
PODPOŘTE  
PROJEKT  
MODERNÍHO ZUBŘÍ
Rozhodněte svým hlasem, zda město vybuduje multifunkční areál v našem městě.  
Nerozhodujete jen o výstavbě VNITŘNÍHO A VENKOVNÍHO BAZÉNU. Rozhodujete také o projektu  
výstavby LÉKAŘSKÉHO DOMU A KOMUNITNÍHO DOMU PRO SENIORY. Projekt je řešen technologicky  
a urbanisticky jako celek a jako celek je navržen z hlediska dalšího funkčního využití.

ANO

NE

VÁŠ HLAS PODPOŘÍ VYBUDOVÁNÍ:
Moderního bezbariérového lékařského domu pro zajištění zdravotní péče ve městě
• zajistíme zvýšení poskytovaného standardu zdravotní péče jak pro samotné lékaře,  

tak zejména pro pacienty
Důstojného místa pro život našich seniorů v Komunitním domě pro seniory
• postavíme moderní a cenově dostupné bydlení v centru města se zajištěním souvisejících služeb  

pro naše seniory
Sportovního vyžití pro naše děti, mládež, pro občany našeho města
• zajistíme výuku plavání pro děti v předškolním a školním věku  

v místě bydliště
• docílíme využití areálu nejen v době letního počasí – cca 2 měsíce
• podpoříme turistický rozvoj města

NE znamená zastavení projektu, NE znamená konec budo-
vání LÉKAŘSKÉHO DOMU, NE znamená konec KOMUNITNÍHO 
CENTRA SENIORŮ, NE znamená koupaliště tak, jak jej dnes 
znáte. NE znamená ukončení projektu. 

Argumentace o dlouhodobé zadluženosti města je  
NEPRAVDIVÁ. Argumentace o možnosti rozdělení  
tohoto projektu je NEPRAVDIVÁ.

Tvoříme spolu budoucnost. Chcete i vy podpořit tento projekt? Podpořte svým hlasem vizi výstavby moderního Zubří.

Město má na základě nezávislého posouzení dostatek finančních zdrojů na realizaci uvedených investičních záměrů. Má dostatek zdro-
jů na pokrytí nákladů na provoz. Nezávislé posouzení finančního zdraví města naše tvrzení potvrzují. Závěry ze zprávy:  
„…město má dostatečný finanční potenciál na realizaci svých cílů.“ (Ing. Luděk Tesař, ekonom se zkušenostmi z Ministerstva 
financí, Úřadu vlády České republiky, spoluautor zákona o rozpočtovém určení daní.)



VÝSTAVBU MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU  
PODPORUJÍ:
• Handball club Zubří z.s.
• Tělovýchovná jednota Gumárny Zubří, z.s.
• Fotbalový klub Zubří
• Svaz postižených civilizačními chorobami
• Vedení Gumáren Zubří a.s. a další podnikatelské subjekty ze Zubří a okolí
• A všichni, kteří se rozhodnou pro pokračování projektu 

JE TO JEN NA VÁS A O VÁS. PŘIJĎTE VE DNECH 20. A 21. ŘÍJNA K REFERENDU  
O DALŠÍM SMĚŘOVÁNÍ ROZVOJE NAŠEHO MĚSTA. 

PODPOŘTE MODERNÍ ZUBŘÍ
PODÍVEJTE SE NA VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKU ZDE: VÍCE INFORMACÍ K PROJEKTU  

NALEZNETE NA: 
 
WEBU MĚSTA ZUBŘÍ: 
www.mesto-zubri.cz  
A NA INFORMAČNÍM PORTÁLU MĚSTA ZUBŘÍ 
www.zubran.cz


