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Dočasné uzavření České pošty v Zubří
Dne 27. března 2020 bude dočasně uzavřena
provozovna pošty v Zubří ze stavebních důvodů
(rekonstrukce vstupu na poštu).
Po dobu jejího uzavření budou poskytované služby
zajištěny provozovnou pošty Rožnov pod Radhoštěm 1
na adrese Náměstí Míru 1268, Rožnov pod Radhoštěm,
v rámci otevírací doby (8.00 – 18.00 hodin).
Na této provozovně bude možné si vyzvednout
uložené zásilky.

www.mesto-zubri.cz

•

25. březen 2020

Pozvánka k zápisu

Vážení rodiče,
ředitelství ZŠ Zubří Vás zve s dítětem
k zápisu do 1. ročníku. S vyplněným dotazníkem, občanským průkazem a rodným listem
dítěte se dostavte do budovy 1. stupně ZŠ,
Školní 540, ve dnech:
středa
15. 4. 2020 od 13.00 do 17.00 hodin
čtvrtek
16. 4. 2020 od 13.00 do 17.00 hodin
Těšíme se na nové žáčky.
Mgr. Svatava Martinátová
zást. řed. pro 1. stupeň ZŠ Zubří

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN 2020 –
PARATREPKA
Už sedmkrát mohly zuberské děti zápolit o pomyslnou čokoládovou trepku, už sedmkrát se zuberský dětský den nesl
ve sportovním duchu. Dosud to byla velká legrace – objevili
jsme ztraceného sportovního ducha, v duchu antiky se setkali s Královnou atletikou (Denisou Rosolovou), v rytmu
brazilské samby si užívali olympijskou atmosféru z Ria, putovalo se časem, skotačilo se na kolech i kolečkách, poznali
jsme báječný svět zvířat a v loňském roce jsme spolu s krásnou princeznou Janou osvobodili pohádkový svět od zlého
čaroděje.

(více na str. 11)

(více na str. 11)
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Společenská kronika občanů Zubří
Narození
Natálie Horáková			
Jakub Mičola			
Adéla Nováková			

Rozálie Hýblová
Natálie Hrbáčková
Lejla Javůrková

Blahopřání
Přejeme všem jubilantům do dalších let pevné zdraví,
hodně štěstí, spokojenosti a krásných chvil pohody.
Marie Cábová
80 let Josef Pečiva
80 let
Františka Boráková 85 let Františka Křenková
80 let
Jaromír Troják
75 let Anna Pavková
97 let
Hana Pernicová
75 let Jiřina Satinská
97 let
Oldřiška Pšenicová 90 let Růžena Mikulenková 75 let
Josef Krupa
85 let
Dne 19. března oslavil 80. narozeniny
pan Josef Pečiva.
Hodně zdraví a spokojenosti do dalších let
přejí dcery Dana a Věra s rodinami.

Svatba v únoru
Jana Holčáková a Roman Palička
kkk

Úmrtí
Miroslav Maloušek		
Jaroslav Pavlíček		
Jan Pavlíček

Anna Hudáková
Magda Pražáková

Vzpomínáme
Láska smrtí nekončí,
navždy Vás budeme mít
v srdci,
naši drazí rodiče.
V měsíci lednu a únoru
2020 jsme vzpomněli
14. smutné výročí úmrtí
našich drahých rodičů
Pavlíny a Miroslava Krpelíkových.
Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou děti s rodinami a vnoučata.

Dne 4. března 2020 jsme vzpomněli
100leté výročí narození
pana Jaroslava Mikulenky.
Dcera Marie
Jen vzpomínky nám zůstaly
na chvíle kdysi šťastné,
jsou v našich srdcích ukryté,
jsou hluboko a krásné.
Dne 4. března 2020 uplynulo 8 let, co nás
navždy opustil náš drahý manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček,
pan Bohuslav Pavlíček.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcery a synové
s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Už jen kytičku květů
na hrob Ti můžeme dát,
svíčku zapálit, chviličku postát
a s láskou tiše vzpomínat.
Dne 5. března 2020 jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí
pana Jaroslava Jurky.
S láskou vzpomínají manželka Eva, sourozenci, syn
a dcery s rodinami.
Čas plyne, jen vzpomínky zůstávají.
Dne 7. března 2020 uplynul rok od úmrtí
pana Františka Šimurdy.
Se stálou vzpomínkou švagrová, synovci,
neteře s rodinami.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.

Neúprosný je zákon života k nám všem,
vezme si vždy, koho nejvíc milujem.
Nesplnitelná přání všichni máme,
ale velkou lásku našeho tatínka už nikdy
nepoznáme.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale vzpomínky na Tebe zůstávají navždy
v našich srdcích dál.
Dne 29. února 2020 jsme si připomněli nedožité
100. narozeniny našeho milovaného tatínka, dědečka
a pradědečka,
pana Čeňka Pavlíčka.
S láskou vzpomínáme.

Dne 9. března 2020 již 2921 dní uplynulo ode dne, kdy jsi
navždy odešel do lepšího nadpozemského světa. Nebylo
jediného dne, abychom na Tebe, Zdeňku, nevzpomněli...
Tvá rodina Pavelkova
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Odešel jsi tiše, jak osud si to přál,
však v našich srdcích
a vzpomínkách žiješ stále dál.
Dne 11. března 2020 by se dožil 92 let náš
milovaný tatínek a dědeček a pradědeček,
pan Josef Holiš.
Zároveň si 21. března připomínáme 45. výročí jeho úmrtí.
Stále s láskou vzpomínají děti s rodinami
Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene,
kdo Tě měl rád, nezapomene.
Dne 13. března 2020 jsme vzpomněli
2. smutné výročí, kdy nás opustila
paní Anna Burdová.
S láskou a úctou vzpomínají syn a dcery
s rodinami.
Neodešel.
On tady zůstal s námi.
Umřel jen čas,
který mu byl vyměřen.
Dne 27. března 2020 vzpomeneme nedožité
80. narozeniny
pana Vojtěcha Pernici.
S úctou vzpomínají manželka, dcera a synové s rodinami.
Odešel jsi od nás tak, jak osud si to přál,
ale v našich srdcích žiješ dál.
Dnes už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát,
svíčku zapálit, chviličku postát a tiše
vzpomínat.
Dne 8. dubna 2020 vzpomeneme 3. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil náš manžel,
tatínek a dědeček,
pan Jan Krajča.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Ludmila, dcera Světlana s rodinou a synové Libor a Dušan s rodinami. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi.
Ve Velikonoční pondělí 13. dubna uplyne
100 let od narození
pana Jaroslava Krupy.
Vzpomínat budou oba synové a dcera
s rodinami.

Dne 15. dubna 2020 by se dožil 70 let
pan František Dořičák.
S láskou a úctou vzpomínají dcery
Lenka, Markéta a Oldřiška s rodinami
a ostatní příbuzenstvo.

Dne 20. dubna 2020 uplyne 30 let od
úmrtí
paní Heleny Dořičákové.
S láskou a úctou vzpomínají dcery s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Poslední pozdrav pro Jaroslava Pavlíčka
„Do hlíny nekonečné řady zuberských polí,
které poctivě obdělával a oséval,
kromě potu a mozolů pracovitých rukou
i celé svoje srdce zaoral.
Už nevyjede s pluhem do polí.
Odešel do světa, kde nic nebolí.
Za dobré skutky prací vyplněného života,
nechť žije ve vzpomínkách lidí –
a odmění ho spravedlivá Boží porota.
Na vesmírné louce, na kterou zlaté slunce plane,
ve věčném snu ať pase svoje koně milované…“
Jarmila Pavlíčková

MěÚ Zubří informuje
Vážení spoluobčané,
Rada města vám přináší pravidelný souhrn informací
z jednání únorových Rad (č. 32 a 33). V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit.
Na první únorové RM 32 se probíraly tyto body:
• Rada města (RM) schválila uzavření Smlouvy o poskytování služeb se společností DISdata, s. r. o. Jedná se
o zprovoznění on-line rezervačního systému určeného pro
prodej vstupenek v Klubu Zubří. Náklady na zprovoznění
systému jsou 8 200 Kč + doprava 10 Kč/km. Měsíční paušál činí 500 Kč/sál.
• RM schválila uzavření smlouvy o nájmu plynárenského
zařízení týkající se STL plynovodu v lokalitě Nad Fojstvím II se společností GasNet, s. r. o. Výše ročního nájemného do konce 4. regulačního obdobní činí 2 108 Kč
bez DPH.
• RM schválila uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu služebního bytu, Sídliště 6. května 1109, Zubří, s XXXxxx, kterým se prodlužuje doba nájmu na dobu určitou od 1. 4. 2020 do
31. 3. 2021.
• RM doporučila Zastupitelstvu města schválit prodej nemovité věci - části pozemku p. č. 2320, zahrada o výměře
222 m2, k. úz. Zubří, s XXXxxx, za podmínek dle důvodové zprávy a ceny 107 200 Kč.
• RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace č.
D/0091/2020/KH ve výši 62 000 Kč se Zlínským krajem
na realizaci projektu „Nákup osobní výstroje a výzbroje
JSDH I Zubří“.
• RM promíjí na základě § 85 písm. f) ve spojení s § 102
odst. 3 zákona č. 28/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dluh XXXxxx dle dohody o uznání dluhu ze
dne 17. 8. 2017 ve výši 20 000 Kč.
• RM schválila výsledek inventarizace podle Inventarizační
zprávy za rok 2019, kterou zpracovala ústřední inventarizační komise dne 31. 1. 2020.
• RM jmenuje do Komise rozvoje města Ing. Janu Filákovou k datu 13. 2. 2020.
• RM projednala přehled hospodaření na paragrafech týkajících se kulturní činnosti za rok 2019. Jedná se o hospodaření knihovny, kina, muzeí (Hlavní 824 – stálá expozice,
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Petrohrad – výstavní galerie) a Klubu. Kompletní přehled
naleznete ve zveřejněných důvodových zprávách RM 32.
• RM projednala připomínky občanů k řešení dopravní situace na ulici Hamerská – především k provozu zvláště
těžkých nákladních automobilů a projíždění automobilů
nepřiměřenou rychlostí. Vhodné řešení situace bude město hledat v součinnosti s příslušnými orgány (Policie ČR
a odbor dopravy ORP).
Na druhé únorové RM 33 byly schváleny tyto body:
• RM schválila prodloužení doby nájmu na dobu určitou od
1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 u - bytu č. 1, Hlavní 824, Zubří;
bytu č. 13, Rožnovská 419, Zubří; bytu č. 14, Rožnovská
419, Zubří.
• RM schválila uzavření Smlouvy o nájmu nemovité věci,
časti pozemku p. č. 200/3, zahrada o výměře 300 m2, k. úz.
Zubří, s Tip Café, s. r. o., za účelem rozšíření stávající letní
zahrádky a vybudování mobilního oplocení.
• RM schválila MŠ Duha převod částky 35 000 Kč z rezervního fondu k posílení svého fondu investic za účelem
pořízení nového kuchyňského robotu.
• RM stanovuje dle ustanovení § 102 odst. 1 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
celkový počet zaměstnanců města v Městském úřadu Zubří
na 110. V souvislosti s touto změnou rovněž RM schválila
úpravu organizační struktury Městského úřadu Zubří.
• RM schválila rozpočtové opatření RM č. 2/2020, kterým se provádí změna rozpočtu pro rok 2020. Stěžejními
změnami rozpočtu jsou zvýšené výdaje v souvislosti se
zaváděním služby Seniortaxi, územní rozvojovou studií
ZŠ TGM (vybudování sportovního hřiště, dopravní řešení
školy) a zvýšenými výdaji u kanalizace na ulici Hamerská,
o čemž jsme informovali v minulém čísle ZN.
• RM jmenovala pracovní skupinu pro vyhodnocení žádostí
a zpracování návrhu doporučení na přidělení a výši dotace z Programové podpory z rozpočtu města pro rok 2020
ve složení: 1. Ing. Lubomír Vaculín, předseda; 2. Aleš
Měrka; 3. Josef Malina; 4. Radim Fabian; 5. Jiří Randus;
6. Ing. Zdeněk Masařík; 7. Robert Jurajda; 8. Ing. Vítězslav Staňo.
V rámci tohoto zasedání se uskutečnila také prohlídka Kulturního domu na Starém Zubří, který v současnosti nemá
využití. Vedení města se zabývalo možnostmi, jak tuto situaci změnit. O dalším vývoji vás budeme informovat.
Za Radu města Zubří Matěj Mizera

E-mailová adresa žadatele pak bude sloužit pro případnou
další komunikaci mezi městem a žadatelem.
Podáním žádosti nevzniká žadateli nárok na zapůjčení
kompostéru. V případě získání dotace obdrží kompostér
ti žadatelé, kteří splní stanovené podmínky.
MěÚ, OV

Zprávy ze školky - MŠ Duha
O masopustu jsme si povídali,
také masku jsme si vyrobili.
Jako medvědi si zatančili
a vše sladkou tečkou zakončili
- masopustní koblížek do bříška si dali.
.... mňam!

Ve středu 12. února se naše „Duhové“ Světlušky zúčastnily akce „Masopustní veselí“ na zámku v Lešné u Valašského Meziříčí. Zde se nás ujala milá paní průvodkyně, která
si s dětmi o masopustu povídala. Na závěr si každý vyrobil
svou medvědí masku. Děti malovaly, lepily a mohly popustit
uzdu své fantazii, a že se jim masky povedly! Program jsme
zakončili medvědím tanečkem a ochutnávkou sladké masopustní koblihy. Bylo to pěkně strávené dopoledne, při kterém
jsme se dozvěděli něco nového, ale i užili zábavu.
Za MŠ Duha Jana

Dneska máme velký bál - hurá, je tu karneval!

Žádosti o kompostéry
Město Zubří se pokusí získat dotace na pořízení domácích
kompostérů pro občany. Prosíme tedy občany, kteří by
případně měli o kompostér zájem, aby poslali předběžnou žádost o zapůjčení kompostéru na e-mailovou adresu dotaznik@mesto-zubri.cz, nebo volali na MěÚ Zubří,
tel. 571 757 051.
V žádosti vyplňte své jméno a příjmení, adresu trvalého
bydliště a pozemek v k. ú. Zubří, na kterém by byl kompostér umístěn. Tato předběžná žádost slouží k průzkumu
poptávky a zúčastnění občané budou, v případě schválené
dotace a většího zájmu, upřednostněni.
Do evidence žádostí o kompostér budou zařazeny pouze
žádosti, které budou doručeny na výše uvedený e-mail.

Stejně jako vloni, tak ani letos si děti z MŠ Duha – a nejen ty – nenechaly ujít již tradiční maškarní karneval.
Nespočet krásných masek ozdobil sál Kulturního domu na
Starém Zubří v sobotu 15. února, kde se bohatého progra-
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mu tentokrát ujali „Klauni z Balónkova“. Ti měli pro děti
nachystány nejrůznější hry a kouzla, díky nimž bylo o zábavu postaráno téměř celé odpoledne. Nechyběla ani bohatá
tombola, která by bez příspěvků rodičů nemohla vzniknout,
a proto jim touto cestou moc děkujeme. Těšíme se a věříme,
že za rok vytvoříme pro děti přinejmenším takovou atmosféru, jaká byla díky programu a tombole v letošním roce.
Za MŠ Duha Tereza Smočková

Játroví knedlíčci (od Zemanů) – 1. Štěpán Švec, 2. Viktor
Starové, 3. Lukáš Snoza

Zprávy ze školy

Tak přijíždí poslední lyžař
aneb Výcvik trpělivosti
5. A a 5. B začaly řezat oblouky na Kyčerce koncem února skoro v bahně, ale nikdo nezareptal. Učenliví sjezdaři
pomalu mávali zimě, leč ona si je oblíbila a ještě se vrátila!
Nejdůležitějším módním doplňkem byl úsměv, a možná proto se nebe radostí rozsněžilo.
Většina dobře rozlyžovaných sněžných virtuosů se chystala
pokračovat i následující víkend; to byl lepší závěr kurzu než
zvládnuté slalomové závody:

Růžoví medvídci (od Pšeniců) – 1. Adélka Kolečková,
2. Terka Andrýsková, 3. Vanesa Vojkůvková

Gemby (od Hrstků a Šustáčků) – 1. Honza Holčák, 2. Viky
Krupová, 3. Kuba Koleček

Gratulujeme a přejeme radost na svazích jakýchkoli
sklonů!!
S. Bludná

Karneval školní družiny

Úžasné vážky (od Ondřejů) – 1. Anežka Divínová, 2. Domča Vojkůvková, 3. Monika Mitášová

Dne 27. 2. si děti ze školní
družiny přišly již tradičně
užít karnevalového veselí do
místní sokolovny. Představily se nám v originálních kostýmech, ale i v zakoupených
maskách známých komiksových a pohádkových hrdinů.
Mezi tanci si děti mohly zahrát hry, občerstvit se muffiny, které napekly šikovné ma-
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Zimní soustředění sportovních tříd 2020

minky, a zhlédnout 2 taneční vystoupení děvčat z aerobiku
a gymnastiky. Zpestřením odpoledne byla také naše malá
karnevalová Superstar, kde si děti mohly zkusit zazpívat do
mikrofonu. Vše jsme zakončili tombolou, která ani letos nemohla chybět. Náramně jsme si to užili a všichni, ač znaveni,
jsme odcházeli domů zvesela. Velký dík patří všem, již se na
karnevalu podíleli, a také rodičům a sponzorům, kteří přispěli do tomboly.
ŠD ZŠ Zubří

Lyžařský výcvik tříd 7. B, 7. C a 5. C
První únorový týden a počasí jako na houpačce. Od pondělí 3. února měli žáci 7. B, C a 5. C naplánovaný lyžařský
výcvik ve Velkých Karlovicích, ve ski areálu Kyčerka. Natěšeni na lyžování jsme vyjeli v pondělí přes Soláň do Karlovic. Počasí nám ale opravdu nepřálo a vůbec nebylo zimní.
Lilo jako z konve, takže se nelyžovalo. Po krátké procházce
do údolí Pluskovce jsme se všichni ohřáli v chatě Kyčerka,
posvačili a odjeli o trošku dříve domů. Vypadalo to, že ani
v úterý se lyžovat nebude. Takže na úterý instruktoři ve
složení Gabriela Cábová (vedoucí kurzu), Jiří Mika, Matěj
Šustáček, Jaroslava Juříčková, Kateřina Pšenicová, Martin
Hrstka a Eliška Divínová zorganizovali pro účastníky výcviku suchou přípravu ve sportovní hale - turnaj v přehazované.

Zimní soustředění sportovních tříd se konalo opět ve ski
areálu Karolinka s týdenním ubytováním v hotelu Čarták
na Soláni v týdnu od neděle 9. února do pátku 14. února.
Soustředění se účastnilo 73 žáků a 7 instruktorů z řad učitelů
- Jiří Mika (vedoucí kurzu), Tomáš Randýsek, Matěj Šustáček, Martin Hrstka, Jaroslava Juříčková, Gabriela Cábová
a Kateřina Ulrychová. Stejně jako v předchozích letech začal
výcvik nedělním ubytováním v hotelu. Večerní program byl
zaměřen na poučení o bezpečnosti a chování na sjezdovkách
tak, abychom mohli hned v pondělí vyrazit na sjezdovku do
Karolinky a mohli se tak zdokonalovat v lyžování.
Počasí nám přálo, i když bylo poněkud aprílové, někdy sluníčko, jindy déšť a silný vítr.
V rámci programu, který letos pro všechny účastníky zajišťovala třída 9. A, byla každý večer diskotéka, společenské
hry a také test lyžařské průpravy.
Ve středu odpoledne si všichni žáci zahráli bowling ve Velkých Karlovicích a večer byla pro ně zorganizována beseda
s panem Zdeňkem Zerzáněm, dlouholetým záchranářem,
který bezmála 20 let vedl Horskou službu Jeseníky. Pan
Zerzáň nám poutavě vyprávěl nejen o zážitcích při záchraně
lidských životů v horách. Jedinečným, ale dnes už zapomenutým „zimním“ sportovním výkonem se před 40 lety zapsal
pan Zerzáň do historie sportu. V roce 1980 sjel jako první na
světě na lyžích nejvyšší africkou horu Kilimandžáro z jejího
nejvyššího bodu. Další část svého vyprávění věnoval naší
nejlepší sportovní gymnastce, sedminásobné olympijské vítězce Věře Čáslavské. Od doby, kdy se připravovala na letní
olympiádu do Mexika v Jeseníkách a on ji musel schovat
před tehdejší sovětskou tajnou službou, byla po mnoho let
jeho dobrou kamarádkou. Přijel do tělocvičny, sbalili věci,
zašli za trenérkou a prchali pryč na Vřesovou studánku. Na
paní Věru vzpomínal jako na člověka, ve kterém byla nesmírná síla a odhodlání. Věřil, že v roce 1968 z Mexika doveze zlato, ale že toho zlata bude tolik… (pozn.: v Mexiku
získala čtyři zlaté a dvě stříbrné medaile). Celá beseda byla
zakončena pěknou prezentací fotografií z již zmiňované expedice na Kilimandžáro.
Ve čtvrtek se dopoledne uskutečnil závod ve slalomu, kterého se účastnili všichni lyžaři. Večer se vyhlašovali vítězové
závodu. Pátečním dopoledním lyžováním zimní soustředění
sportovních tříd skončilo a opět se můžeme těšit za rok.
Poděkování patří všem žákům z 9. A, kteří se starali o celotýdenní večerní program.
Výsledky závodu ve slalomu:

Od středy si počasí už dalo říct, začalo sněžit, přituhlo, ale
zase vanul velmi silný vítr. To už ale neodradilo nikoho,
a i když poryvy větru byly někdy dost šílené, všichni jsme si
lyžování do pátku užili. Tradiční závod ve slalomu se nekonal, ale i tak to byl super týden lyžování, pohody, sportování
a rozmarů počasí.

Mladší žákyně		
1. Michaela Radová 39,42 s
2. Natálie Švecová
3. Nela Fiedlerová

40,34 s
40,58 s

Mladší žáci
1. Jan Románek 34,30 s
(nejlepší čas ze všech)
2. Tomáš Pšenica 38,70 s
3. Matěj Polehňák 39,38 s
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Kultura

Z uskutečněných akcí
Představení Gazdina roba v podání Těšínského divadla
v pátek 14. 2. 2020.
Starší žákyně		
1. Julie Zemanová 39,18 s
2. Klára Mikulenková43,54 s
3. Lucie Ondruchová 44,03 s

Starší žáci		
1. Tomáš Hronek 35,93 s
2. Adam Chovanec37,14 s
3. Šimon Ondruch 37,80 s

Zábavný pořad POPELKA NA CIBULCE v pátek 28. 2. 2020.

Za tým instruktorů Mgr. Gabriela Cábová

OKaS

Kulturní pozvánky

OPATŘENÍ MĚSTA ZUBŘÍ K SITUACI
COVID-19 V OBLASTI KULTURY
Na základě vyhlášení opatření bezpečnostní rady státu ze
dne 10. 3. 2020 a následného vyhlášení nouzového stavu
v souvislosti s hrozbou šíření koronaviru na území České republiky také kulturní život v Zubří na nějakou dobu utichne.
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Kulturní akce pořádané Městem Zubří se nebudou konat
v původně plánovaných termínech. Kino nepromítá. Akce
v Klubu, Muzeu a knihovně se ruší nebo se jedná o změnách termínu. Knihovna a Muzeum Zubří budou pro veřejnost do odvolání uzavřeny.

Zprávy z knihovny

Budulínci

VĚRA MARTINOVÁ
Koncert Věry Martinové byl odložen na 28. 5. 2020. Vstupenky zatím zůstávají v platnosti. Ani toto datum nám však zatím
nedává záruku, že koncert bude moci být uskutečněn. Toto se
bohužel týká také dalších plánovaných akcí. Proto nepřicházíme s programem na měsíc duben.

V úterý 7. dubna 2020 se bude konat další setkání rodičů
s dětmi na rodičovské dovolené. Setkání s pohádkovým vyprávěním se koná v rámci projektu Bookstart/S knížkou do
života, který má za úkol podpořit čtenářství u těch nejmenších a včas vypěstovat vztah ke knize.

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 2020
Již nyní víme, že se neuskuteční představení skupiny B Městského divadla Zlín „Motýli jsou volní“. Toto představení
není ani možné v tomto roce nasmlouvat na nový termín. Budeme hledat adekvátní náhradu. V ohrožení jsou také očekávané Benátky pod sněhem, které byly naplánovány na 3. 5.
2020. Obdobně jako v prvním případě budeme v prvé řadě
jednat o možnostech změn termínu, teprve poté o případné
změně představení. Situace v divadlech po celé republice je
velmi složitá, řada představení se přesouvá, a proto i nalezení
nových možností bude určitě trvat nějaký čas. Mějte s námi
trpělivost, informovat vás budeme prostřednictvím e-mailu a
městských webových stránek.

Knihovna přichází s novou akcí pro všechny nadšené
tvořílky. V termínech 16. a 23. dubna 2020 zasedneme
v Knihovně města Zubří s háčky. Na první setkání si doneste
své hotové nebo i rozdělané výtvory pro inspiraci ostatním,
dorazit mohou i úplní začátečníci, kteří se této zručnosti chtějí teprve naučit. Na prvním setkání ve čtvrtek 16. dubna 2020
v 16.00 hod. se také domluvíme, co budeme tvořit na setkání
druhém, které se bude konat 23. dubna 2020 ve stejném čase.
Rezervujte si prosím místa v knihovně osobně na mobilu
724 697 666 nebo na e-mailu knihovna@mesto-zubri.cz.
Takže háček, trpělivost a chuť s sebou!

HUDEBNÍ ŠPÍZ
S největší pravděpodobností se nebude moci uskutečnit ani
multižánrový festival Hudební špíz plánovaný na 25. dubna
2020. Akci by nebylo možné v původní podobě přesunout na
nový termín. Vstupenky proto zatím neprodáváme, těm, kteří
již si vstupné zakoupili, bude vráceno.
Prosíme o trpělivost. Sledujte prosím webové stránky města, kde vás budeme o jednotlivých akcích informovat.
Zaplacené vstupenky si ponechejte, v případě, že se akce
neuskuteční, budete informováni o jejich stornu a formě
vrácení peněz.
L. Přečková

Zprávy z Muzea Zubří k plánovaným akcím
Vážení návštěvníci Muzea Zubří, v souvislostí s nařízením
Vlády ČR ze dne 12. března 2020 platí nouzový stav v České
republice. V souladu s tímto nařízením Město Zubří udělalo
opatření v oblasti kultury: Muzeum Zubří je do odvolání zavřeno a naplánované akce se ruší a přesouvají na jiný termín.
Především se to týká plánovaných akcí: Chodníčky k minulosti – Sakrální památky v Zubří, které se měly uskutečnit
poslední úterý v měsíci březnu (31. 3. 2020) a výstava Obyčejný člověk František Segrado, která se měla konat od
2. dubna do 10. května 2020. Přednáška pana pátera Karla Janečky se přesune na květen. Stejně tak i výstava na Petrohradě, která představí valašského barda Františka Segrada
jako valašského renezančního člověka.
Prosíme naše příznivce o sledování webové stránky města či Facebooku muzea, kde budeme uveřejňovat aktuality. Děkujeme za pochopení.
Muzejní rada
a Odbor kultury a sportu

S knihovnou na há(č)ku

Novinky v regálech
V lese plném zvuků – Irena Trevisan
Nocí prozářenou světlem měsíce letí
světluška a snaží se najít něco, vedle
čehož si nebude připadat tak bezvýznamná. Mezi stromy a lesními zvířaty se naučí hodnotu malých věcí.
Přečtěte si světluščin kouzelný příběh
a naslouchejte deseti kouzelným zvukům přírody, které vás v tomto vyprávění plném magie doprovodí.
Vyhořet může každý – Radkin Honzák
„Takový pilný a šikovný, jak se vám to
stalo?“ Syndrom vyhoření dokazuje,
že pracovitost není jen ctnost. Práci na
150 % nikdo neocení. Moderátor Aleš
Cibulka, mezzosopranistka Dagmar
Pecková a sportovní reprezentantka
Olga Šípková otevřeně přiznávají, jak
je maximální nasazení přivedlo do
pekel. Téma po odborné stránce zpracovali MUDr. Radkin Honzák a publicistka Agáta Pilátová. Poučte se z chyb druhých – pokud
chcete hořet, a ne vyhasnout.
Hon na mrtvého – Tim Weaver
Syn Mary Towneové Alex před šesti
lety zmizel. Pět let nato ho konečně
našli… mrtvého ve vraku auta. David
Raker, který se specializuje na pátrání
po pohřešovaných osobách, tenhle případ nechce vzít: nepochybuje o tom,
že Alexovu matku jen přemohl žal
a viděla to, co vidět chtěla. Jenže sám
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dobře ví, jak obtížné je vyrovnat se se ztrátou někoho blízkého, a tak nakonec neochotně svolí.
Čím hlouběji Raker do případu zabředá, tím palčivěji si uvědomuje, že Alex nebyl ani zdaleka tak nevinný, jak se jeho
matka domnívala. V jeho minulosti je pohřbeno mnoho tajemství, která neměla nikdy spatřit světlo světa – a střeží je
velmi, velmi nebezpeční lidé.
Raker brzy zjistí, že člověka můžou potkat i mnohem horší věci, než je smrt.
knihovnice

Spolková činnost

Klub žen Zubří oznamuje, že plánovaný zájezd dne
28. 3. 2020 do Polského Těšína se neuskuteční. Vklad
na zájezd bude členkám klubu vrácen důvěrnicemi
v měsíci dubnu.

Masopustní průvod 2020
Letošní jubilejní 10. ročník Masopustního průvodu, který se uskutečnil 15. února, byl opravdu velkolepý. Do
programu a následně i do průvodu se letos poprvé zapojilo
hned několik místních spolků. Celá akce začala před Klubem, kde na pódiu vystoupil nejdříve Malý Beskyd se svým
masopustním pásmem. Po něm následovala Dechová hudba
Zubřanka. Vystoupení Malého Beskydu prolínala celým dopoledním hudebním programem, v rámci kterého vystoupila také gajdošská muzika Hudci z pasek, Koridor Acoustic
nebo skupina Lososi. V deset hodin byly vyhlášeny výsledky
soutěže „O nejlepší masopustní koblihu“. Letošní výherkyní se stala paní Cabáková, jíž tímto gratulujeme.

leli na přípravách této akce. Velký dík patří zapojeným spolkům a všem, kteří se postarali o dopolední program u Klubu.
Děkujeme také těm, kteří nám připravili opět bohaté a štědré
masopustní zastávky, a také těm, kteří nás spontánně pohostili během průvodu. Bez vás bychom tuto tradici v Zubří obnovit nemohli. Velkou zásluhu na přípravách celé akce mají
všichni členové souboru Beskyd, největší však Jirka Krčma,
jenž se postaral o pestrý program a perfektní organizaci celého dne. Mockrát děkujeme!
Beskyďáci

Ostatní

Iskérka děkuje

Dopolední program u Klubu byl zakončen slavnostním povolením průvodu starostou města, panem Lubomírem Vaculínem. Masopustního průvodu se letos zúčastnil rekordní
počet masek, celkem 82! Takového počtu jsme dosáhli díky
zapojení dalších spolků, kterými byly SDH Zubří a SDH
Staré Zubří, ČČK Staré Zubří, Divadelní SPONA a schola
Zubří. Trasa masopustního průvodu měla celkem 19 zastávek. Celý průvod až do úplného konce úspěšně zvládlo 48
masek. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se jakkoli podí-

Rádi bychom touto cestou
poděkovali městu Zubří, zastoupeném panem Jurajdou,
který nám zajistil vstup do
kuželny v novém multifunkčním centru v Zubří
a odborný dohled i v čase,
kdy je běžně pro veřejnost
zavřeno.
Kuželnu jsme navštívili s klienty naší služby v rámci pravidelného programu - pátečních aktivit. Provozovatelé se nás
ujali hned při vstupu a pozorně se nám věnovali po celou
dobu naší návštěvy. Byl to pro nás velmi pěkný a nevšední
zážitek.
Marcela Cholevíková
Sociální pracovnice – Iskérka, o. p. s.
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Inzerce

PRONÁJEM LEŠENÍ
Jiří Pavelka
Ing. Jan Palička

tel. 732 587 526
tel. 724 264 493

(placená inzerce)

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

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
oznamuje, že od 1. 2. 2020 bylo zřízeno obchodní zastoupení
na adrese Hlavní 79 (Dům služeb, 1. patro - bezbariérový
přístup výtahem).
Sjednáváme:
• Pojištění majetku občanů
• Povinné ručení a havarijní pojištění
• Životní pojištění
• Cestovní pojištění
• Pojištění podnikatelů
• Spotřebitelské úvěry a hypotéky
Dále nabízíme tyto služby:
• Bezhotovostní platba pojistného
• Příjem dokumentů k pojistné smlouvě či k pojistné události
• Hlášení pojistné události
• Informace o vaší pojistné smlouvě
• Příjem žádostí o změnu či ukončení smlouvy
• Tisk zelené karty
Otevírací doba:
• pondělí 7.30 - 11.00, 12.30 - 15.00
• úterý 7.30 - 11.00, 12.30 - 15.00
• středa 7.30 - 11.00, 12.30 - 17.00
• čtvrtek 7.30 - 11.00, 12.30 - 15.00
Rádi vám pomůžeme s řešením jakékoli záležitosti týkající
se pojištění.
Jaroslav Křenek, tel. 732 462 396,
jaroslav.krenek@kooperativa.cz
Mgr. Hana Sváková Bajerová, tel. 770 168 473,
hana.svakova@kooperativa.cz
(placená inzerce)

(placená inzerce)
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Sport

Biatlonový závod svobody
(pokračování z titulní strany)
V minulém roce jsme v Klidovém centru uspořádali první
ročník Běhu svobody. Ona totiž svoboda není a nikdy nebude samozřejmostí a je třeba si ji nějakým způsobem stále
připomínat. Letos jsme se rozhodli pro menší změnu, a to
nejen s místem konání. Inspirováni Beskydským biatlonem,
jehož první ročník proběhl v minulém roce na frenštátských
Horečkách, jsme se také rozhodli uspořádat závod biatlonový!
V pátek 8. května si tak můžou nejen děti, ale i dospělí zahrát na Krčmáře, Moravce nebo Davidovou a vyzkoušet sami
na sobě, že není nic jednoduchého trefit terč, když je člověk
zadýchaný. Závod se uskuteční v areálu Březovce, který je
spíš známý bikeparkem a motokrosovou tratí. Právě na ní se
zhruba 80 % závodu uskuteční. Bude to výživné a určitě se
máte na co těšit. Závod je určen nejen pravidelným běžcům,
ale samozřejmě taky hobíkům. A ať trať zaběhnete či ujdete
v jakémkoliv čase, v cíli na vás kromě dobrého pocitu bude
čekat i medaile. Dospělé závodníky čeká na 4km trati pět
okruhů po 800 metrech včetně čtyř střeleb. První dvě budou
vleže, další dvě vestoje. Střílet se bude na deset biatlonových
terčů z laserových pažebních pušek. Komu se nepodaří sestřelit terč, ten se bude muset vydat na 100metrový trestný okruh.
Děti se vydají na 400metrový okruh třikrát, čeká je tedy
1,2 km dlouhá trať. Mládežníci budou střílet jen dvakrát (jednou vleže, jednou vestoje). V případě nepřesnosti je čeká
50metrový trestný okruh.
Předběžný časový harmonogram:
8.30 hod. - zahájení prezentace
9.00 hod. - zkušební střelba – děti
9.30 hod. - závod dětí
11.00 hod. - zkušební střelba dospělí
11.15 hod. - vyhlášení kategorií dětí
11.30 hod. - závod dospělých
14.00 hod. - vyhlášení kategorií dospělých
Harmonogram se může měnit dle počtu přihlášených závodníků.
Kategorie:
Děti:
Chlapci 2011 - 2012, dívky 2011 - 2012
Chlapci 2008 - 2010, dívky 2008 - 2010
Chlapci 2005 - 2007, dívky 2005 - 2007
Dospělí:
Muži do 39 let (ročník 1981 a mladší)
Muži 40 let a více (ročník 1980 a starší)
Ženy do 34 let (ročník 1986 a mladší)
Ženy 35 let a více (ročník 1985 a starší)
Startovné: do 7. května dospělí 200 Kč, děti 100 Kč (v ceně
jídlo a pití), v den konání závodu dospělí 300 Kč, děti 150 Kč
Každý závodník bude v cíli odměněn medailí.
Registrace: do 7. 5. na http://sport.mesto-zubri.cz/, v den
konání závodu za zvýšené startovné.
OKaS

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN 2020 –
PARATREPKA
(pokračování z titulní strany)

Letos poprvé to možná taková legrace nebude, o to důležitější bude sdělení, které chceme v tomto roce směrem
k vám, ale hlavně k vašim dětem poslat. Aniž bychom tušili, jak závažná bude situace v době, kdy budeme akci připravovat, rozhodli jsme se letos uspořádat tuto Čokoládovou
trepku v duchu paraolympiády. Chceme ukázat dětem, jak se
sport stává ještě těžším a náročnějším, pokud člověku nepřeje
zdraví. Jak těžké je běhat, skákat, házet, ale také vykonávat
obyčejné lidské činnosti, pokud člověk dobře nevidí, neslyší
nebo pokud mu chybí ruce či nohy. Vedle tradičního sportovního víceboje se tak můžete těšit na směsici netradičních aktivit, exhibic a setkání, které nám, zdravým, otevřou zcela nové
rozměry vnímání světa.
Na již osmý dětský sportovní den, který se uskuteční v sobotu 13. června od 13 hodin v areálu Polyfunkčního centra,
se tak mohou těšit celé rodiny.
Propozice Čokoládové trepky 2020 (zuberský atletický víceboj)
Přihlaste své děti včas on-line – má to spoustu výhod! Zajistí
vám to dobře padnoucí tričko pro vašeho malého závodníka. Budete včas informováni o organizaci akce i případných
změnách.
Disciplíny víceboje:
běh – délka dle věku (max. 60 metrů)
skok daleký z místa
hod zuberskou metlou
Stručná pravidla
Jednoduchá pravidla každé disciplíny budou určena a vysvětlena na místě v den akce a budou přizpůsobena věku
účastníků.
Běh (sprint – vzdálenost dle věku) – rozhodující je dosažený
čas.
Skok daleký z místa – rozhodující je skočená vzdálenost (poslední stopa).
Hod zuberskou metlou - rozhodující je hozená vzdálenost
(poslední stopa).
Dosažené výkony dětí určí pořadí v každé disciplíně i kategorii. Absolutní vítěze pak určí nejnižší součet pořadí z jednotlivých disciplín.
Kdo se může zúčastnit?
Soutěž je určena pro děti od 4 do 12 let.
Startovné: 50 Kč
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Registrace dětí
a) registrace dětí on-line - nejpozději do 10. 5. 2020 na
http://sport.mesto-zubri.cz/, bonus – účastnické tričko,
b) 11. 5. – 7. 6. 2020 nebo do doplnění max. kapacity.
Registrace na místě v den akce již nebude možná!
V den konání akce bude nutné potvrzení registrace na místě
(spolu s vyzvednutím závodního čísla). Registrace není závazná – přihlášené dítě je možno omluvit.
Z organizačních důvodů je počet dětí omezen (max. 250 atletů)!!!
Kategorie - dle ročníku narození
Závodní kategorie budou určeny dle počtu přihlášených dětí.
Rozhodujícími kritérii budou věk a pohlaví dítěte.

Další podrobnosti, aktuální výsledky, tabulku, statistiky
jednotlivců a fotogalerii najdete na sport.mesto-zubri.cz
a na FB stránkách Sportoviště města Zubří.
PR

Turnaj TOP 12 vyhrál Láďa Adámek

Ceny, odměny
Pro všechny účastníky – diplomy, účastnické medaile, drobné
věcné ceny.
Pro účastníky registrované do 10. 5. 2020 – účastnická trička.
Pro první tři v každé kategorii – medaile a věcné ceny.
OKaS, foto archiv

Jako již tradičně završili amatérští kuželkáři další ročník
ligy exhibičním turnajem TOP 12. Poprvé s novým pravidlem tak, aby měl zastoupení každý celek ligy. O to bylo
těžší se do finálové dvanáctky dostat. Při neúčasti obou ogarů Adamových a Martina Štěpánka, kterého na poslední chvíli
přepadla nemoc, se do turnaje dostali Naďa Lešková, Vojta Pernický a Laďa Adámek. Dvanáctka hráčů byla rozdělena do čtyř
skupin po třech, kde se utkali na pouhých 20 hodů sdružených
se střídáním drah. Na obou drahách se tak borci střídali jako na
běžícím pásu, a pořád se tak něco dělo. Letos jsme měli turnaj
zpestřený čerstvě napastovanou dráhou, o to větší to byl adrenalin. Ze skupin postoupilo do play off osm nejlepších.

Celek TJ vítězem sedmého ročníku!
Ve 12. kole nebylo o dramatické okamžiky nouze, hned ve
dvou utkáních rozhodovaly o výsledku až poslední hody.
Nejlepší výkon předvedl Radek Vetyška (TJ) výkonem 283
kolků.
Výsledky 12. kola:
TJ – Oktopus
4:4 (739:718)
Ženy v akci – KO-SA
0:8 (587:746)
Gumotíci – Tip Café
2:6 (715:718)
Hráči TJ sice ve 13. kole nehráli, ale k zisku prvního místa
jim pomohla porážka Gumotíků a Oktopusu. Nejlepším výkonem v tomto kole bylo 277 kolků Jardy Adama staršího.
Výsledky 13. kola:
Ženy v akci – Paneláci
2:6 (587:665)
Gumotíci – Oktopus
2:6 (751:791)
Tip Café – KO-SA
8:0 (795:731)
Poslední kolo rozhodlo o dalších medailistech. Druhé místo
obsadili Gumotíci, na bronzové příčce skončil tým Oktopusu. Nejlepší výkon předvedl Jarda Jurka (KO-SA) výkonem
283 kolků.
Výsledky 14. kola:
Tip Café – Paneláci
Gumotíci – TJ
KO-SA - Oktopus

6:2 (688:618)
8:0 (721:649)
2:6 (700:751)

Turnaj nejvíc sedl Laďovi Adámkovi, který se svou nominaci
dozvěděl až v pátek ráno a zřejmě ani nestačil znervóznět. Ve
finále porazil poměrem kolků 91:87 Jardu Jurku. V souboji
o třetí místo byl úspěšnější Libor Vančura, který zdolal Pepu
Randuse 116:101. Ihned po turnaji byli oceněni tři nejlepší
a došlo samozřejmě i na korunovaci nejlepších výkonů v celém ročníku ligy. Ceny za první místo včetně putovního poháru putovaly do rukou hráčů TJ, stříbrný stupínek patřil Gumotíkům a třetí skončil celek Oktopusu. V jednotlivcích měl
nejlepší průměr a hru do plných Robert Jurajda, v dorážce
byl nejlepší Martin Štěpánek. Po slavnostním zakončení ligy
následovala volná zábava včetně hry „chalúpky“.
Nyní nás čeká zhruba půlroční pauza a v kuželně bychom se
měli sejít zase na podzim. Uvidíme, jako každý rok, v jakém
složení. Zda vydrží v lize všechny dosavadní týmy nebo zda
se přihlásí někdo nový z řad kuželkářských nadšenců.
PR
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Po sedmi letech míří titul
do Bystřice pod Hostýnem
Již poosmé se v sokolovně sešli stolní tenisté u příležitosti konání Turnaje (nikdy) neregistrovaných ve dvouhře
mužů. Hráči byli opět rozděleni do dvou kategorií - nad
a do 35 let. Čest domácích borců zachraňovalo jen sedm
statečných, kteří měli odvahu utkat se s hráči z nejen nejbližšího okolí. Na turnaj kromě již tradičních borců, např.
z Tlumačova, Kvasic, Vidče nebo z Valašské Bystřice, k nám
letos nově zavítala i parta z Orlové nebo hráči ping-pongu ze
Zlína či Petřvaldu. V "hlavní" kategorii (nad 35 let) se utkalo 32 borců, kteří byli rozděleni do osmi skupin. Již zápasy
ve skupinách napověděly mnohé o tom, kde hledat favority.
Nicméně borci mohli hrát relativně v klidu, protože do dalších vyřazovacích bojů postupovali všichni účastníci.

Z prvního kola play off postoupili vesměs hráči lépe umístění po bojích ve skupinách. Mezi výjimky patřily zápasy
domácích borců Petra Polácha (obhájce prvenství) a hlavně
Jirky Maliny, jehož napínavý zápas s Liborem Frýdlem, ve
kterém zvítězil 3:2, byl ozdobou turnaje! Bohužel další fáze,
osmifinále, bylo také pro domácí borce konečnou. Nehledě
na to ale skvělý ping- pong samozřejmě pokračoval a my
jsme byli svědky stále častějších dramat. Čtvrtfinále bylo
konečnou hned pro tři borce z Tlumačova, kteří u nás byli
již po čtvrté a vždy měli zastoupení v poslední čtyřce. Do
té se nakonec po náročných bojích probojovali Láďa Vavřík
z Kvasic a Jirka Holeček ze Zlína, který k nám zavítal poprvé. A zřejmě si turnaj oblíbí, protože po vítězství 3:0 se probojoval až do finále. V něm na něj čekal, po vítězství 3:0 nad
Martinem Vaníčkem z Vidče, Roman Žídek (Bystřice
pod Hostýnem), který je
pravidelným účastníkem
turnaje. Roman vyhrál
historicky první ročník
a po sedmi letech zopakoval vítězství, když ve finále po pěkném boji pokořil
Jirku Holečka 3:1.
Zapomenout nemůžeme
ani na mladší kategorii,
která se hrála souběžně.
V této kategorii nastoupilo
osm borců rozdělených do
dvou skupin a následně se
hrálo play off až do finále. Čtvrtfinále přineslo velmi dramatický duel mezi Patrikem Kovářem a Mirkem Kubcem,
v němž nakonec zvítězil Patrik 3:2. To pro něj ale byla konečná, protože v semifinále byl nad jeho síly Martin Hořelka
z Valašské Polanky. Ve druhém semifinále si to rozdali dva

borci z Kvasic. Úspěšnější byl obhájce titulu Pepa Chlud,
když zdolal Tadeáše Stránského 3:0. Ve finále se tak utkali
Martin s Pepou, oba již tento turnaj v minulosti vyhráli,
a tentokrát měl více štěstí Martin, když porazil svého protivníka 3:1.
Na závěr je třeba poděkovat všem účastníkům turnaje za
skvělou a pohodovou atmosféru, která díky nim v sokolovně
vládla. Dík patří také Milanovi Pupíkovi a Jirkovi Krupovi,
z domácího oddílu stolního tenisu, za pomoc při zdárném
průběhu turnaje a v neposlední řadě také Městu Zubří a LB
Silver za ceny věnované do turnaje. Nesmíme zapomenout
ani na Tomáše Pavlištíka a jeho švagrovou Kristýnu, kteří se postarali o občerstvení všech zúčastněných. Na stolní
tenis se do sokolovny vrátíme zase až na podzim, v sobotu
10. října, kdy bude na pořadu sedmý ročník turnaje ve čtyřhře - Pepinec CUP.
Kompletní výsledky a bohatou fotogalerii najdete na sport.
mesto-zubri.cz.
PR

V Zubříčku nás čekají opět zápasy
ve dvouhře
Po minulém ročníku, kdy se v Zubříčku poprvé hrála čtyřhra, se na základě
většího zájmu vracíme ke dvouhře a vypadá to, že bychom v budoucnu tyto dvě
soutěže pravidelně střídali.
Jinak bude Zubříček probíhat podle
systému z minulých let – od začátku května do konce měsíce srpna dle pravidel pyramidy, závěr soutěže bude odehrán
systémem play off až do finále. Tato část soutěže se už bude
týkat jen prvních osmi hráčů pyramidy a musí být odehrána v měsíci září. Poté již budeme moci dekorovat vítěze!
Drobné ceny získají i poražení finalisté a oba semifinalisté.
Všechny novinky, registrace, propozice i pravidla najdete na
http://zubricek.mesto-zubri.cz, kde budete mít také možnost
sledovat pořadí soutěže.
PR

Starší žáci čtvrtí na mezinárodním
turnaji v Považské Bystrici
Starší žáci HC ROBE Zubří se v uplynulém víkendu
představili na mezinárodním turnaji v Považské Bystrici.
Během víkendu odehráli šest kvalitních utkání.
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Sobotní utkání ve skupině:
HC ROBE Zubří - MŠK Považská Bystrica B 		
HC ROBE Zubří - HK ISMM Kopřivnice 		
HC ROBE Zubří - HK Kupele Bojnice 		
HC ROBE Zubří - Tatran Prešov B 		
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14:14
12:13
21:16
24:13

Umístnění ve skupině:
1. HK ISMM Kopřivnice
2. HC ROBE Zubří
3. HK Kupele Bojnice
4. Tatran Prešov B
5. MŠK Považská Bystrica B
Nedělní utkání o umístnění:
Semifinále
HC ROBE ZUBŘÍ - Tatran Prešov A 		 12:21
S fyzicky a výškově vyspělým slovenským družstvem naši
hráči při individuálních činnostech zaostávali, ale bojovali
po celou dobu utkání. Byli jsme jedni z mála, kteří slovenskému družstvu nepodlehli dvouciferným rozdílem!!!
O třetí místo
HC ROBE ZUBŘÍ - ISMM Kopřivnice 		 15:17
V tomto utkání hráči alternovali na postech, na kterých nejsou až tak zvyklí, a zejména souhra v útočné části nám dělala problém. Opět kluci nechali na hřišti všechny poslední
síly, ale bohužel pro nás zbyla bramborová medaile.
Nedělní utkání jsme dohrávali s 11 hráči, kdy se v sobotu
zranil Matěj Polehňák a do nedělních utkání nenastoupil Karel Diviš. V těchto těžkých utkáních se na hřišti objevili i dva
mladší žáci David Gašpar a Jakub Vičan, kteří absolvovali
utkání v této kategorii úplně poprvé!
Všechny hráče je třeba pochválit za všechna utkání, která
odehráli, a výborně tak reprezentovali náš klub HCZ na mezinárodním poli! Je potřeba vyzdvihnout výkon Matyho Krpelíka, který svým nasazením strhával všechny spoluhráče
k maximálnímu nasazení.
Nominovaní hráči:
Matyáš Krpelík, Jan Rybiař, Vojtěch Hasalík, Josef Mach,
Ondřej Václavík, Patrik Hrachovec, Adam Chovanec, Slavomír Vlček, David Gašpar, Karel Diviš, Matěj Polehňák, Jan
Žižka, Jakub Vičan
Trenéři:
Josef Mazáč a František Dvořák
Autor: Josef Mazáč

Přehled utkání mladšího dorostu
HC Zubří
Mladší dorost porazil Plzeň
V úvodním kole jarní části jsme na naší palubovce přivítali tradičního soupeře z Plzně. Dlouhá zimní přestávka
a onemocnění několika hráčů v posledních dnech před startem soutěže nabádaly k zodpovědnému přístupu od prvních
minut utkání. To se nám podařilo splnit, po čtvrthodině hry
jsme vedli o devět branek. Bohužel po prostřídání se naše
hra zpomalila, neproměnili jsme několik šancí a soupeři se
podařilo do přestávky zkorigovat na rozdíl sedmi gólů. Tento
stav, kdy hosté vždy našli odpověď na naše úspěšné útoky,
se držel až do 45. minuty. Poté, zejména díky zlepšené obraně, jsme vsítili šest gólů v řadě. Definitivně jsme tak zlomili
odpor soupeře a utkání bezpečně dovedli do zdárného konce.
Celkový dojem trochu kazí větší počet obdržených branek,
nicméně kluky je třeba opět pochválit za přístup a nasazení.
HC Zubří – Plzeň
39:27 (20:13)
Sestava a branky: Rybiař T., Dvorský T. – Uhriňák K., Přerovský A. 2, Mancl P. 7, Miroš A. 2, Šišák F. 6, Kyryljuk T.,
Pšenica M., Semerád E. 3, Haderka V. 6, Krupa O., Janošek
Š. 1, Randýsek T. 5, Cibulec J. 6, Hill A. 1

Mladší dorost vybojoval výhru v Lovosicích
Další soutěžní utkání odehráli naši mladší dorostenci na půdě
Lovosic. I bez tří hráčů obvyklé sestavy jsme se brzy ujali
třígólového vedení. Naše nedůrazná obrana však dovolovala
domácím jednoduché góly, a tím se soupeř držel v přijatelném kontaktu. Další komplikace nastala ve 20. minutě při
zranění T. Randýska, který byl do té doby velmi nebezpečný v útočné fázi. Do přestávky lovosičtí korigovali na dvě
branky. Ve druhé půli jsme drželi tří až pětigólový odstup.
Díky chybám v obraně a zahozeným příležitostem se nám
však stále nedařilo utkání definitivně rozhodnout. Zranění
A. Miroše a osobní obrana soupeře způsobily v naší hře další
komplikace. S přibývajícím časem a neustálým pětigólovým
vedením však začínalo být jasné, že zvrat v utkání nedovolíme - jen jsme ke konci ještě dovolili domácím výsledek
zkorigovat. Kluci si zaslouží pochvalu za zvládnutí dalšího zápasu, to je však jediné pozitivum. Do příštího zápasu
se musíme výrazně zlepšit v obranné fázi, přidat na důrazu
a bojovnosti.
Lovosice – Zubří
36:39 (19:21)
Sestava a branky: Rybiař T., Dvorský T. – Uhriňák K. 5,
Mancl P. 10, Miroš A. 2, Šišák F. 3, Kyryljuk T., Semerád E.
1, Krupa O. 3, Janošek Š., Randýsek T. 6, Cibulec J. 5, Hill
A. 4, Hrdlička L.
Autor: Pavel Hrachovec
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Přehled utkání staršího dorostu
HC Zubří
Starší dorost uspěl s Plzní
HC ZUBŘÍ - Talent Plzeň
38:19 (18: 6)
Dobrý vstup do jarní části nejvyšší soutěže starších dorostenců měli naši hráči. Od začátku utkání přehrávali svého
snaživého soupeře ve všech činnostech. Za dobrou obranou
navíc podal spolehlivý výkon brankář Tomáš Chmela a tím
naše družstvo mohlo přecházet do rychlých útoků a náskok
stále navyšovat.
I když ve 2. poločase naše koncentrace v obraně polevila
a plzeňští se výrazně zlepšili, dosáhlo naše družstvo jednoznačného vítězství. Celý tým je nutno pochválit za předvedenou hru. Doufejme, že v podobném duchu se budou vyvíjet
i další utkání soutěže.
Sestava a střelci branek:
Chmela Tomáš, Rybiař Tomáš - Matějovič Nick 3, Dobeš Josef 6, Jirák Ivan, Šišák Filip 1, Ištvánech Dominik 2, Možíš
Bohumil 3, Svoboda Vojtěch 2, Mazurek David 3, Zsoldos
Adam, Bajer Pavel 3, Havran Matěj 5, Palát Dušan 6, Souček Štěpán 4.

Starší dorost zvítězil jednoznačně na půdě Lovosic
HK Lovosice – HC ZUBŘÍ
27: 56 (14: 31)
I přes absenci 5 hráčů základní sestavy dosáhlo naše družstvo na hřišti Lovosic jednoznačného vítězství. Od začátku
zápasu hráli naši hráči s chutí a svého soupeře, kterému rovněž chybělo několik hráčů, přehrávali ve všech činnostech.
Výborně zahráli tentokrát hlavně hráči na křídlech (Dobeš,
Matějovič, Bajer, Možíš). Dobře rovněž fungovala spolupráce Dušana Paláta s Vojtou Svobodou a Štěpánem Součkem.
Sestava a střelci branek:
Chmela Tomáš, Čepica Karel - Matějovič Nick 5, Dobeš Josef 12, Mancl Pavel 1, Šišák Filip, Ištvánech Dominik 6, Možíš Bohumil 4, Svoboda Vojtěch 10, Mazurek David 1, Janošek Štěpán, Bajer Pavel 6, Palát Dušan 6, Souček Štěpán 5.
Autor: Jiří Mika

ÚSPĚŠNÁ SEZONA 2019
Jezdecký klub Zubří se v sezoně 2019 poprvé účastnil
soutěží dvojspřeží.
Jezdec Jaroslav Petřek se zúčastnil se svými mladými koňmi pěti soutěží Českého poháru. Hned na prvních závodech
se mu podařilo získat druhé místo a zvítězit na Mistrovství
Severomoravské oblasti. Druhý skončil také na závodech
v Pardubicích a kvalifikoval se tím do finále Zlaté podkovy
v Humpolci, kde vybojoval skvělé třetí místo.
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V posledním závodu sezony na Mistrovství České republiky
spřežení v Těšánkách byl až do posledního dne velmi blízko i zisku první „párové“ medaile, která mu nakonec unikla
o pouhých 1,74 b.
Největším úspěchem je vítězství v Českém poháru spřežení 2019, za které převzal Jaroslav Petřek ocenění 22. února 2020 na Galavečeru jezdecké všestrannosti a spřežení
v Humpolci.
V letošním roce by se chtěl poprvé s těmito koňmi zúčastnit i mezinárodních závodů a pokusit se získat aspoň jednu kvalifikaci potřebnou pro účast na Mistrovství světa 2021.
JK Zubří
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Seznam akcí na sportovištích

KUŽELNA

města Zubří v dubnu 2020

Pátek 17. 4.
16.30 hod.

SPORTOVNÍ HALA
Sobota 4. 4.
9.00 hod.
		

Turnaj minižactva,
turnaj nejmenších v házené

Neděla 5. 4.
9.00 hod.
		
13.30 hod.
		
15.00 hod.
		

Turnaj minižactva,
turnaj nejmenších v házené
TJ Lesana Zubří - TJ Holešov B,
utkání 7. kola zlínské ligy mladšího žactva
TJ Lesana Zubří – Karviná,
16. kolo druhé ligy žen v házené

Neděle 19. 4.
9.00 hod.
		

TJ Lesana Zubří - HK Bystřice p. H.,
utkání 8. kola zlínské ligy starších žaček

Neděle 26. 4.
10.00 hod.
		
11.30 hod.
		
13.00 hod.
		
15.00 hod.
		
		
17.00 hod.
		

HC Zubří C - HK Bystřice p. H. B,
utkání 8. kola zlínské ligy mladšího žactva
HC Zubří B - SHK Kunovice,
utkání 8. kola zlínské ligy mladšího žactva
HC Zubří - KH Zbrojovka Vsetín,
utkání 8. kola zlínské ligy mladších žáků
HC Zubří - Liberec Handball,
19. kolo 1. ligy mladších dorostenců
v házené
HC Zubří - TJ Rožnov pod Radhoštěm,
19. kolo 1. ligy starších dorostenců v házené

TJ Gumárny Zubří
- TJ Valašské Meziříčí B,
26. kolo krajského přeboru v kuželkách

FOTBAL
Neděle 12. 4.
15.30 hod.
Neděle 26. 4.
16.00 hod.

FC Zubří - TJ Sokol Hošťálková,
18. kolo okresního přeboru ve fotbale
FC Zubří - TJ Sokol Horní Bečva,
20. kolo okresního přeboru ve fotbale
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