu skupiny jsme pomýšleli na dobré umístění.
Prohra s domácím Rakouskem se však ukázala jako klíčová.
V další fázi jsme sice odehráli velmi solidní zápasy s daleko
vyspělejšími týmy, než jsme my, jen škoda, že jsme nepřidali
nějaký skalp favorita. Moc jsme chtěli navázat na předešlé
úspěchy, ale tentokrát nám vždy kousek chyběl k přetočení
výsledku v náš prospěch.
Jaké máte očekávání od nadcházejícího mistrovství světa?
Očekávaní jsou určitě veliká, protože je to po delší době,
kdy se česká reprezentace dostala na světový šampionát. Pro
mě osobně to bude na mistrovství světa premiéra, takže se
hodně těším.
Co považuješ za svůj největší úspěch?
Za svůj největší osobní úspěch považuji, že mohu být součástí
klubu jako je PICK SZEGED a měřit se s těmi nejlepšími
celky a hráči z Ligy mistrů.
Jak ses v Maďarsku aklimatizoval?
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Začátky jsou vždycky těžké. Jako čerstvě devatenáctiletý
jsem přišel do cizí země se šíleným jazykem. Naštěstí nás
tam mladých bylo víc, takže mi kluci se vším pomohli.
Časem si vše sedlo a teď už je to v pohodě. Jelikož jsem
v Maďarsku 5 let, tak už jsem si zvykl na jazyk, pálivou
kuchyni, horkokrevnou povahu fanoušků i nedobré pivo. Na
druhou stranu dokážu ocenit zdejší vynikající víno.
Co na to tví nejbližší? Přestěhoval se do Maďarska někdo
s tebou?
V Maďarsku žiji sám. Přítelkyně za mnou často dojíždí a to
samé rodiče. Z Česka to není úplně daleko, takže vždy na
prodloužený víkend si najdou čas. Kontakt s domovem jinak
udržuji pravidelnými videohovory.
Děláš i něco jiného než házenou?
Jelikož teď bylo daleko více času než obvykle (kvůli nemoci
covid-19), vyzkoušel jsem hrát tenis. Ovšem po propadáku na
tenisovém turnaji v Zubří mě to nadšení rychle přešlo. Přes
sezónu není moc prostoru na rekreační sporty, ale občas se
třeba rád projedu na kole.
Co jazyková bariéra? Jak s týmem komunikuje trenér?
Oficiální týmový jazyk je angličtina. Trenér s námi
komunikuje anglicko-španělsky, což je občas složité na
pochopení. Jelikož je v týmu 9 různých národností, tak
v šatně je slyšet řečí hned několik. Převládají tam ale jazyky
balkánské, které jsou hodně podobné mojí mateřštině, takže
s komunikací více méně problém nemám.
Jaká je v Maďarsku házenkářská úrověn?
Veszprém a Szeged jsou výkonnostně dál před ostatními týmy.
Poté je liga od třetího do šestého místa hodně vyrovnaná,
každý má šanci porazit každého. Samozřejmě se to nedá
srovnávat s Bundesligou, ale svou kvalitu maďarská liga
určitě má.
Co tě na Maďarsku nejvíce překvapilo?
Asi jezero Balaton. Vždycky jsem slyšel, jak tam naši
prarodiče jezdili na dovolenou, ale nikdy bych si nepomyslel,
jak nádherné místo to může být.
Jak bys popsal Maďarsko jedním slovem?
Feferonky.
Jaká je v Maďarsku situace nyní? Kdy se tam vracíš?
Situace v Maďarsku nebyla zdaleka tak vážná jako tady. Žádný
zákaz vycházení nebo povinnost nošení roušek tam nebyl.
I teď je situace relativně v pořádku. Vracím se zpět na přípravu
koncem července.
Co plánuješ do budoucna?
Smlouvu v Szegedu mám ještě na tuhle sezonu, takže tento
rok budu řešit, co dále. Uvidím, jaké přijdou nabídky, ale
když vše půjde podle mých představ, samozřejmě rád bych
pokračoval tam, kde jsem teď.
Napadlo tě někdy vrátit se?
Vždy, když přijedu, se mě kluci nebo fanoušci ptají, kdy se
vrátím do Zubří. Na konec kariéry to určitě není nereálné.
K Zubří mám srdcový vztah, takže v České extralize je to pro
mě jasná volba, kde bych si rád zahrál.
Jaké máš vzpomínky na Zubří?
Na Zubří mám jen ty nejlepší vzpomínky! Město, kamarádi,
házenkářská komunita, hala, fanoušci… Zkrátka vždy, když
mi to kalendář dovolí, přijedu se podívat na zápas nebo za
kamarády, kterých mi v Zubří zůstalo hodně. Ostatně bydlí tam
i moje přítelkyně, takže na Valašsku trávím čím dál více času.
Autorka: Kamila Krupová
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INFO - PRODEJ VSTUPENEK,
PŘEDPRODEJ A CENY VSTUPNÉHO
PRO NADCHÁZEJÍCÍ SEZÓNU
2020/2021
Od nové sezóny 2020/2021 bude možný nákup vstupenek
mimo klasický prodej před utkáním také online, a to
prostřednictvím rezervačního systému. Nákup online
v předprodeji bude vždy (kromě přípravných utkání, kdy
nebude předprodej realizován) zvýhodněn nižší cenou.
Cílem je snadnější a plynulejší odbavení diváků a dále
možnost zajistit si dopředu své místo v ROBE aréně.
NÁKUP VSTUPENEK INFORMACE:
• Nákup bude možný realizovat prostřednictvím ikony na
webových stránkách Handball Clubu Zubří, respektive na
odkaze: https://hczubri.enigoo.cz/online/#/tickets.
• V týdnu před každým utkáním bude spuštěn předprodej
vstupenek, na místě už bude probíhat prodej pouze zbylých
lístků až do maximální kapacity sportovní haly (pokud je
hrací den v sobotu, předprodej je spuštěn v pondělí).
• Vstupenky nakoupené v předprodeji budou vždy cenově
zvýhodněny.
• Předprodej končí vždy den před utkáním (hraje-li se
v sobotu, končí v pátek ve 24.00).
• Cena online vstupenek v den utkání je již stejná jako klasický
nákup na místě.
• Bude možný nákup vstupenek i na stání za brankou pod
restaurací.
CENY VSTUPENEK SEZÓNA 2020/2021:
Přípravné utkání:
cena vstupenky:
• základní – 30 Kč
• děti (0 - 15 let) – zdarma
Základní část + Český pohár:
cena vstupenky:
• základní – 80 Kč / v předprodeji za 70 Kč
• děti (6 - 15 let) – 40 Kč / v předprodeji za 30 Kč
• děti (0 - 6 let) – zdarma (bez nároků na místo)
PLAY – OFF – čtvrtfinále a semifinále:
cena vstupenky:
• základní – 90 Kč / v předprodeji za 80 Kč
• děti (6 - 15 let) – 50 Kč / v předprodeji 40 Kč
• děti (0 - 6 let) – zdarma (bez nároků na místo)
PLAY – OFF – finále a o 3. místo:
cena vstupenky:
• základní – 100 Kč / v předprodeji za 90 Kč
• děti (6 - 15 let) – 50 Kč / v předprodeji 40 Kč
• děti (0 - 6) – zdarma (bez nároků na místo)
Autor: Michal Balhárek

VE STŘEDU 12. 8. 2020 BYL SPUŠTĚN
PRODEJ PERMANENTNÍCH
VSTUPENEK na sezónu 2020/2021 !!!
Od nové sezóny 2020/2021 dojde v prodeji permanentních
vstupenek doslova k revoluci. Nákup bude možný pouze
prostřednictvím online rezervačního systému spolupracující
společnosti, a to za asistence zaměstnanců sekretariátu, na
pokladně ve vestibulu haly, nebo jednoduše z pohodlí domova.
• Prodej permanentních vstupenek byl odstartován VE
STŘEDU 12. 8. 2020 od 9.00 h na uvedeném odkaze:
https://hczubri.enigoo.cz/online/#/tickets.
• Na základě nákupu online bude držiteli vydán voucher,
který si v níže uvedených hodinách na pokladně vymění
za samotnou plastovou permanentní vstupenku, která bude
obsahovat jedinečný QR kód s rezervací daného místa,
výměna voucherů za permanentky bude probíhat až od
25. 8. 2020.
• Vzhledem k aktuálním opatřením bude do prodeje zatím
uvolněno 400 permanentních vstupenek, další půjdou do
prodeje po případném uvolnění restrikcí.
TERMÍNY PRODEJE
/výměna voucherů-pokladna vestibul haly:
• Úterý 25. 8. 2020 – 17.00 – 20.00 PU s Povážskou Bystricí
• Pátek 28. 8. 2020 – 17.00 – 20.00 PU s Kopřivnicí
• Pondělí 31. 8. 2020 – 13.00 – 17.00
• Pondělí 7. 9. 2020 – 13.00 – 17.00
Prodej bude realizován v pokladně Handball Clubu Zubří, z. s.
Adresa: Hlavní 492, 756 54 Zubří (přímo ve vestibulu za
hlavními dveřmi)
PERMANENTKY CENA:
Přípravné utkání + základní část extraligy + Český pohár:
• Základní část 700 Kč
PLAY OFF - čtvrtfinále a semifinále
• držitel permanentky bude mít cenu 70 Kč/zápas
• platí rezervace jeho sedadla
PLAY OFF – finále a o třetí místo
• držitel permanentky bude mít cenu 80 Kč/ zápas
• platí rezervace jeho sedadla
Autor: Michal Balhárek

První turnus Letního sportovního táboru
je za námi

V posledním červencovém týdnu se v Zubří uskutečnil druhý
ročník příměstského sportovního tábora. Jak známo, letošní
olympijské hry v Tokiu byly zrušeny. To však organizátorům
nezabránilo ve snaze uspořádat si olympiádu vlastní. A aby to
různým sportovním odvětvím nebylo líto, účastníci olympijského
klání soutěžili v disciplínách všeho druhu.
Zázemí pro hromadu chlapců a dvě děvčata bylo situováno do
útrob zuberské haly, kde probíhaly převážně teambuildingové
aktivity jako kreslení vlajek jednotlivých družstev nebo
vymýšlení týmových pokřiků. Závody či soutěže se po ranním
rozdělení do skupin uskutečnily v hale samotné, na polyfunkčním
hřišti či na travnaté ploše u Petrohradu.
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Pondělní program se nesl ve znamení slavnostního zahájení
olympijských her. Po formálním aktu sportovci soutěžili
v atletických disciplínách, např. ve vrhu koulí a běhu přes
překážky. Týmové sporty na LOH zastoupil plážový „volejbal“,
fotbal a samozřejmě házená.

Tělovýchovná jednota Gumárny Zubří
oddíl Asociace sportu pro všechny
zve od září 2020 k pravidelnému cvičení v Sokolovně
CVIČENÍ PRO SENIORY
Po 9.30 - 10.30
Mgr. Jana Mikulenková
Nabízíme seniorům přiměřeným pohybem upevnit si zdraví.

Jak už to tak v životě bývá, ne každému je dopřáno plnohodnotné
zdraví. Aby si děti uvědomily, že tito lidé to ani ve sportu nemají
jednoduché, byla v úterý na program zařazena paralympiáda. Při
slepé štafetě či házené v sedě si užili hodně legrace jak svěřenci,
tak jejich vedoucí. Doufejme, že ani poslání těchto disciplín
nevyšlo na prázdno.
Vrcholem olympijského snažení se stala středeční zimní
olympiáda. Kdo ve středu dopoledne projížděl Zubřím, mohl mít
pocit, že se spíš omylem dostal do areálu psychiatrické léčebny.
V úmorném vedru tady totiž soutěžící pobíhali s lyžařskými
holemi, navlečení v pletených čepicích a šálách. Nechyběl ani
závod bobistů, nebo chcete-li závod se psím spřežením. I přes
krůpěje potu vypadala většina dětí spokojeně a podala výkony,
za které by se nemuseli stydět ani dospělí olympionici.
Abychom nezůstali jen u sportu jako takového, navštívili jsme
v rámci regenerace zuberské koupaliště, ušli dlouhou štreku do
Stračky a opekli v Březovci pár špekáčků.
Všichni mladí olympionici a olympioničky byli odměněni zlatou
medailí a dalšími drobnostmi.

DĚTI 6 - 8 LET
Po 13.00 – 14.00
Mgr. Šárka Mikulenková
Všestranné cvičení pro radost.

CVIČENÍ NA VELKÝCH MÍČÍCH
Po 18.30 - 19.30
Anna Trčková, Jitka Porubová, DiS
Cvičení rozvíjí pohyblivost, koordinaci, rovnováhu a posilování.
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
Út 17.30 - 18.30
Eva Gazdová, fyzioterapeut
Cvičení rehabilitačního typu.

PILATES
Út 18.30 – 19.30
Čt 18.30 – 19.30 – pokročilí
Markéta Pernicová
Cvičební systém zaměřený na posilování středu těla.
JÓGA
St 17.30 - 19.00
Mgr. Jana Mikulenková
Cvičení vede k vytvoření jednoty
těla, mysli a duše; zlepšuje flexibilitu a přináší relaxaci.

Děkujeme všem vedoucím, kteří se o naše olympioniky starali,
a to Tomáši Bechnému, Ivetě Mikulenkové, Drahoši Ondo
Eštokovi, Josefu Malinovi.
Také děkujeme Městu Zubří, Tip Café (za skvělou stravu),
Mlékarnám Valašské Meziříčí, Vahala a spol., s. r. o., Renatě
Bechné, Ivě Záviškové, Michalovi Balhárkovi, „A“ týmu
mužů HC ROBE Zubří, Sboru dobrovolných hasičů Zubří
a Gumko.cz.
Autor: Iveta Mikulenková, Josef Malina
Vážení sportovní přátelé!
Z důvodu uzavření sportovišť v polovině března a následných
opatření (uzavření šaten, omezení počtu cvičících) přerušil
odbor SPV cvičení v Sokolovně. Několikaměsíční přestávka
končí, pravidelný pohyb jistě chyběl cvičencům i cvičitelkám.
S radostí oznamujeme, že opět začínáme, a to 31. srpna 2020!
Doporučujeme nosit si vlastní podložku nebo alespoň ručník
na podložku zapůjčenou z tělocvičny. Těšíme se na shledanou
v tělocvičně.
			
Odbor sportu

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI - (do 4 let)
Čt 9.30 - 10.30
Petra Riedlová
Děti cvičí společně s rodiči, rozvíjí si
pohybové dovednosti a koordinaci.
Děti 4 - 6 let
Čt 16.00 – 17.00
Irena Dukátová, Ilona Krupová,
Bc. Veronika Ulrychová
Všestranné pohybové aktivity pod
vedením učitelek MŠ.
DANCE AEROBIC
Čt 16.30 – 17.30 (8 - 12 let)
Bc. Natálie Maléřová
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Tělovýchovná jednota Gumárny Zubří,
oddíl lyžování, pořádá
21. ročník závodu v přespolním běhu

Běh okolo Soliska

Kategorie a délky tratí:
trať
150 m
150 m
250 m
250 m
500 m
500 m
1500 m
1500 m
2000 m
2000 m
3000 m
3000 m
6000 m
3000 m
9000 m
9000 m
9000 m
6000 m
6000 m
3000 m
3000 m

města Zubří v září 2020
SPORTOVNÍ HALA

ROZPIS ZÁVODU:
Datum závodu: sobota 12. září 2020
Místo závodu: lyžařská chata na Soliskách,
nad ul. Bořkova

Kategorie
ročník
benjamínci ♂
2015 a mlad.
benjamínci ♀
2015 a mlad.
minižáci
2013-14
minižačky
2013-14
předžáci
2011-12
předžačky
2011-12
ml. žáci
2009-10
ml. žačky
2009-10
st. žáci
2007-08
st. žačky
2007-08
ml. dorci
2005-06
ml. dorky
2005-06
st. dorci
2003-04
st. dorky
2003-04
muži M40
2002-81
muži M50
1980-71
veteráni
1970 a starší
ženy do 40
2002-81
ženy nad 40
1980 a starší
lidový běh – ženy		
lidový běh – muži		

Seznam akcí na sportovištích

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

Přihlášky a prezentace:
V lyžařské chatě v den závodu od 8.15 do 9.30 nebo předem
na email lyzari@seznam.cz a www.lyzarizubri.cz.
Startovné:
Bude vybíráno při prezentaci ve výši 80 Kč. Předem přihlášení 50 Kč.
Ceny:
První tři v každé kategorii obdrží medaili, diplom
a věcnou cenu.
Občerstvení pro závodníky a diváky je zajištěno!
Podrobnosti najdete na www.lyzarizubri.cz

Sobota 12. 9.
18.00 hod.
		

HC ROBE Zubří – Talent M.A.T. Plzeň,
2. kolo extraligy mužů

Neděle 13. 9.
9.00 hod.
		

TJ Lesana Zubří – HC Zlín A,
2. kolo zlínské ligy starších žaček

Neděle 20. 9.
8.00 hod.
		
9.30 hod.
		
11.00 hod.
		
17.00 hod.
		

HC Zubří C – TJ Lesana Zubří,
1. kolo zlínské ligy mladšího žactva
HC Zubří B – TJ Holešov,
1. kolo zlínské ligy mladšího žactva
HC Zubří A – TJ Slovácká Slávia UH,
1. kolo zlínské ligy mladších žáků
TJ Lesana Zubří – Házená Uničov,
1. kolo 2. ligy mužů

Sobota 26. 9.
18.00 hod.
		

HC ROBE Zubří – HC Dukla Praha,
4. kolo extraligy mužů

Neděle 27. 9.
13.00 hod.
		
15.00 hod.
		
17.00 hod.
		

HC Zubří A – TJ Holešov,
2. kolo zlínské ligy starších žáků
HC Zubří – Talent Plzeň,
2. kolo 1. ligy mladších dorostenců
HC Zubří – Talent Plzeň,
2. kolo 1. ligy starších dorostenců

FOTBAL
Neděle 6. 9.
16.00 hod.
Neděle 20. 9.
15.30 hod.

FC Zubří – FK Liptál,
5. kolo okresního přeboru
FC Zubří - TJ Sokol Hutisko,
7. kolo okresního přeboru

BŘEZOVEC
Pondělí 28. 9.
9.30 hod.

Biatlonový závod svobody,
běžecký závod pro děti i dospělé

Na závodníky a diváky se těší zuberští lyžaři.

jjj

PŘIPRAVUJEME - SOKOLOVNA
Sobota 17. 10.
9.00 hod.
Pepinec CUP 2020,
turnaj ve stolním tenisu – čtyřhra muži
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Program září 2020

KLUB ZUBŘÍ, Hamerská 10
Sobota 12. 9. 2020 od 18.00 hodin
SLOVÁCKÉ DIVADLO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
PROKLETÍ NEFRITOVÉHO ŠKORPIÓNA
Autor: Woody Allen, Překlad: Ondřej Sokol, Režie: Zdeněk
Dušek
Hrají: Zdeněk Trčálek, Jitka Hlaváčová, Tomáš Šulaj, Irena
Vacková, Jiří Hejcman, Pavel Šupina
Divadelní adaptace úspěšné filmové retrokomedie Woodyho
Allena, v níž se hypnóza postará nejen o spoustu vděčných
situací, ale především v postavách otevírá jejich doposud
nepoznané stránky.
Představení je zařazeno do Divadelního předplatného
2020, skupina A.
Vstupné v doprodeji: 350 Kč

Sobota 19. 9. 2020 od 18.00 hodin
FANNY AGENTURA
SEXEM KE ŠTĚSTÍ

Autor, režie: Jakub Zindulka
Hrají: Vladimír Kratina, Martina Hudečková, Jitka Ježková/
Lucie Zedníčková, Vilém Udatný/Jakub Zindulka
Koučovat se dá všechno. Pokud tedy ochladly vaše partnerské
vztahy, stačí se obrátit na odbornici a zkusit sexcoaching! Že
nevíte, o co jde? To jste na tom stejně jako stárnoucí Norbert,
kterému neklape intimní život s manželkou Hedvikou. Koučka
Stella se mu snaží pomoci, sama si ovšem neví rady se svým
partnerem Robertem. A tak se terapeutická sezení stále více
vymykají kontrole... Pikantní a poněkud ztřeštěná komedie
z pera osvědčeného Jakuba Zindulky (který se zároveň ujal
režie) vám pořádně polechtá bránice!!! Přestože v představení
nepadne jediné vulgární (ba ani ošklivé) slovo, doporučujeme
jej mládeži až od 15 let.
Představení je zařazeno do Divadelního předplatného
2020, skupina B.
Vstupné v doprodeji: 300 Kč

KINO ZUBŘÍ, Hamerská 10
Středa 9. 9. 2020 od 18.00 hodin
JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, aby našli
Spencera, který záhadně zmizel. Zjistí však, že se hra
změnila, a že přežít ve světě Jumanji bude mnohem náročnější.
Jumanji už totiž není jen džungle, jsou to i rozpálené pouště či
zasněžená pohoří plné nových nebezpečných nástrah.
Akční / Dobrodružný / Komedie / Fantasy
USA, 2019, 123 min
Režie: Jake Kasdan
Hrají: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen
Gillan a další
Vstupné: 70 Kč

30
Úterý 22. 9. 2020 od 09.15 hodin
KINO PRO MŠ Pásmo pohádek pro děti z MŠ, ale i děti předškolního věku
v doprovodu rodičů.
Vstupné: 12 Kč
Délka filmu: 60 minut

Středa 23. 9. 2020 od 18.00 hodin
PŘES PRSTY
Příběh filmu Přes prsty se odehrává na beach volejbalových
hřištích, ale nejen na nich. Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla
(Denisa Nesvačilová) jsou parťačky, které obětují beach
volejbalu všechno. Tedy skoro všechno. Mladší Pavle tak
trochu začínají tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem
(Vojta Dyk) chce co nejdříve otěhotnět. To starší svobodná
a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, když se jim podařilo
kvalifikovat na mistrovství Evropy… Všechno ale stejně
nakonec zamotá svérázný správce hřiště se zajímavou
minulostí Jíra (Jiří Langmajer).
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MUZEUM ZUBŘÍ,
Vzdělávací centrum Jana Koláčka

Hlavní 824

Úterý 22. 9. 2020 od 18.00 hodin
CHODNÍČKY K MINULOSTI
HOUBY A HOUBAŘENÍ
Podle statistik přes sedmdesát procent obyvatel České
republiky jednou ročně vyrazí na houby, což ve světě nemá
obdoby, a Čechy korunovala tato záliba na tzv. houbařskou
velmoc. V zářijové přednášce nás na houby a k houbaření
zavede mykolog Ing. Jiří Lederer.
Vstupné: 20 Kč

KNIHOVNA ZUBŘÍ
Úterý 3. 9. 2020 od 14.00 do 18.00 hodin
a dále do pátku 18. 9. 2020
BAZAR VYŘAZENÝCH KNIH

Komedie / romantický / sportovní
Česko / Slovensko, 2019, 101 min
Režie: Petr Kolečko
Hrají: Petra Hřebíčková, Jiří Langmajer, Denisa Nesvačilová,
Vojtěch Dyk, Jakub Prachař, Zdena Hadrbolcová, Radka
Pavlovčinová, Kristína Greppelová, Marek Taclík, Leoš
Noha, Igor Chmela a další.
Vstupné: 70 Kč

Úterý 8. 9. 2020 od 9.30 hodin
BUDULÍNCI
Pohádkové vyprávění, ukázky knižních novinek i tvoření
pro nejmenší děti a rodiče na rodičovské dovolené.
Čtvrtek 1. 10. 2020 od 17.00 hodin
PROMÍTÁNÍ V KNIHOVNĚ
ZTRACENÉ VZPOMÍNKY
Nizozemský dokument. Dojemný a tíživý portrét otce,
který se vinou nastupující demence postupně proměňuje
z aktivního farmáře v naštvaného a zmateného muže
ztraceného ve vlastní hlavě.

PŘIPRAVUJEME
13. 10. 2020		

POUTNÍCI

24. 10. 2020		
			

TĚŠÍNSKÉ DIVADLO,
ŠAKALÍ LÉTA

25. 10. 2020		
			

DIVADLO UNGELT,
MISS DIETRICH LITUJE

ZUBERSKÉ NOVINY - Vydává město Zubří • U Domoviny 234, 756 54 Zubří • IČ: 00304492 • tel.: 571 757 051 • fax: 571 757 050 •
www.mesto-zubri.cz • Periodický tisk územního samosprávného celku • Redakce: Podatelna MěÚ Zubří, e-mail: noviny@mesto-zubri.cz,
tel.: 571 757 051 • rwg. zn. MK ČR E 13243 • vychází 1x měsíčně • řídí redakční rada - předseda redakční rady Zdeňka Hrachovcová
• redakční rada se nemusí ztotožňovat s názory pisatelů příspěvků • příspěvek doručit na Podatelnu MěÚ Zubří • uzávěrka 8. každého
měsíce • Počítačová sazba a tisk COLORA PrintHouse s.r.o., Husova 29, 757 01 Valašské Meziříčí • náklad 2300 výtisků • ZDARMA

