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Letos slavíme 75 let od konce 2. světové války.
Jak probíhalo osvobození v Zubří?

www.mesto-zubri.cz

•
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Knihovna opět v provozu

Blížící se konec války lidé očekávali už od počátku roku
1945. Naznačovaly to časté přesuny německých vojsk po
silnici k Valašskému Meziříčí i téměř každodenní přelety
spojeneckých letadel.

Osvobození Zubří sovětskou armádou 6. května 1945, foto
Josef Celba
(pokračování na str. 4)

Vedení města Zubří si připomnělo 75. výročí
od konce 2. světové války v Evropě
a uctilo památku zesnulých položením kytice
u pomníku obětem obou světových válek.

Foto: Ing. Michaela Wrobelová

Knihovna města Zubří je od středy 6. května opět v provozu.
I knihovnám se však nevyhnula mimořádná opatření. Proto
bylo potřeba změnit otevírací dobu kvůli zajištění bezpečného a hygienického provozu. Knihovnu můžete nyní navštívit
v následujících časech:
Pondělí 	  8.00 – 11.00 (vyhrazeno pouze seniorům)
Úterý 		
12.00 – 18.00
Středa
12.00 – 18.00
Pátek 		  8.00 – 11.00
(více na straně 7 )

Virtuální Čokoládová trepka 2020

Jak jsme již dříve avizovali, díky koronavirové infekci se
letošní Čokoládová trepka neuskuteční. Alespoň ta „opravdická“. Sedm let jsme se s vámi mohli potkávat v krásném
prostředí Polyfunkčního centra a chtěli bychom zachovat
tuto tradici. Když už to nebude moci být osobně, tak aspoň
virtuálně. Proto jsme se rozhodli letos uspořádat Trepku
jinak. Po vzoru jiných akcí to nebude opravdu o osobním
kontaktu, ale každý sám sobě bude sportovcem, pořadatelem
i rozhodčím. Je nám jasné, že to prostě nebude jako jiné roky,
ale i přesto věříme, že uděláme dětem radost a že se příští rok
všichni vrátíme na Trepku „opravdovou“.
(více na str. 15)
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Společenská kronika občanů Zubří
Blahopřání
Přejeme všem jubilantům do dalších let pevné zdraví,
hodně štěstí, spokojenosti a krásných chvil pohody.
Marie Mičkalová
92 let Jaroslava Tovaryšová 80 let
Josef Juřina
75 let Miroslav Křenek
80 let
Dymana Mičková
85 let Marie Dobiášová
75 let
Stanislav Petružela 80 let Jan Ondřej
75 let
František Zeman
91 let Miloslav Novák
91 let
Květoslava Boráková 90 let Marie Vašková
90 let
Jaroslava Tovaryšová 75 let		 Julie Fabiánová
93 let

Platinová svatba
František a Zdenka Zuzaňákovi

Zlatá svatba

Pavel a Anna Mizerovi

kkk

Úmrtí
Marie Fojtíková		
Miloš Mendel			
Jaroslav Kyselý		

Marie Miklová
Miroslava Mičolová
Anna Nohavicová

Vzpomínáme
Dne 11. května 2020 jsme vzpomněli nedožitých 100 let naší milé maminky, babičky a prababičky,
paní Žofie Holčákové.
S láskou a úctou vzpomínají dcera a synové s rodinami.

Vše pominulo, jen stopa lásky v srdcích zůstala.
Čas plyne a roky ubíhají,
však na Vás krásné vzpomínky nám zůstávají.
Utichly kroky, Váš hlas, ale obraz
zůstává v nás.
Každičká vzpomínka smutný je vzdech,
navždy však zůstane v srdcích nás všech.
Dne 16. května 2020 uplynuly 2 roky od
úmrtí naší maminky a babičky,
paní Marie Zemanové.
Zároveň 5. června 2020 uplyne 13 let od
úmrtí našeho tatínka a dědečka,
pana Oldřicha Zemana.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.
Jak rádi bychom Ti ruku podali
a k narozeninám popřáli.
Teď jen na hrob kytičku květů položíme,
svíčku zapálíme
a s bolestí v srdci na Tebe, maminko,
vzpomeneme.
Dne 18. května 2020 by se dožila 80 let naše milovaná maminka a babička,
paní Ludmila Opálková.
S láskou vzpomínají manžel Václav, dcera Ludmila s rodinou a syn Milan s rodinou.
Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy
předobré srdce.
Tvoje tvář a úsměv se v mlze ztrácí,
ale ve snu se k nám stále vrací.
Odešel jsi od všech, kdo Tě měli rádi,
aniž by Tvé rty sbohem zašeptaly.
Proč? Ptáme se znovu, když přicházíme
k Tvému hrobu.
Jen ti, kdo s Tebou žili, jen ti poznali, co navždy ztratili.
Cestička dál smutkem přetéká
bez našeho milovaného člověka.
Se slzami v očích a velkou bolestí v srdci uplynul 24. května 2020 pátý smutný rok, kdy nás opustil bez slůvka rozloučení náš milovaný manžel, tatínek a dědeček,
pan Václav Pavlíček.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Anička, syn Jiří
s rodinou a dcera Marcela s rodinou. Nikdy nezapomeneme.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Děkujeme.
A léta stále běží, uvěřit lze jen stěží,
že je to již 12 let, co nevracíš se domů zpět.
Ať je to čas dlouhý či krátký,
už nikdy nevejdeš venkovními vrátky.
Dne 28. května 2020 uplyne 12 let, co od
nás navždy odešel náš manžel, tatínek,
dědeček a strýc,
pan Bohuslav Křesala.
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Dne 30. května 2020 si připomeneme
nedožitých 80 let
pana Františka Krčmy.
Vzpomínají manželka, děti s rodinami
a ostatní příbuzenstvo.
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MěÚ Zubří informuje
Vážení spoluobčané,
v měsíci dubnu se konala jednání RM 36 a 37, ze kterých
Vám Rada města přináší pravidelný souhrn informací. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se na nás neváhejte
obrátit.
Na první dubnové RM 36 se probíraly tyto body:
►Rada města Zubří (RM), v postavení jediného společníka MA Zubří, s. r. o., schválila účetní závěrku MA Zubří,
s. r. o. Zároveň odsouhlasila vyúčtování zálohy a oprávněnou výši vyrovnávací platby MA Zubří, s. r. o. Účetní
ztráta MA Zubří, s. r. o., za rok 2019 činí 1 717 721,59 Kč.
RM dále schválila i jednací řád pro jednatele MA Zubří.
►RM schválila opravu usnesení č. RM 34/343 ze dne 11.
3. 2020. Správně znění usnesení zní: RM schvaluje vyhlášení záměru na zřízení práva stavby na části pozemkové
parcely č. 941/1 o výměře cca 2 350 m2, v k. ú. Zubří,
okres Vsetín, z důvodu realizace projektu Rekonstrukce
fotbalového hřiště Zubří, a zveřejnění záměru na úřední
desce města.
►RM schválila rozpočtové opatření RM č. 3/2020, kterým
se provádí změna rozpočtu pro rok 2020. Především se
jednalo o snížení výdajů na zimní údržbu a zvýšení výdajů
v souvislosti s krizovými opatřeními způsobenými výskytem nemoci COVID-19.
►RM schválila výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém
řízení projektu „Zubří – dopravní automobil“ a schválila
kupní smlouvu s „Auto Trutnov, s. r. o.“ s nabídkou ve výši
848 345 Kč bez DPH. Jedná se o devítimístný automobil pro hasiče JSDH I. Na nákup tohoto vozidla má město
Zubří přislíbenou dotaci ve výši 450 tis. Kč od HZS ČR
a dotaci ze Zlínského kraje ve výši 300 tis. Kč.
►RM rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení projektu „Stavební úpravy ZŠ Zubří“ a schvaluje smlouvu s „Radekov, spol. s r. o.“ s nabídkou ve výši
3 074 961,76 Kč bez DPH. Jedná se o rekonstrukci sociálních zařízení na ZŠ TGM.
►RM schválila prodloužení nájmu služebního bytu v objektu Klubu Zubří. Doba nájmu se prodlužuje na dobu určitou od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2021.
►RM schválila ukončení nájmu bytu č. 4 na ulici Hlavní
62, Zubří, dohodou ke dni 30. 4. 2020. Zároveň odsouhlasila uzavření smlouvy s novým nájemcem s účinností od
1. 5. 2020.
►RM schválila uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci –
části prostor v objektu MŠ Zubří, Sídliště 6. května 1109,
Zubří, s MAS Rožnovsko, z. s., za účelem provozování
dětské skupiny v rámci projektu s názvem „Dětská skupina Zubří“.
►RM souhlasí s místem, termínem a dobou pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní
rok 2020/2021 a se způsobem jejich zveřejnění v „Mateřská škola Zubří“, IČ: 70874581, Sídliště 6. května 1109,
Zubří, PSČ 756 54, dle důvodové zprávy, a v „Mateřská
škola Duha“, IČ: 70874590, Na Potoku 369, Zubří, PSČ
756 54, dle důvodové zprávy.
►RM schválila prominutí nájemného za IIQ/2020 z důvodů výskytu koronaviru (označený jako SARS COV-2)
- nouzový stav, u těchto nájemců:
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• ALP Shoes, s. r. o., IČ: 04972678, Hlavní 79, 756 54
Zubří
• Mechl Oldřich, IČ: 68335733, Zašová 568, 756 51 Zašová
• Krupová Radka, IČ: 64066193, Hlavní 782, 756 54
Zubří
• Pavelková Lenka, IČ: 70328790, Hlavní 83, 756 54
Zubří
• SMS finanční poradenství, a. s., IČ: 25381512, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4
• Adámková Jana, IČ: 66727316, Rožnovská 589, 756 54
Zubří
• Šenkeříková Lenka, IČ: 07965893, Sídliště 6. května
1110, 756 54 Zubří
• Mičkalová Jana, IČ: 69591121, Sídliště 6. května 1075,
756 54 Zubří
• Bolcková Barbora, IČ: 73341801, Bořkova 1152, 756 54
Zubří
• Křenek Jaroslav, IČ: 76108040, Pod Lipůvkou 104,
756 54 Zubří
• Gumkoles, s. r. o., IČ: 29394929, Bořkova 1148, 756 54
Zubří
• PharmDr. Husák Karel, IČ: 60990058, Smetanova
997/42, 757 01 Valašské Meziříčí
• Báčová Barbora, IČ: 65133986, Láň 1690, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
• Ing. Jana Hrstková, s. r. o., IČ: 05821665, Rožnovská
772, 756 54 Zubří
• Janošek Petr, IČ: 60940077, Školní 770, 756 54 Zubří
• Pavlištík Tomáš, IČ: 61597309, Bořkova 107, 756 54
Zubří
• MUDr. Veličková Jarmila, IČ: 48773182, Zašová 369,
756 51 Zašová
• Medithea Zubří, s. r. o., IČ: 05298652, MUDr. Antonína Fabiána 638, 756 54 Zubří
• Rychtárová Eva, IČ: 06743021, Pod Oborou 860, 757 01
Valašské Meziříčí
• Pediatrie Zubří, s. r. o., IČ: 03667481, MUDr. Antonína
Fabiána 638, 756 54 Zubří
• Denterika, s. r. o., IČ: 03637212, MUDr. Antonína Fabiána 638, 756 54 Zubří
Na druhé dubnové RM 37 byly schváleny tyto body:
►RM schválila účetní závěrku k rozvahovému dni
31. 12. 2019, převod zlepšeného hospodářského výsledku
za rok 2019 do fondů, a roční odpisové plány dlouhodobého majetku na rok 2020 u příspěvkových organizací:
a) „Mateřská škola Zubří, IČ: 70874581, Zubří, Sídliště
6. května 1109, okres Vsetín, PSČ 756 54“,
b)„Mateřská škola DUHA, IČ: 70874590, Zubří, Na Potoku
369, okres Vsetín, PSČ 756 54“,
c) „Základní škola Zubří, IČ: 70874603, Zubří, Hlavní 70,
okres Vsetín, PSČ 756 54“.
►RM rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení projektu „Výstavba budov v pasivním standardu ve městě Zubří“ a schvaluje smlouvu o dílo s uskupením firem pod názvem „Společnost pro Zubří“, které tvoří
COMMODUM, spol. s r. o., se sídlem Valašská Bystřice
č. p. 225, PSČ 756 27, IČ 465 77 238, správce společnosti, a POHL cz, a. s., odštěpný závod Opava, Holasická
1632/57A, Opava, PSČ 747 05, IČ 256 06 468, druhý společník, v souladu s nabídkou ve výši 83 901 976 Kč bez
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DPH (cca 98 mil. Kč včetně DPH). Jedná se o výstavbu
lékařského domu a DPS.
►RM souhlasí s návrhem paní ředitelky Hany Kučerkové týkajícím se provozu MŠ Zubří (Sídliště 1109) v době
hlavních prázdnin v měsících červenci a srpnu 2020. MŠ
bude uzavřena od 1. 8. 2020 do 31. 8. 2020.
►RM souhlasí s návrhem paní ředitelky Bc. Vladimíry Janoškové týkající se provozu MŠ Duha (Staré Zubří) v době
hlavních prázdnin v měsících červenci a srpnu 2020. MŠ
bude uzavřena od 1. 7. 2020 do 31. 7. 2020.

ských kanonů. Následující den se od Rožnova ozývala celý
den silná střelba. Sovětská armáda se dostávala přes Valašskou Bystřici až na Bystřičku a Velkou Lhotu a Němcům
hrozilo v údolí Rožnovské Bečvy obklíčení, a tak se dali
na ústup. Navečer vše utichlo. Ráno 6. května mezi 3. a 4.
hodinou se objevila v Zubří první hlídka sovětské armády.
Zanedlouho potom se objevují u Šenku první auta, vozy
a děla. Zubří je osvobozeno.
Erika Ondřejová

V dubnu se zároveň uskutečnilo 8. jednání Zastupitelstva
města Zubří. Záznam můžete zhlédnout na tomto odkaze: https://1url.cz/nzEKf
Za Radu města Zubří Matěj Mizera

Kultura

Letos slavíme 75 let od konce 2. světové války.
Jak probíhalo osvobození v Zubří?
(pokračování z titulní strany)
Přibližně v posledních dvou měsících války se Zubří stalo
operačním územím 2. slovenské partyzánské brigády M. R.
Štefánika, jejímž velitelem byl kapitán Rudé armády Konstatin Karpovič Popov. Partyzánská brigáda byla usazená na
Pustevnách a odtud operovala. Právě pomoc partyzánům stála za poslední represí gestapa v Zubří. Dne 7. března byl zatčen MUDr. Ladislav Vašek, odvezen do Kounicových kolejí
v Brně a tam zařazen do jednoho z posledních transportů do
plynové komory v koncentračním táboru u Mauthausenu. Ve
stejný den se Jaroslav Adamec pokusil o útěk před zatčením
a na poli za dvorem byl zastřelen. Otec František a jeho dva
bratři, Jaromír a Otakar, byli odvlečeni neznámo kam.

Zákopy u kostela sv. Kateřiny.

Opuštěné maďarské dělo.
Koncem dubna se přiblížila fronta k Zubří. Dělníci dojíždějící na Ostravsko zůstali doma. Za Panským dvorem bylo
rozestaveno několik děl, které obsluhovali maďarští vojáci.
Těžké dělostřelectvo bylo zakopáno za Starozuberským potokem. 4. května přeletěl nad Zubřím sovětský výzvědný letoun a téhož dne odpoledne došlo k ostřelování Zubří. První
granáty dopadaly ke kostelu, kde poškodily náhrobek Marie
Schoberové a přerušily právě se konající svatební obřad.
Další granáty dopadly na kraj hřbitova, za Hůrku, ale i do
prostoru za Panským dvorem a zasáhly postavení maďar-

1. shromáždění u Lípy svobody 6. května 1945.
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Máj, Den vítězství či Den matek nejsou
jediné svátky v měsíci květnu
Komu by doma, v práci nechyběl kalendář, který nám
pomáhá v organizaci všech činností života. Kalendář nás
upozorňuje na narozeniny, jmeniny našich blízkých či
významné dny, jako je Velký pátek, Den vítězství, ale mezinárodních svátků či dnů je mnohem více. Tak se pojďme podívat na některé z nich v měsíci květnu.

1. květen – Svátek práce či den zamilovaných?

Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce
šeptal tichý mech; květoucí strom lhal lásky žel…. Kdo by
neznal slavnou báseň od Karla Hynka Máchy, která je nejcitovanější právě na 1. máje, jenž je považovaný za lásky
čas a mnoho milenců se líbá pod rozkvetlou třešní. Proč to
děláme a kdy započal tento zvyk? Nejedná se o starý zvyk.
Zřejmě vznikl na počátku 20. století v městském prostředí
a snad souvisí právě s Májem Karla Hynka Máchy a také
s Petřínem. Za vhodný strom je považována třešeň, ale může
být i višeň, jabloň a bříza.

sičů. Ať už se jedná o profesionály či sbory dobrovolníků.
Vzdejme hold v tento den všem, kteří pomáhají při záchraně
života a vsázejí svůj život proti boji s ohněm. A proč právě
dnes? Právě 4. květen je dnem sv. Floriána, který je patronem všech hasičů a zabraňuje požárům.

8. květen – Den vítězství, ale i Světový den Červeného kříže.

Na 8. května připadá jedna z hlavních událostí historie nejen
ČR, ale i Evropy. Tento den roku 1945 byla ukončena 2. světová válka. Stalo se tak díky kapitulaci Německa, která byla
podepsána 7. května 1945 v hlavním stanu spojeneckých
vojsk v Remeši. Kapitulace vstoupila v platnost dne 8. května ve 23:01 hodin středoevropského času. Západní velmoci
vyhlásily právě tento den za Den vítězství v Evropě. Mimo
oslav vítězství je i Světový den Červeného kříže. Světová organizaci Červeného kříže si od roku 1953 připomíná výročí,
kdy se narodil její iniciátor a spoluzakladatel Henri Dunant.

Osvobození Zubří sovětskou armádou 6. května 1945,
foto Josef Celba.

10. květen – Den matek
Oslava prvního máje z 50. let 20. století.
Daleko starší svátek slavený na 1. máje je Svátek práce. Mezinárodní den pracujících se poprvé slavil v roce 1890 jako
památka na masakr stávkujících amerických dělníků v Chicagu, který se udál 1. května v roce 1886. V českých zemích
se poprvé slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze.
Zuberský kronikář zachytil první oslavu máje v Československé republice v roce 1919 takto: „Roku 1919 důstojně
oslaven byl poprvé 1. květen, jenž stal se svátkem práce“.
V období komunistického režimu byla oslava svátku práce
však využita pro propagaci „slavných dnů májových“. Dneska tento svátek budí ve společnosti kontroverze.

4. květen – Den hasičů

Tento krásný svátek, který je věnovaný všem maminkám,
jimž děti dávají drobné dárky, je rozšířen po celém světě
a slaví se v různé dny. V Česku oslavy mateřství vychází
na druhou květnovou neděli. Myšlenka na pravidelnou oslavu tohoto svátku vznikla roku 1907 na počest Anny Reeves
Jarvisové, bojovnici za práva matek. První veřejná oslava
se uskutečnila o rok později. V roce 1914 tehdejší prezident
Thomas Woodrow Wilson vyhlásil Den matek za celonárodní svátek, který se bude konat druhou neděli. První oslava
tohoto svátku se uskutečnila v roce 1923 v tehdejším Československu a jeho hlavní propagátorkou byla Alice Masaryková. Svátek se u nás rychle ujal, ale po 2. světové válce byl
upozaděn oslavami MDŽ. Po roce 1989 se opět Den matek
slavil veřejně.

Od roku 1999 se v tento den slaví Mezinárodní svátek ha-

Sbor dobrovolných hasičů v roce 1894.

Pětitisící občanek města Zubří, originál SoKA Vsetín.
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12. květen – Mezinárodní den ošetřovatelek

Od roku 1965 je tento den zasvěcen oslavám všech zdravotních sester, dnes i bratrů, a ošetřovatelek i ošetřovatelů. Datum je spjaté s Florence Nightingalovou, která se v tento den
narodila. „Dáma s lucernou“, jak se jí přezdívalo, jako první
vytvořila základy ošetřovatelského modelu, který se používá
dodnes, ale také se zasloužila o první vzdělání ošetřovatelek.

Zuberské noviny - květen 2020

18. květen – Mezinárodní den muzeí

Svátek všech muzeí se slaví po celém světě už od roku 1977.
V každé zemi je slaven po svém. V Rakousku je v období
18. května vstup do muzeí a galerií zdarma a u nás se pořádá
dnes už proslulá Muzejní noc, kdy muzea mají otevřeno do
pozdních večerních hodin, a vstupné bývá dobrovolné nebo
je zdarma.

Výstava obrazů Luďka Majera na Petrohradě, foto Bohdan
Holomíček.
Zdravotnice při Zborovském dnu v roce 1937.
Jejím hlavním mottem bylo dodržování hygieny, vlídnost
a empatie k nemocným. Pro Florenc Nightingalovou byla
hygiena důležitou, a právě proto WHO (Světová zdravotnická organizace) od roku 2005 vyhlásila 5. květen za Světový
den hygieny rukou.

15. květen – Mezinárodní den rodiny

O roku 1994 ustanovilo Valné shromáždění OSN patnáctý květen jako Mezinárodní den rodiny. A v duchu citátu
T. G. Masaryka „Rodina je základ státu.“ oslavme tento
den v kruhu své nejbližších a připomeňme si, že mít úplnou
a harmonickou rodinu není samozřejmost.

28. květen – Mezinárodní den počítačů

Dnes bychom si svět bez počítačů nedovedli ani představit.
Od 50. let 20. století se slaví v tento den jejich svátek, protože přesně 28. května 1936 publikoval tehdy čtyřiadvacetiletý
anglický matematik dr. Alan Mathison Turing článek „On
Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem“, který dopomohl k vývoji počítačů a podpořil jejich výrobu.

30. květen – Svátek sousedů

Nejmladší svátek v našem kalendáři, který si klade za cíl utužování vztahů se sousedy či spolubydlícími. Oslava tohoto
svátku vznikla v roce 1999 a jejím zakladatelem je tehdejší
francouzský poslanec Atanase Périfan. V České republice se
svátek sousedů začal slavit od roku 2006. Takže - i když je
doba zlá, pozdravte své sousedy a popřejte jim pěkný den.

Setkání v roce 1958.

31. květen – Den otevíraní studánek a Světový den
bez tabáku

Rodina Holišova.

Poslední den měsíce května řadili naši předkové v našem kalendáři mezi ty významnější. Dnes už ale mnoho lidí neví, že
je to den, kdy se tradičně čistily a otevíraly studánky. Předkřesťanský lidový zvyk uvítal jaro, ale také vyčistil vodní

7

Zuberské noviny - květen 2020
pramen po dlouhé zimě. Také se tím připomnělo, že voda
je důležitým prvkem potřebným pro život a úrodu. Jak tento zvyk vypadal, nám zachytil učitel a básník Josef Karel
z Vlčkova na Litomyšlsku: „Lidé z vesnic vyrazili ke studánkám vždy, když slezl na jaře poslední sníh. Tam je vždy dovedl dětský průvod, který měl svou královnu, jíž byla deseti
až dvanáctiletá dívenka. Společně zpívaly a tančily scénku
určenou pro otevírání studánek. Ostatní děti udělaly kolem
královny kruh. Královnička poklekla na šátek rozprostřený,
položila džbánek do stříbrné pěny, pak do všech světových
stran vodu vylila, aby byli všichni zdravím jisti, nabrala si
hrst loňského listí, za sebe je hodila a k oblakům pravila:
Zlý moci zaháním, nemoci vyháním. Tím dávala najevo, že
se zbavuje zlých mocí a nemocí. Pak všichni společně vyčistili pramen a studánku.“ To vše v duchu myšlenky „studně,
potoky a rybníky musí být před létem vybrány, neboť kdo studánku vyčistí, přivodí si štěstí, a kdo ji znečistí, volá na sebe
neštěstí“. Dneska se tato tradice obnovuje.
Daleko mladší je Světový den bez tabáku, který vyhlásila
Světová zdravotnická organizace v roce 1987, a to jako upozornění na celosvětovou tabákovou epidemii.
Erika Ondřejová

Zprávy z Muzea

Pandemie virového onemocnění Covid-19, kterou způsobuje nový koronavirus, ochromila život nás všech, ale
i činnost muzeí a galerií. Stejně tomu bylo i v případě
Muzea Zubří. Expozice Muzea Zubří na Hlavní 824 byla
uzavřena pro veřejnost a byly odloženy přednášky z cyklu Chodníčky k minulosti, ale i výstava „Obyčejný člověk
František Segrado“ ve Výstavní galerii Petrohrad. A jak
to bude dál?
Muzeum Zubří, Hlavní 824, se otevřelo v pondělí 11. května. Do 26. června 2020 bude mít muzeum otevřeno v pondělí
a v pátek od 14.00 – 18.00 hodin. Návštěvníci se mohou pokochat krásou zuberské výšivky či gotickými a renesančními kachli z hradu Rožnov i ucelenou mineralogickou sbírkou Václava
Němce ze Zubří. Od 26. června bude ve Vzdělávací místnosti
Jana Koláčka na léto přichystaná výstava Loutkový svět fantazie, kterou si budete moct prohlédnout až do 31. srpna 2020.
Výstavní galerie Petrohrad ožije 18. července výstavou
s názvem Obyčejný člověk František Segrado, která představí známého valašského barda z jiných úhlů. Návštěvník
se tak bude moct seznámit s Františkem Segradem jako
s výtvarníkem, šperkařem či textařem.
Oba provozy Muzea Zubří podléhají mimořádným opatřením, které schválila Rada města na svém 38. zasedání dne
6. 5. 2020 a jsou účinná od 11. května 2020. Dle tohoto opatření je vstup do muzea povolen najednou pouze 5 osobám
s ochrannými prostředky dýchacích cest. Každý návštěvník
je povinen vydesinfikovat si u vstupu ruce či použít rukavice a dodržovat minimálně 2metrové rozestupy. Až do
odvolání platí zákaz studia v prostorách badatelny. Dotazy
k badatelským tématům lze projednat s pracovníkem muzea na tel. č. +420 702 183 234 nebo na e-mailové adrese:
muzeum@mesto-zubri.cz.
A co přednášky: Sakrální památky v Zubří a Život včel?
O přednášky nepřijdete, přesunuli jsme termíny na podzim.
Dané přednášky by se měly uskutečnit v září a říjnu, ale termín bude upřesněn.
Erika Ondřejová

Zprávy z knihovny

Knihovna opět v provozu
(pokračování z titulní strany)
Vrácené knihy putují do 5denní karantény. Dále není do
odvolání možné z hygienických důvodů využívat počítače
a v prostoru knihovny se může najednou pohybovat 5 uživatelů. Další pravidla už jsou známá z obchodů, tzn. dodržování 2metrových odstupů, vstup do prostoru knihovny jen se
zakrytým obličejem a dezinfekce rukou před výběrem knih.
Akce knihovny jsou prozatím zrušeny. Avšak připomínáme
čtenářům do 15 let, že nic nebrání v tom, abychom pokračovali v čtenářské hře Lovci perel.

Knižní novinky
Enchantée / Gita Trelease
Paříž je v roce 1789 město plné žebráků, zlodějů, revolucionářů – a mágů…
Camille se stará o mladší sestřičku,
a ještě musí ukočírovat rozmařilého
bratra. Zprvu jí pomůže drobná, každodenní magie. Ta ale nevydrží věčně, takže se musí vydat do Versailles.
Čím déle je u dvora, tím méně pohrdá šlechtou, ale také potká mladíka,
který jí dá naději, že může mít lásku
i svobodu. Když vypukne revoluce,
musí se Camille rozhodnout, na kterou stranu barikády se
postaví, dřív než Paříž shoří.
Knižní série Nikdynoc / Jay Kristoff
Dcera popraveného zrádce Mia Corverová se ukrývá ve městě postaveném
z kostí mrtvého titána. Vydává se na
cestu, aby se stala učednicí nejobávanějšího a nejtajemnějšího sdružení vrahů v celé zemi – Rudé církve.
I když vyniká v použití jedů a zbraní,
nemůže ji to zachránit před spiknutím, které se na ni v temnotě chystá.
Dokáže ho odhalit včas, než ji dostihne, a pomstít se těm, kteří můžou
za smrt jejího otce?
Následující díl série se nazývá Boží hrob. Třetí díl by měl
vyjít na konci června 2020.
Mlčící pacientka / Alex Michaelides
Ticho ještě nikdy nebylo hlasitější.
Psychologický thriller, který přečtete
jedním dechem.
Nejlepší thriller roku – vítěz Goodreads Choice Awards 2019. Celosvětově prodáno přes milion výtisků.
Slavná malířka Alicia Berensonová
měla idylické manželství. A pak jednoho dne svého muže zastřelila. Do
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záhadného případu nemá kdo vnést světlo, protože Alicia od
vraždy už šest let nepromluvila ani slovo. Její mlčení chce
prolomit psychoterapeut Theo Faber, pro kterého se na první
pohled nelogická vražda stane posedlostí. Řešení se možná
skrývá v jednom z Aliciiných obrazů. Je však Theo připraven
zjistit pravdu?
Série Death Note – Zápisník smrti / Tsugumi Ohba
Démon Ryuk ztratil svůj zápisník. Na tom by nebylo nic
hrozného - kdyby to ovšem nebyl Zápisník smrti a kdyby ho neztratil ve
světě lidí. A kdyby ho nenašel vzorný
studen Light Yagami, který se rozhodl, že zbaví svět zla tím, že pozabíjí
všechny zločince. Je to chvályhodná
myšlenka, jenže Light brzy jistí, že
pokud chce vytvořit dokonalý svět,
nesmí váhat přinášet oběti i z řad nevinných lidí. Těch, kteří se ho snaží
zastavit. A bude jich hodně.
Death Note: Zápisník smrti vám přináší největší souboj v dějinách lidstva. Smrtící šachovou
partii mezi geniálním zabijákem a neméně geniálním detektivem vystupujícím pouze pod pseudonymem "L".
V knihovně najdete díly 1 – 13.
Rytíř, který nechtěl bojovat / Helen Docherty a Thomas Docherty
Leo dělá svým rodičům starosti. Místo aby se účastnil soubojů s ostatními rytíři, pořád by si
jenom četl. Jednoho dne mu proto darují novou výzbroj a pošlou jej zkrotit zlého draka, co tyranizuje daleké
město. Utká se s ním však Leo v boji,
nebo najde jiný způsob? To se dozvíte
na stránkách této překrásně ilustrované knížky.
Na savaně plné zvuků / Irena Trevisan
Malý ptáček se nedokáže naučit létat.
Dokáže se s pomocí ostatních zvířat
na savaně vrátit ke svému hejnu? Přečtěte si ptáčkův laskavý příběh a naslouchejte deseti kouzelným zvukům
přírody, které vás v tomto vyprávění
plném magie doprovodí.

Farnost

Co nám také dal koronavirus
Zdá se, že čas velkých omezení v důsledku koronavirové
pandemie je za námi a pomalu se budeme vracet do běžného
života. Tím mám na mysli i to, že už od pondělí 11. května
budeme moci opět přijít do kostela.
Přesto nám i toto složité období přineslo několik pozitivních
poznání a prožitků.
Díky Otci Pavlovi, který byl denně ve stanoveném čase v kostele přítomen a připraven jednotlivým potřebným poskytnout
svátost smíření, duchovní rozhovor či podat Eucharistii. Úžasná posila, kterou jsme měli možnost využít a která se osvědčila.
Díky skvělým „zuberským kameramanům“, jimž jsme jmenovitě děkovali v minulých Zuberských novinách, jsme prožívali mše svaté v teple svého domova. A když zrovna nebylo možné se v uvedeném čase mše zúčastnit, na stránkách
farnosti se dalo do jejího slavení ponořit ze záznamu. Každý
přenos se všichni službukonající pomocníci snažili vylepšovat, jak jen to bylo možné. Při detailních záběrech pak srdce
muselo zaplesat nad tím, jak nádherný interiér kostela máme.
Ať už jsou to stropní malby, krásná konstrukce varhanních
píšťal a zábradlí, nádherný hlavní oltář s obrazem svaté Kateřiny nebo i zahalený do postního ztvárnění umučeného
Krista. Stejně tak bych mohla jmenovat mramorovou křtitelnici a jednotlivá zastavení křížové cesty.
Historie na nás dýchá i z velkých oltářních plachet a menších
deček zhotovených zručnými zuberskými vyšívačkami. Dnes
si ani neumíme představit, kolik to bylo přinášených obětí.

Postní doba v Zubří.

Další novinky můžete sledovat v katalogu knihovny na webové adrese: https://katalog.mesto-zubri.cz/
Na vaši návštěvu se těší knihovnice
Veronika a Lenka

kkk

Kazatelna ozdobená zuberskou výšivkou.
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Keramická křížová cesta z roku 1908.

A že ne vždy je třeba nasednout do auta nebo letadla a prchat
kdovíkam.
Stačí batůžek na záda a zjistit, že u nás je tak nádherně.
Vyjdeme z toho víc osamocení, ale s větší touhou být spolu.
A pochopíme, že život je krásný - když jsi naživu.
Že jsme kapky v jednom moři a že život je ten největší dar.
A že některé situace zvládneme jen společně.
Že dobro či zlo často přichází, odkud ho čekáš nejméně.
A při pohledu do zrcadla si řekneme, že mít bílé vlasy není
tak špatné.
A že být s rodinou je fajn a péct chléb pro ty nejbližší nás
naplňuje hrdostí.
Naučíme se vnímat dech svůj i ostatních, i malá zakašlání,
a dívat se navzájem do očí, abychom ochránili své milované.
A respektovat druhé a základní pravidla soužití.
Snad to tak bude.
A možná ne.
Ale chci doufat, že všechno je možné a že lze být lepší…
M. J.

Ostatní

Chraňme společně příměstské lesy!

3. zastavení - Ježíš padá poprvé pod křížem.
Všechnu tu nádheru jsme mohli v tomto „těžkém koronavirovém čase“ zblízka vidět a vnímat při slavení mše svaté.
Ludmila Jaroňová, foto: Jiří Koleček

Bude to dobrý...
Vyjdeme z toho s delšími vlasy a pár jich bude i bílých.
S rukama i domácnostmi svítícími čistotou, ve starém oblečení.
Se strachem i touhou vyjít ven.
Se strachem i touhou s někým se setkat.
Vyjdeme z toho s prázdnými kapsami a plnými spížemi.
Budeme zase umět péct chleba a neplýtvat jídlem.
Budeme si pamatovat, že lékař a zdravotní sestra si zaslouží
větší potlesk než fotbalista a že dobrého učitele displej nenahradí.
A že šít roušky je někdy víc nežli šaty podle nejnovější módy.
Že technologie je důležitá, dokonce životně, použije-li se
dobře, ale nebezpečná, když se myslí jen na vlastní užitek.

O tom, že lesy jsou přirozenou a důležitou součástí prostředí, ve kterém žijeme, asi nikdo z nás nepochybuje. Zvykli jsme si na jejich existenci jako na základní podmínku
k životu nejen pro člověka, ale i pro celou řadu tvorů jiného biologického či zoologického druhu. Vnímáme i jejich
krajinotvorný podíl na celkovém vzhledu okolního prostředí našich obydlí. Otázkou zůstává, zda si dostatečně uvědomujeme i podíl a odpovědnost každého jednotlivce na
zachování tohoto stavu pro současnou generaci i pro generaci našich potomků. K tomu má napomoci především
lesní zákon.
Současné znění zákona o lesích č. 289/1995 Sbírky zákonů,
které mělo přinést řád do stavu, v němž po dlouhých letech
odcizení byl lesní majetek vrácen původním vlastníkům
nebo jejich dědicům, by mělo reflektovat i odpovídající
změny společenských a politických poměrů po roce 1990.
Ale je tomu tak skutečně?
Zájem na správném a úspěšném hospodaření v lese má
nejen jeho vlastník, ale i celá společnost, poněvadž lesy
neuspokojují jen hmotnou produkcí (dřevo a některé další
produkty), ale i celou řadou nehmotných požitků, jejichž
význam, jak je uvedeno v úvodu tohoto článku, často převyšuje hodnotu hmotné produkce a slouží ku prospěchu
nejen vlastníku, ale i celému společenství. Proto je plnění
hospodářských úkolů v lesích ve všech vyspělých zemích
podporováno vyváženým systémem státního působení na
vlastníky z hlediska práv i povinností. Stát se chce hlásit
k odpovědnosti za společenský význam lesa a snaží se
s vlastníky na zdravém rozvoji lesů spolupracovat.
Přes dobrý úmysl legislativních tvůrců však stále přetrvává
nerovnovážný stav z předchozího socialistického období.
Léty zažitý způsob využívání lesního porostu a pozemků určených k plnění funkce lesa bez náležitého respektu
k vlastnictví pokračuje ve veřejnosti i nadále, a to se stup-
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ňující bezohledností a devastující škodlivostí, zejména
u lesů charakteru příměstských, které se nacházejí v blízkosti zastavěných území. Dál pokračuje rozdělávání nebezpečných ohňů, rozhazování plastových a jiných nerozložitelných odpadů, volné pobíhání psů při venčení, jízda na
koních, ale i bicyklech, motocyklech, čtyřkolkách mimo
lesní cesty, terénní úpravy a stavby trialových překážek, při
nichž se ničí i historické hranice porostů (tzv. záryje), které
se udržovaly po staletí. Ptactvo a lesní zvěř nemá potřebný
klid pro své přežití.
Vlastník lesa často marně hledá podporu ze strany orgánů veřejné správy při boji proti porušování zákazu některých nežádoucích činností podle § 20 lesního zákona, zato
povinnosti jsou po vlastnících vyžadovány bezodkladně
a většinou bez ohledu na jejich možnosti. Hospodaření
s lesním majetkem a neustálé odstraňování škod způsobených nejen hmyzem a přemnoženou zvěří, ale i nezodpovědnou lidskou činností se tak pro vlastníky stává zátěží,
kterou jen těžko zvládají.
Závěrem je nutno zdůraznit, že les je živý organismus,
vyvíjející se po dlouhé časové období přesahující několik
generací lidského pokolení, a jeho současný stav zaznamenává výsledky chování nás a našich předchůdců, z čehož
bychom se měli náležitě poučit v zájmu zachování všech
jeho přínosů i pro ty, co jednou přijdou po nás. Učme proto
sebe a své děti vážit si lesa, chránit jej a pomáhat při jeho
údržbě a zvelebování.
Jan Ondřej

Oslavy májových výročí
Prožíváme slavné májové dny. Mnozí si je jistě představovali radostněji, ale co naplat. Musíme se vyrovnat se současnou
krizovou situací. Jednoho dne skončí a všichni se vrátíme
k běžnému rytmu života. 1. máj - Svátek práce, a také lásky
čas, jistě nikdo nezapomněl políbit svou milou pod rozkvetlou třešní. Pokud se podařilo, aby to byla také manželka, je
to dvojnásobný úspěch.

šestileté období strachu, poroby a okupace nacistickým Německem. Ne všichni se tohoto dne dožili. 8. května 1945 pak
konečně konec války. Někteří padli v bojích, jiní byli zabiti
či umučeni okupační silou. Proto členové výboru místní organizace KSČM položili u příležitosti 75. výročí osvobození
Zubří květiny k pomníku padlým ve světových válkách (pod
kostelem) a u pomníku V. Procházky a V. Sedláka, kteří byli
popraveni oběšením. Čest jejich památce.
Jan Doleček, KSČM Zubří

Inzerce

(placená inzerce)

TRUBKOVÉ LEŠENÍ
Doprava – montáž – demontáž
Kontakt: 777 261 833
Další významný den tohoto měsíce je pro nás 6. květen den osvobození Zubří. Den, kdy pro občany Zubří skončilo

(placená inzerce)
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MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ INFORMUJE

Venkovní koupaliště
Zkušební provoz venkovního koupaliště byl zahájen od 15. 8. 2019 a trval do poloviny měsíce září. Celková návštěvnost zatoto
období bylD celkem 5�875 návštěvníků. Denním rekordPDQem v počtu návštěvníků se stala sobota 31. 8. 2019, a to ve výši976
placených návštěvníků. K�dispozici je relaxační část s�masážními tryskami. Pro zábavu VORXŀ¯ tobogán a velkáskluzavka.

Wellness
Provoz wellness byl zahájen dnem 27. 9. 2019 a již od té doby nás navštívilo celkem 2�532 návštěvníků. Nejlepším měsícem
byl měsíc únor 2020 s�celkovým počtem 636 návštěvníků. �Návštěvníci zde využívají tři sauny (parní, finskRX a infra),Y¯ěLYNX
Whirlpool, odpočinkovou místnost a venkovní ochlazovací káď. V� části wellnessu se nachází masérna, která je pronajata
soukroméosobě. Veškeré informace včetně kontaktu naleznete na našich webových stránkách.
Fitness
Fitness se nám otevřelo až v�měsíci říjnu. Důvodem bylo zajištění vybavení YÏHWQÝ nosn« obvodov« konstrukce pro využití
např. boxerských pytlů či TRX. Fitness je kompletně vybavené pro kruhové tréninky včetně posilovacího vybavení. Součástí
vybaveníje i běžící pás a dva cyklotrenaž«ry. K�dnešnímu datu nás navštívilo 277 návštěvníků a bylo pronajato 197,5 hodin
k�soukromým tréninkům.��
Kuželna
Nově vytvořená kuželna má krásné zázemí a návštěvnost občanů je dodnes�celkem 111 využitých hodin. V�kuželně se WDN«
hraje krajský přebor pod vedením TJ Gumárny Zubříále se hraje amatérská kuželkářská liga Zubří a amatérská kuželkářská
liga TESLA.�Díky novému zázemí mají o tento sport zájem děti v dorosteneckém věku a pod vedením TJ GumárnyZubří trénují
a budou se účastQLt dorosteneckých turnajů.
Restaurace
Doménou MA Zubří V U R je restaurace, která nabízí každodenní využití. Je zde možnost využít restauraci k�soukromým
akcím a firemním večírkům. Součástí je dětský koutek, který QDYģWÝYXM¯ maminky s�dětmi QHMHQ ze Zubří, ale i ze�širokého
okolí.
Celkový počet zaměstnanců na hlavní pracovní poměr v MA Zubří, s. r. o., je 5. Jeden pracovník je správcem areálu, dva
pracovníci jsou součástí restaurace, dva pracovníci mají na starosti wellness a v�letním období jsou pokladními na koupališti.
Jednatel společnosti není zaměstnancem na hlavní pracovní poměr, ale pracuje dle smlouvy o výkonu funkce jednatele
společnosti. Ostatní pracovníci, se kterými se zde můžete setkat, jsou zaměstnáni na dohodu o provedení práce.
Jak vyplývá z účetní závěrky k�31. 12. 2019, dosáhla společnost MA Zubří V U R za rok 2019 účetní ztrátu ve výši
1 717 721,59 Kč.

Jsme opravdu moc rádi, že vaše ohlasy byly většinou kladné, a budeme se snažit, aby tomu tak bylo i nadále.
Všem moc děkujeme za využívání našich služeb a těšíme se na vaše další návštěvy.
V�případě jakéhokoliv dotazu nás můžete kontaktovat na mazubri@seznam.cz
nebo na tel. 737�915�802 (Robert Jurajda, jednatel společnosti).

MA Zubří s.r.o.
Sídlištní 1750
Zubří 756 54
tel. 602 472 625

Vaše MA Zubří

www.mazubri.cz

facebook.com/multifunkcniarealzubri

instagram.com/mazubri
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DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCE
2021 - 2025
Milí spoluobčané,
naše město Zubří začalo v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce
a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi
důležité zjistit Vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat.
Obracíme se na Vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete
průběžně informováni – na internetu, v novinách i na veřejném projednání.
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.
Ing. Lubomír Vaculín, starosta
Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si žádnou nevyberete, formulujte svůj
názor do volného prostoru k otázce.
1. Jak se vám ve městě žije?
	  1) velmi dobře			
2) spíše dobře			
3) ani dobře ani špatně
	  4) spíše špatně
	  5) velmi špatně
2. Co se vám na vašem městě nejvíce líbí?
(zatrhněte maximálně 3 možnosti)
	  1)
klidný život
	  2)
dobré mezilidské vztahy
	  3)
příznivé životní prostředí
	  4)
blízkost přírody
	  5)
dostupnost pracovních příležitostí
	  6)
dobrá dopravní dostupnost
	  7)
kulturní a společenský život
	  8)
sportovní vyžití
	  9)
vzhled města
10)
jiné:………………………………………………
………………………...........................................................
3. Co se vám na vašem městě nelíbí?
(zatrhněte maximálně 3 možnosti)
	  1)
špatné vztahy mezi lidmi
	  2)
nezájem lidí o město
	  3)
málo kvalitní životní prostředí
	  4)
nedostatek pracovních příležitostí
	  5)
nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
	  6)
nedostatečný kulturní a společenský život
	  7)
špatná dostupnost lékaře
	  8)
nevyhovující veřejná doprava
	  9)
nedostatečná bytová výstavba
10)
nepořádek ve městě
11)
špatné podmínky pro podnikání
12)
jiné: ……………........................................……..
...............................................................................................

4. Jaké služby Vám ve městě nejvíce chybí?
................................................................................................
................................................................................................
......................................…………………………………….
.........................................................……......................……
5. Pokuste se zhodnotit město z hlediska níže uvedených
podmínek
(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá
míře vaší spokojenosti):
Spíše Spíše nespo- Velmi ne- Je mi to
Velmi
spokojen lhostejné
kojen
spokojen spokojen
1 Bydlení

1

2

3

4

5

2 Školství

1

2

3

4

5

3 Zdravotnictví

1

2

3

4

5

4 Veřejná doprava

1

2

3

4

5

5 Kultura
a společenský
život

1

2

3

4

5

6 Sportovní vyžití

1

2

3

4

5

7 Životní prostředí

1

2

3

4

5

8 Péče města o své
prostředí

1

2

3

4

5

9 Podmínky pro
podnikání

1

2

3

4

5

10 Rozvoj města

1

2

3

4

5

11 Informovanost
o dění ve městě

1

2

3

4

5

6. Mezilidské vztahy ve městě považujete za:
1) velmi dobré			
2) docela dobré			
3) ne moc dobré
4) špatné
5) nedovedu posoudit
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7. Myslíte si, že obyvatelé města mají dostatek příležitostí
ke vzájemným společenským kontaktům?
1) rozhodně ano
4) rozhodně ne
2) spíše ano
5) nedovedu posoudit
3) spíše ne
8. Sledujete informace o dění ve městě na webových
stránkách?
1) pravidelně (min. 1x za týden)
2) občas (cca 1 za měsíc)
3) vůbec
4) nemám internet
9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj svého
města?
1) rozhodně ano
4) rozhodně ne
2) spíše ano
5) nedovedu posoudit
3) spíše ne

14. Vaše vzdělání?
1) základní
4) vyšší odborné
2) střední odborné
5) vysokoškolské
3) střední odborné s maturitou
15. V Zubří:
1) žiji od narození
2) přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči
3) přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti
lety
4) přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti
letech
16. Typ vaší domácnosti:
1) domácnost bez dětí
2) domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)
3) jiné ………….................………………………

Vaše další náměty, připomínky, komentáře:

Pokud ano, jak se můžete zapojit?
................................................................................................
...............................................................................................
10. Jak by se mělo město dále rozvíjet?
(k 31. 12. 2019 mělo 5 543 obyvatel)
1) mělo by zůstat přibližně stejně velké
2) mělo by se postupně rozrůstat
3) měla by být využita celá kapacita ploch
pro výstavbu
4) nedovedu posoudit
11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je přednostně
využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1) zlepšení podmínek pro podnikání
2) podpora bytové výstavby (dobudování technické
infrastruktury a místních komunikací)
3) častější spoje veřejné dopravy
4) zřízení dalších provozoven obchodu a služeb
ve městě
5) rekonstrukce místních komunikací
6) podpora kulturních, společenských a sportovních
aktivit - ………………………………………
7) péče o veřejnou zeleň a prostředí ve městě
8) opravy památek ve městě - ……...........…………
9) jiné: ………………...................................………
12. Jste?
1) muž

2) žena

13. Váš věk?
1) 15 – 29 let
2) 30 – 49 let

3) 50 – 64 let
4) 65 a více let

Děkujeme za vyplnění.
Vyplněný dotazník prosím odevzdejte do 15. 6. 2020 na
městském úřadě, ve schránkách města (MÚ, Klub, Dům
služeb, Klub St. Zubří).
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Sport

Virtuální Čokoládová trepka 2020
(pokračování z titulní strany)
Jak bude vše probíhat?
Bude se jednat o individuální výzvu malého atleta či atletky za pomoci jejich rodičů, případně kamarádů. To záleží hlavně
na věku dítěte. I v letošním roce je horní
věková hranice 12 let, tu spodní nebudeme určovat, takže jsme zvědavi na nejmladšího účastníka
Trepky. Do výzvy nebude nutná registrace, stačí přijít do
areálu Polyfunkčního centra a tady absolvovat již tři známé
disciplíny - běh, hod zuberskou metlou a skok daleký z místa. Celá akce bude probíhat od zveřejnění do 19. července.
Jak na to?
Stačí mít chuť a přijít do areálu. Před "závodem" samotným
je třeba zajít za správcem, který Vám předá startovní číslo (do něho pod číslo napište jméno a příjmení závodníka),
tabulku na vypsání výsledků a iniciál, a také vám zapůjčí
metlu, případně pásmo. Poté se přesunete na libovolné sportoviště - běh bude na rovince vedle tenisových kurtů, skok
a hod metlou v prostoru půl oblouku na severní straně areálu.
Po připnutí čísla na tričko, bundu, či mikinu zde budete mít
libovolnou dobu a neomezený počet pokusů na to, abyste
úspěšně zdolali postupně všechny tři disciplíny. Pokud by se
na hřišti sešlo více soutěžících, buďte k sobě prosím ohleduplní. Poté zapište do tabulky nejlepší výkony svých sportovců. Věříme, že jste sportovci čestní a féroví a napíšete skutečně pravdivé výkony. Letos se víc jak jindy řídíme heslem,
že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Po navrácení metly
a předání vyplněné kartičky s výkony vás bude u správce
čekat ne virtuální, ale opravdová medaile!! Připraven bude
pro vás taky instagramový fotorámeček, ve kterém se budete
moci vyfotit.
Zpracování výsledků
Po ukončení výzvy, na základě počtu a věku startujících, budou soutěžící rozděleni do kategorií. Nebude sice určováno
pořadí, ale aspoň se budou moci malí sportovci porovnat se
sobě rovnými. Všem účastníkům závodu bude také zaslán
diplom o úspěšném absolvování letošní Čokoládové trepky. Ve facebookové události budou průběžně zveřejňovány
fotografie všech závodníků, kteří nám své fotky ze závodu
pošlou. No a na úplný závěr ze všech startovních čísel vylosujeme pár šťastlivců v tombole, do které jsme pro vás připravili drobné ceny.
Doprovodné disciplíny
Když už v areálu Polyfunkčního centra budete, můžete samozřejmě kromě tří soutěžních disciplín vyzkoušet i další
herní prvky. A také navštívit osm stanovišť, které jsme pro
vás přichystali. Není to nic složitého, každé dítě zadaný
úkol zvládne, a pokud ne, tak se nic neděje. Navíc se s nimi
můžou poměřit i rodiče. Výsledky můžete opět napsat na
soutěžní kartičku. Podrobněji budou disciplíny popsány na
http://sport.mesto-zubri.cz/
Namaluj si své tričko
Každý rok si z Čokoládové trepky děti odnesly pěkné tričko.

Poněvadž jsme letos dlouho nevěděli, zda trepka bude či ne,
zda standardně nebo jinak, nespouštěli jsme tím pádem ani
registraci, na jejímž základě jsme trička objednávali. Nicméně tričko si můžete vyrobit sami! Vše potřebné k tomu bude
k dispozici u správce areálu, vy si budete muset jen donést
jednobarevné tričko správné velikosti. A pak už bude záležet
jen na vás, jak jste šikovní a jak bude vaše tričko vypadat.
Návod k výrobě trička najdete na http://sport.mesto-zubri.cz/.
I když to letos bude prostě jiné, skromnější, komornější, věříme, že si letošní Čokoládovou trepku užijete a že to naplno
opět rozjedeme v létě příštího roku!
PR

Zubříček zahájen
Prvními pěti zápasy byl odstartován letošní
Zubříček, který se tento rok hraje jako soutěž
jednotlivců. Do Zubříčka je zatím zaregistrováno devět hráčů. Přihlášení dalších hráčů do
soutěže je možné až do konce června. Všechny novinky,
výsledky, registrace, propozice i pravidla najdete na http://
zubricek.mesto-zubri.cz, kde máte také možnost sledovat
pořadí soutěže.
PR
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Zuberské kuželky
I v kuželkářském sportu je letošní sezóna 2019/2020 anulována ve všech úrovních soutěží, od nejvyšší interligy až po
okresní přebory. Nejdříve byly všechny soutěže pozastaveny (v březnu po vypuknutí pandemie) a nyní byly ukončeny
a anulovány. I naše družstvo, které se stejně jako v posledních letech účastnilo krajského přeboru, svoji soutěž nedohraje. Celá sezóna byla pro nás velmi netradiční a zajímavá.
Po 55 letech jsme se přestěhovali ze staré kuželny do zcela
nové dvoudráhové kuželny v krásném multifunkčním areálu v Zubří. Rozjeli jsme po letech úspěšně družstvo žáků
a dorostenců. Hra byla pro všechny návštěvníky kuželny zajímavější a lepší, protože máme k dispozici nejmodernější
technologii drah a ASK. Po odehrání je hned vedle luxusní
wellness centrum a dole restaurace s příjemnou a ochotnou
obsluhou. Prostě vše se posunulo o stupeň výše.
V krajském přeboru jsme měli velmi těžký nástup, protože
jsme nemohli před začátkem soutěže trénovat a měli jsme
první 4 kola nalosována venku, na drahách soupeřů. Postupem času jsme se ale začali zlepšovat, sžili jsme se s novými
drahami, získávali body nejenom doma, ale i na kuželnách
soupeřů a v tabulce jsme se posunuli do bezpečných vod
středu tabulky. Bohužel, jak všechno hezky a pozitivně začalo, tak to smutně skončilo. Historicky první sezóna v kuželně zůstane bez zápisu v oficiálních tabulkách. My doufáme,
že se celá situace brzy zlepší a stabilizuje a od září začneme bojovat v novém ročníku krajského přeboru Zlínského
kraje. Výsledky mistrovských utkání a tabulku celého krajského přeboru naleznete zde: http://www.kksz-kuzelky.cz/
clanek/…/souteze-rizene-kks-zlin/ nebo www.kuzelky.com.
Více informací o zuberských kuželkách zde: www.kuzelkyzubri.webnode.cz.
Oddíl kuželek

„Na Valašsku platí v házené jedno nezpochybnitelné pravidlo – nabídka ze Zubří se neodmítá,“
říká František Dvořák
Koho v současnosti trénujete?
V současné době působím u družstva starších žáků.
Jak jste se dostal k trénovaní? Jak dlouho už působíte
v Zubří?
K trénování jsem se dostal díky svému synovi, který jednoho
dne přišel ze školy s tím, že by chtěl hrát v Rožnově házenou. A protože mě nebavilo jezdit se synem na trénink, domů

a poté ho z tréninku zase vyzvedávat, zůstával jsem během
tréninků v hale. Když to zkombinujeme s fakty, že přípravku tehdy v Rožnově vedl Miloš Janošek, kterého jsem znal
ještě z dob mé hráčské kariéry, a také že trenérů není nikdy
dost, byl výsledek takový, že jsem se postupně z lavičky pro
rodiče přesunul na palubovku haly. A jelikož ani vedoucích
družstev není mnoho, zanedlouho se o organizaci družstva
starala má manželka.
Co už máte za sebou? Jaká je vaše trenérská praxe? Jaké
máte úspěchy jako trenér?
Po pěti letech v Rožnově, kdy jsme s ročníkem 2002 přešli
od minižáků ke starším žákům, jsem svou trenérskou kariéru ukončil. Jenže když poté syn přestoupil do našeho klubu,
přišla, prostřednictvím kolegy Josefa Mazáče z HC Zubří,
nabídka na trénování starších žáků. A na Valašsku platí v házené jedno nezpochybnitelné pravidlo, a to, že nabídka ze
Zubří se neodmítá. Díky tomuto jsem si trenérský život prodloužil minimálně o další 3 sezóny.
Co se týče úspěchů, jsem moc rád, že jsem mohl být během
loňské sezóny při našem vítězství ve zlínské lize starších
žáků a zejména při druhém místě v celostátní žákovské lize.
Tato sezóna byla hektická a vyčerpávající, ale o to zajímavější a cennější a jsem za ni moc vděčný.
Jaké jsou vaše trenérské ambice?
Vychovávat hráče, kteří budou hrát házenou, bude je bavit
a budou v ní úspěšní. V návaznosti na to musím i já k tomuto
přispět svým dalším sebevzděláváním, semináři pro trenéry,
sledováním různých trendů apod.
Jaký je váš oblíbený házenkářský klub? Máte oblíbeného
házenkáře?
Jako fanoušek jsem byl u všech titulů HC Zubří. Vzpomínám
na doby, kdy hráli ještě bratři Mičolové a Hrachovcové, Kiriljuk, Titkov, Jiránek, Mžik, Čejka, Hladký, Baďura a další.
Vzpomínám na doby, kdy jsme před halou čekali hodinu před
jejím otevřením, abychom si nakonec stejně nesedli. Kromě
titulů musím vzpomenout také na výjezdy, které byly nezapomenutelné, nebo na atmosféru zápasů v evropských soutěžích, kdy k nám přijela mužstva jako Lemgo či Veszprém.
Myslím, že by to jako odpověď na otázku oblíbeného klubu
mohlo být dostačující.
Oblíbeného házenkáře vysloveně nemám, ale určitě rád sleduji hráče, kteří mají invenci, dokáží překvapit obranu soupeře, netradičně rozehrát, překvapivě vystřelit…
Co děláte, když zrovna nejste na házenkářském hřišti? Co
vás kromě házené baví?
Volného času už mnoho nezbývá. V srpnu nás házená „nasaje“ a v červnu zase „vyplivne“ do normálního života. Nicméně je-li příležitost, tak relaxuji tím, že běhám, jezdím na
kole, chodím na túry.
Máte nějakou vtipnou příhodu z tréninku?
Většina vtipných momentů se váže spíše na momenty mimo
tréninky, kdy je nálada přece jen uvolněnější a je víc prostoru
na to, aby nám naši svěřenci mohli pustit hudbu ze sedmdesátých let s tím, že je to hudba našeho mládí, nebo můžou
snadno využívat skutečnosti, že realizační tým je rozdělen
na fanoušky dvou znepřátelených fotbalových mužstev, což
samo o sobě skýtá značné možnosti při provokování. Ale
snažíme se chlapcům vracet stejnou mincí, nechceme být
nikomu nic dlužni.
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Co vás na trénování svěřenců nejvíc baví? Na co kladete
největší důraz při trénovaní vaší kategorie?
Nejzajímavější je sledování vývoje hráčů, ať po stránce fyzické, tak psychologické. Hráči k nám do starších žáků přichází víceméně ještě jako děti a po dvou letech odcházejí do
mladšího dorostu jako téměř dospělí jedinci. Vše, co se v této
věkové kategorii děje, je opravdu rychlé a leckdy i bouřlivé.
Z pohledu čistě házenkářského asi nelze říct, na co je kladen
největší důraz. Jedná se o komplexní záležitosti.
Hrál jste vy sám házenou?
Házenou jsem hrál, ale upřímně jsem v tomto sportu na hráčském poli nezanechal žádnou viditelnou stopu.
Autor: Lenka Majzúnová

„Rád bych u mládeže na pár let zakotvil,“
sdělil své plány mládežnický trenér Tovaryš
Koho v současnosti trénujete? Působíte současně ještě na
jiném postu, co se týče házené?
V současné době působím jako trenér mladších žáků. Také
jsem členem Výkonného výboru Handball Clubu Zubří.

Jak jste se dostal k trénování? Jak dlouho už působíte
v Zubří?
K trénování jsem se, řekl bych, propracoval v průběhu let
strávených na jiných pozicích v realizačních týmech mužů
a žáků. V klubu působím až na pár krátkých přestávek od
konce osmdesátých let.
Co už máte za sebou? Jaká je vaše trenérská praxe? Jaké
máte úspěchy jako trenér?
Působil jsem převážně v mužské složce na postu asistenta
trenéra. Jako licencovaný trenér jsem v klubu prvním rokem.
Sám se neustále mnoho věcí učím. To, co už snad umím,
postupně předávám budoucí generaci. Za úspěch považuji
příjemný pocit z kvalitně odvedené práce. Pro mě je směrodatné, aby děti z mých tréninků odcházely spokojené a na
další se těšily. A samozřejmě aby se něco naučily a jednou
třeba nastoupily v mužském áčku.
Jaké jsou vaše trenérské ambice?
Momentálně pokorně naslouchám zkušenějším kolegům.
Zda budu jednou na jejich místě, ukáže čas. Rád bych u mládeže na pár let zakotvil. Osud to však někdy zařídí jinak.
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Jaký je váš oblíbený házenkářský klub? Kdo je váš oblíbený
házenkář a čím si vás získal?
Rád se podívám na dobrý handball obecně. Ale největšími
favority jsou pro mě maďarské velkokluby Veszprém a Szeged. Mám v oblibě dva hráče. Za to, že šel netradiční cestou ve své kariéře, a přesto patří mezi nejlepší české hráče
poslední dekády, aniž by ztratil pokoru, je to Mirek Jurka.
Druhým hráčem s velkým "H" je pro mě již řadu let Michal
Brůna. Jeho přehled ve hře, zkušenosti, díky kterým rostou
jeho spoluhráči, či i přes pokročilý sportovní věk pohybové
schopnosti jsou hodné respektu. Baník v něm má obrovskou
osobnost.
Co děláte, když zrovna nejste na házenkářském hřišti? Co
vás kromě házené baví?
Podstatnou část dne trávím pochopitelně v zaměstnání. Samozřejmě svůj čas rád věnuji rodině a přátelům. Když už
nějaká chvilka vyjde, tak sport všeho druhu. Jak aktivně, tak
pasivně. No a nesmím zapomenout na Playstation.
Máte nějakou vtipnou příhodu z tréninku?
Těch je mnoho. Když vám po hřišti běhá na třicet "živlů", tak
o zábavu není nikdy nouze.
Co vás na trénování svěřenců nejvíc baví? Na co kladete
největší důraz při trénovaní vaší kategorie?
Děti se, jak známo, učí novým věcem nejlépe. Baví mě sledovat jejich výkonnostní růst. Přál bych si, aby si kluci ze
spolupráce se mnou odnesli kromě herních dovedností především pokoru. Bez ní toho člověk nikdy moc nedokáže.
Kde jste začínali s házenou? V jakých kategoriích a na jakém postu jste hrál?
Mé první krůčky se odehrávaly v 7 letech v kopřivnické
přípravce. Poté jsem už od roku 1988 spjat převážně s naším klubem. Zde jsem prošel od mladších žáků až po muže.
V drtivé většině na postu střední spojky. Ať už krátce v extralize, mládežnických reprezentacích, tříleté rožnovské anabázi v první lize, druholigové štace v Lesaně Zubří či už na stará kolena opět v Rožnově. Tady všude jsem měl čest potkat
mnoho skvělých lidí, se kterými jsem mohl prožít neopakovatelné chvíle. A právě to považuji za své největší úspěchy.
Autorka: Lenka Majzúnová

Matěj Šustáček:
„Není problém dát si pořádně do těla i doma.“
Řada českých i zahraničních sportovních soutěží se kvůli
mimořádným opatřením v důsledku epidemie koronaviru
přerušila. Nejinak je tomu i s tuzemskou STRABAG Rail
Extraligou. Po rozhodnutí Českého svazu házené se letošní
ročník ukončí za stávajícího stavu bez play-off.
Sportovci ale nezahálejí. Zuberská spojka Matěj Šustáček
prozradil, jak se v mezičase a nouzovém stavu udržuje ve
formě.
Matěji, jak se daří?
Ale jo, jde to.
Zažil jsi někdy karanténu?
Ne, nikdy jsem nic podobného nezažil. Na takovou situaci se
opravdu nedá předem připravit.
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Coburg slaví postup do 1. bundesligy.
„Budeme hrát o udržení, ale třeba překvapíme sami sebe,“ říká Zeman
Další česká jména se budou objevovat ve statistikách nejvyšší německé soutěže. Ze druhé do první německé bundesligy
postoupil po předčasném ukončení letošní sezóny Coburg,
v jehož dresu nastupuje reprezentační pivot Štěpán Zeman
a český brankář Jan Kulhánek.
HSC 2000 Coburg vedl v rozehrané sezóně druhou německou bundesligu, rval se o postup, a přestože ani tuto soutěž
se nepodařilo dohrát, rozhodlo vedení soutěže o tom, že nejúspěšnější týmy druhé německé soutěže nakonec nejprestižnější ligu rozšíří. „Postup je samozřejmě úspěchem, máme
obrovskou radost. Byl to náš cíl a jsme rádi, že se to povedlo,
i když dost nezvyklým způsobem,“ komentoval postup krátce po zveřejnění výsledku jednání německých klubů Štěpán
Zeman.

Jak fungují tréninky?
Tréninky probíhají tak, že jsme dostali individuální plány,
které jsou upravené na domácí podmínky. Snažíme se na
sobě dále pracovat. Domlouváme se zejména přes sociální
sítě a telefony.
Jak se udržuješ ve formě ty?
Doma mám pracovnu a v ní pár posilovacích pomůcek, které
využívám. K tomu všemu existuje spousta cviků s vlastní
vahou, takže není problém dát si pořádně do těla i doma.
Každý druhý den si chodíme s přítelkyní zaběhat do lesa, kde
nikoho nepotkáváme.
Co říkáš na rozhodnutí Českého svazu házené?
Myslím si, že rozhodnutí je spravedlivé. Určitě to nebylo
jednoduché, protože nikdo nechtěl sezónu takhle ukončit,
ale jiné řešení zkrátka nebylo. Samozřejmě mě mrzí, že jsme
nemohli bojovat o medaile a o co nejlepší umístění. Ale to
mrzí asi každého.
Jste zvyklí na poměrně velkou podporu fanklubu. Kdyby
bylo rozhodnutí jiné, jak by se vám případně hrálo bez diváků?
Diváci jsou s námi nejen doma v hale, ale jezdí i na většinu
venkovních utkání. Jsme na ně zvyklí. Bylo by pro nás nepříjemné, kdyby nás během hry nehnali dopředu a my neměli
po zápase komu děkovat. Určitě by utkání bez fanoušků byla
těžší, ale museli bychom to zvládnout. Vidina medaile by nás
motivovala.
Co bys vzkázal fanouškům?
Fanouškům bych chtěl vzkázat, že doufám, že až se tohle
období přežene, budou natěšení na házenou stejně jako my
a budou chodit stále alespoň v takovém počtu jako doteď.
A hlavně bych jim chtěl popřát pevné zdraví, zejména v tomto období, a aby z toho všichni vyšli bez úhony.
Autorka: Kamila Krupová

Ve hře byla podle něj vedle tohoto řešení jen jedna alternativa. „Rozhodovalo se mezi dohráním první a druhé ligy
v období od 15. května do 30. června a možností, která se
odsouhlasila včera. Poslední dny však bylo téměř jisté, že
se soutěž ukončí a my společně s Essenem postoupíme
a rozšíříme první bundesligu. Proto oslavy a nával emocí neprobíhaly jako běžně, což mě trochu mrzí. Rád bych si to
s klukama v Německu užil, namísto toho už jsem dva týdny
doma v Česku,“ přiznal mírné zklamání Zeman.
Dění tak sledoval z Česka, kde se udržuje ve formě a připravuje se na případný další házenkářský program. „Do včerejška jsem byl v karanténě, což bylo trochu komplikované,
ale snažil jsem se plnit plán od našeho kondičního trenéra.
Doba bez běžného režimu je dlouhá a nemám v plánu vypadnout z kondice a doufám, že se v co nejbližší době otevřou
fitka, protože za takto dlouhou dobu je možné se kvalitně
připravit,“ vyhlíží další možnosti Zeman s tím, že nejbližším
házenkářským cílem přípravy jsou v tuto chvíli reprezentační zápasy kvalifikace o MS, které by měly reprezentace
odehrát na přelomu června a července. „Samozřejmě je tady
i možnost reprezentačního srazu, to je ale zatím stále s otazníkem,“ konstatoval reprezentant.
Oslavy postupu do první bundesligy ho snad neminou. „Nějaké oslavy snad proběhnou, jak se vrátím do Německa. Začátek přípravy je naplánován na 2. července,“ zmínil další
plány Zeman.
Barvy Coburgu by měl hájit minimálně pro příští sezónu.
„V Coburgu mám smlouvu na ještě jednu sezónu a o prodloužení jsme se s vedením klubu zatím nebavili. Po házen-
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kářské i po životní stránce jsem ale v Coburgu spokojený,
žijeme tam s přítelkyní a líbí se nám tam. Coburg je moc
hezké historické město,“ prozradil Zeman.
Postup do nejvyšší soutěže byl pro Coburg dlouhodobým cílem, což bylo i pro Zemana jedním z důvodů pro odchod do
Coburgu. „Klub byl poslední sezóny na předních příčkách
druhé bundesligy s cílem postoupit do první ligy, což se loni
bohužel nepovedlo, přestože to celou sezónu vypadalo nadějně. Postavení a úroveň klubu samozřejmě hrály roli už
při mém rozhodování o odchodu do Coburgu,“ připomněl
Zeman klubové ambice.
Pro další sezónu ale drží ambice na uzdě. „Další sezónu nás
nečeká nic lehkého, budeme hrát o udržení, o něčem jiném je
asi odvážné mluvit, i když pár kluků už první ligu hrálo. Ale
třeba překvapíme sami sebe,“ doufá Zeman.
Zdroj: Český svaz házené – reprezentace

„Házená je v Rumunsku sport číslo jedna.
V Baia Mare chodí na zápasy hodně lidí,
v tom mi to připomíná Zubří,“
říká Tomáš Číp
Kariéra profesionálního sportovce byla pro Tomáše Čípa
vždy velkým snem. Díky tvrdé práci, ale i troše štěstí si tento
zuberský odchovanec zahrál například v české národní reprezentaci nebo v Lize mistrů EHF. Nyní první sezónou působí v rumunském klubu CS Minaur Baia Mare.
Tomáši, jak se ti daří?
Daří se mi dobře. Se současným klubem máme momentálně
3. místo v tabulce, což považuji za velký úspěch.
Byla dráha profesionálního hráče vždy tvým snem?

Určitě ano. Od doby, co jsem začal hrát, jsem stále sledoval
házenkářskou scénu, spoustu známých hráčů a kluby, ve kterých působili. Toužil jsem po tom být profesionálním sportovcem a dostat se do nějakého dobrého týmu.
Jak ses k házené dostal?
Rodiče mě chtěli přihlásit do nějakého kroužku, ale mně se
moc nechtělo, až mě jednou spolužáci Jakub Hrstka a Vojta
Pernický přemluvili, abych se šel s nimi podívat na trénink.
To mi bylo asi 6 let.
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Jaký je tvůj házenkářský příběh? Jakými všemi kluby už
sis prošel?
Zatím jsem za svou kariéru oblékl dresy celkem tří klubů.
Zubří, Tatranu Prešov a v současné době hraji za rumunský
Baia Mare. V Zubří jsem působil od mých házenkářských
počátků až do jednadvaceti. Poté jsem přestoupil do slovenského klubu Tatran Prešov, kde jsem strávil taktéž dlouhou
dobu, 8 let. Nyní jsem od 1. července 2019 první sezónou
v klubu CS Minaur Baia Mare v Rumunsku.
Na které místo nejraději vzpomínáš?
Na Zubří vzpomínám velmi rád, ale Tatran Prešov mi splnil
sen hrát Ligu mistrů, pohár EHF. V rámci této soutěže jsem
odehrál zápasy proti týmům, jako jsou například Rhein-Neckar Löwen, SC Magdeburg, HBC Nantes, Montpellier Handball a další velikáni.
Co považuješ za svůj největší úspěch?
Určitě národní reprezentaci. Na Mistrovství Evropy 2018
v Chorvatsku jsme obsadili skvělé 6. místo a pro mě to bylo
opravdu něco výjimečného.
Jaké máš vzpomínky na Zubří?
Jenom ty nejlepší. Byli tam super kluci, perfektní kolektiv,
který pokaždé zaručoval pořádnou dávku srandy.
Jak ses v Rumunsku aklimatizoval?
Začátek byl hodně těžký. Přestoupil jsem krátce po operaci
ramene a neměl jsem ho ještě zcela v pořádku. To mě brzdilo. Navíc jsem neuměl vůbec anglicky, takže s komunikací
to bylo taky špatné. Ale město i prostředí je krásné. Házená
je v Rumunsku sport číslo jedna, na zápasy chodí hodně lidí.
V tom mi to hodně připomíná právě Zubří.
Co na to tví nejbližší? Přestěhoval se do Rumunska někdo
s tebou?
Hodně lidí se mě ptalo, proč právě Rumunsko, ale bylo to
moje rozhodnutí. Měl jsem dost informací o klubu, jak funguje, jaké mají cíle do budoucna, a to mě hodně lákalo. Přestěhovaly se se mnou manželka a dcera. Malá má 17 měsíců,
takže partnerka je s ní momentálně na mateřské dovolené.
Jaká je v Rumunsku házenkářská úroveň?
Rumunská liga je neuvěřitelně vyrovnaná. Venkovní zápasy
se jen těžko vyhrávají. Jak už jsem říkal, je to tady sport
číslo 1, takže úroveň je vysoká. Oproti Česku bych řekl, že
se zde hraje tvrději, chybí ale kombinace a hra je celkově
pomalejší.
Jaké je národnostní složení týmu?
Tým je složen převážně z domácích Rumunů, dále jsou tu
dva Srbi, jeden Chorvat a dohromady jsme tu dva Češi. Trenér je z Francie. Mluví s námi anglicky.
Co jazyková bariéra?
Jazyk je asi můj největší problém tady. Průběžně se učím
angličtinu na mobilu, ale jde mi to celkem pomalu. Dost mi
pomáhá spoluhráč Milan Kotrč nebo kondiční trenér Boris
Aspridis.
Co tě na Rumunsku nejvíc překvapilo?
Nejvíc mě překvapili lidi. Jsou hrozně ochotní a rádi si povídají. Neexistuje problém, který by se nedal vyřešit, i když
to třeba chvíli trvá.
Jak bys popsal Rumunsko jedním slovem?
Překvapení.
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Jaká je v Rumunsku situace nyní? Jak to zvládáš?
Poslední zápas jsme odehráli 12. března. Poté jsme trénovali
individuálně a měli jsme počkat do 1. dubna na rozhodnutí
Federace, která se však k pokračování či ukončení sezóny
stále ještě nevyjádřila. Já jsem se s rodinou prozatím vrátil
zpět na Slovensko. Před mým odjezdem nebyla situace zas
tak zlá, ale myslím, že to v Rumunsku berou na lehkou váhu.
Lidé chodí bez roušek a pozitivních případů rapidně přibývá.
Co plánuješ do budoucna?
Nad budoucností ještě zas tolik nepřemýšlím, ale za chvíli
přijde doba, kdy budu muset začít řešit, co po házené dál.
Zatím musím říct, že jsem měl vždy štěstí na smlouvy,
a jsem rád za to, jak je to teď. Vzhledem k tomu, že manželka
pochází z Prešova, tak bych se chtěl později vrátit asi tam
a odehrát na Slovenskou ještě nějakou tu sezónu. Ale pokud
by byla možnost, rád bych zavítal i do Zubří.
Autorka: Kamila Krupová

STRABAG Rail Extraliga ukončena.
Platí pořadí současné tabulky,
soutěž končí bez určení mistra
Exekutiva ČSH rozhodla po jednání s účastnickými kluby o
ukončení nejvyšší české soutěže mužů STRABAG Rail Extraligy. V letošním ročníku končí soutěž bez udělení mistrovského titulu.			
Exekutiva ČSH rozhodla o ukončení soutěže STRABAG
Rail Extraliga mužů v soutěžním ročníku 2019/2020 ke dni
10. dubna 2020. Pro marketingové potřeby klubů bude vyhlášeno pořadí po 21. kole základní části této soutěže, mistr
nebude pro soutěžní ročník 2019/2020 vyhlášen. Za předpokladu, že se do této soutěže v soutěžním ročníku 2020/2021
přihlásí stejní účastníci jako v ročníku 2019/2020, nikdo ze
soutěže nesestupuje ani do ní nepostupuje.
Exekutiva ČSH na základě návrhu soutěžní komise přeložila
klubům Extraligy dvě základní varianty, které považovala
za odpovídající situaci a legislativně přijatelné. Tou druhou
byla anulace celého soutěžního ročníku, jako tomu bylo
u ostatních soutěží, které byly ukončeny minulý týden. „Obě
varianty však měly jedno společné, a to ukončit soutěž bez
dohrání posledního kola základní části a bez dohrání playoff a play-out. Vzhledem k časové tísni už bylo zřejmé, že
nebude možné odehrát „nadstavbová“ utkání, a tím ztratilo
logiku i dohrání posledního kola základní části,“ komentoval
rozhodnutí předseda Soutěžní komise a člen Exekutivy ČSH
Petr Novák a doplnil, že Exekutiva vzala v potaz názory zástupců extraligových klubů, které schválenou variantu řešení
jednomyslně podpořily.
Dohrát Extraligu podle reglementu soutěže nebylo podle
zástupců Soutěžní komise termínově možné. „Dohrání celé
soutěže do konce soutěžního ročníku - tedy 30. června 2020
- není reálné, a to i s ohledem na fakt, že není definitivně

rozhodnuto o pokračování soutěží řízených EHF, například
kvalifikace mistrovství světa mužů nebo čtvrtfinále a Final
4 Challenge Cupu. Především akce reprezentace by musely
být upřednostněny před naší Extraligou,“ vysvětlil klíčové
proměnné rozhodování Novák.

Rozhodnutí Exekutivy ČSH momentálně neupravuje otázku
nároku na start v pohárech EHF v příštím soutěžním ročníku. „Tato problematika bude řešena později a Exekutiva
vezme při nominaci do soutěží EHF v potaz názor klubů,
musí však rovněž vyčkat pokynů EHF k novému soutěžnímu
ročníku,“ doplnil k dalšímu postupu Novák.
Zdroj: Český svaz házené – muži

Trenér Poloz končí v HC ROBE Zubří
Tak jako mnoho klubů napříč všemi sporty i my vnímáme
tuto nelehkou dobu, a proto jsme přistoupili k následujícímu
řešení.
Na základě vzniklé situace se dohodlo vedení HC Robe
Zubří a trenér „A“ týmu mužů Dušan Poloz na vzájemném
ukončení spolupráce v Handball Clubu Zubří.

Tímto panu Polozovi za odvedenou práci v klubu v uplynulých dvou letech děkujeme a přejeme mnoho úspěchů jak
v osobním životě, tak i v další trenérské činnosti v rámci
Českého svazu házené.
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