uberské
Znoviny
Ročník XXXI. (č. 348)

•

ZDARMA

•

www.mesto-zubri.cz

•

25. duben 2022

Poslední část multifunkčního areálu
otevřena
V pondělí 28. března 2022 byla slavnostně otevřena poslední část Multifunkčního areálu v Zubří. V nové moderní budově je na západní straně situován Lékařský dům, na
východní pak DPS (Dům s pečovatelskou službou, jinak také
Domov pro seniory).

(více na str. 4)

Registrace dětí pouze online do 11. 5. 2022!!!

(více na str. 22)

Ve dnech
9. 5. 2022 – 11. 5. 2022
probíhá zápis
do mateřských škol v Zubří
(více na str. 14)

(více na str. 7, 8 )
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Společenská kronika občanů Zubří
Narození
Jakub Hrstka

Blahopřání
Přejeme všem jubilantům do dalších let pevné zdraví,
hodně štěstí, spokojenosti a krásných chvil pohody.
Zdenka Opálková
91 let
Adolf Fabian
91 let
Bohuslava Klauszová 80 let

Jaroslav Krupa
75 let
František Zeman
93 let
Květoslava Boráková 92 let

Zlaté svatby

Neúprosný je zákon života k nám všem.
Vezme si vždycky, co nejvíc milujem.
A to je život tatínka a maminky…
Nechci jen krásné vzpomínky.
Život jde stejným tempem dál,
nevrátí zpět, co jednou vzal.
Nesplnitelná přání všichni máme.
Velikou lásku – lásku maminky a tatínka
- už ale nikdy nepotkáme.
Dne 9. dubna 2022 jsme vzpomněli
16. výročí, co nás opustila milovaná maminka, babička a prababička,
paní Anna Hrstková,
a 7. června 2022 vzpomeneme 11. výročí, co nás
opustil tatínek, dědeček

a pradědeček,
pan Josef Hrstka.
S láskou vzpomíná syn Jan s rodinou.

Ludmila a Miloslav Cabákovi
Dne 11. dubna 2022 jsme si připomněli
1. smutné výročí, kdy nás navždy opustil
náš tatínek,
pan Vincenc Petřek.
S láskou vzpomínají syn Karel a dcera
Milada s rodinami.

Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene.
Kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.

Jindřiška a Oldřich Kolečkovi

k k k

Úmrtí
Oldřiška Pšenicová
Bohuslav Válek		
Vincencie Dobešová

Vlastimil Kavan
Alois Mizera
Josef Tvarůžek

Vzpomínáme
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 2022 jsme vzpomněli
5. smutné výročí, kdy nás navždy opustil
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.

Dne 16. dubna 2022 jsme vzpomněli
2. smutné výročí úmrtí
pana Ludvíka Pavelky.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Dáša, dcera a syn s rodinami.
Život zemřelých je uložen v paměti žijících
Dne 22. dubna 2022 uplynulo 10 let od úmrtí našeho
kamaráda,
pana Zdeňka Fabiána.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou stále vzpomínají ogaři a cérky VSPT
BESKYD - STARÁ GARDA.
Prázdné je místo, kde jsi sedával a zněl Tvůj hlas,
avšak vzpomínky na Tebe s láskou
a úctou zůstávají v nás.
Umlklo srdce Tvé znavené, přestalo bít,
budiž Ti, drahý tatínku, za všechno vřelý dík.
Dne 29. dubna 2022 vzpomeneme nedožité 70. narozeniny našeho milovaného manžela, tatínka a dědečka,
pana Václava Pavlíčka.
Se slzami v očích a velkou bolestí v srdci stále vzpomínají
manželka Anka, syn Jiří a dcera Marcela s rodinami. Zároveň 24. května 2022 uplyne sedmý smutný rok, kdy nás
bez slůvka rozloučení opustil. Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkujeme.
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Smutná jsou rána, smutný je den,
cestička k hřbitovu zůstala jen.
Kdo s Vámi žil, ví, co ztratil.
Dne 26. dubna 2022 vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí mého manžela, tatínka a dědečka,
pana Václava Ulrycha.
S láskou vzpomínají manželka Marie, dcera Kateřina, synové Václav a Jakub s rodinami.
Zároveň jsme dne 16. dubna 2022 vzpomněli 23 let od úmrtí jeho tatínka,
pana Václava Ulrycha,
a 23. března 2022 jsme vzpomněli nedožité 90. narozeniny jeho
maminky,
paní Anděly Ulrychové.
S láskou a úctou vzpomínají snacha Marie, dcery Ludmila, Marie
a Anna s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 25. května 2022 by se dožil 70 let
pan Miroslav Cibulec.
S láskou vzpomíná rodina.

MěÚ Zubří informuje
Vážení spoluobčané,
v měsíci březnu 2022 se uskutečnila dvě jednání Rady města
Zubří (RM 84 a 85), ze kterých Vám přinášíme pravidelný
souhrn informací. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností
se na nás neváhejte obrátit.
Na první březnové RM 84 se probíraly tyto body:
►Rada města (RM) schválila Přílohu č. 1 vnitřního předpisu č. 015/2013 „Zásady a ceník nájmu sportovišť města
Zubří a vybavení“, s účinností od 11. 3. 2022. Změny se
týkají navýšení cen na tenisových kurtech (cena za hodinu a permanentní vstupenky), pronájmu VIP klubovny ve
Sportovní hale a úpravu denního nájemného plážového
volejbalu v areálu Polyfunkčního centra. Aktualizované
ceny můžete najít na webových stránkách https://sport.
mesto-zubri.cz/aktualne/zmeny-v-ceniku-sportovist-a573.
►RM schválila smlouvu o závazku veřejné služby k zajištění provozu Cyklobusu 2022 jako objednatel společně
s městem Valašské Meziříčí, městem Rožnov pod Radhoštěm a spolkem Cyklostezka Bečva, z. s., se společností
„Z-Group bus, a. s., IČ: 45192120, Zlín, třída Tomáše Bati
258, Louky, PSČ 763 02“. Město se podílí na provozu cyklobusu částkou 15 000 Kč pro rok 2022. Cyklobus je provozován v období od 1. 5. do 28. 9. 2022 v soboty, neděle
a svátky v rozsahu dva spoje denně na trase Hranice – Bílá
a dva spoje denně nazpátek z Bílé.
►RM schválila smlouvu o výpůjčce a následném darování
vratných kelímků a boxů na jejich uskladnění se „Sdružení Mikroregion Rožnovsko, IČ: 70238642, Rožnov pod
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Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, PSČ 756 61“. Tyto
vratné kelímky a boxy mikroregion pořídil z dotačního
programu v rámci Operačního programu Životní prostředí
na žádost města Zubří. Budou využity prioritně pro potřeby provozu koupaliště. Celkem bylo objednáno 5 tis. ks
kelímků s potiskem a 25 ks boxů v hodnotě 167 tis. Kč vč.
DPH. Město Zubří se na tomto podílí částkou 29 700 Kč,
o kterou se zvýší příspěvek města v roce 2022 do rozpočtu
mikroregionu.
►RM schválila smlouvu o nájmu části prostor sloužících
k podnikání v objektu DPS za účelem zřízení provozovny
masérské, rekondiční a regenerační služby. Podmínky pronájmu jsou – roční nájemné činí 300 Kč/m2/rok + čtvrtletní
zálohy na služby, nájem na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou dohodou nebo výpovědí s lhůtou 6 měsíců (z vážných důvodů 3 měsíce).
►RM schválila smlouvu o nájmu části prostor sloužících
k podnikání v objektu Lékařského domu s celkem 7 subjekty. V lékařském domu budou provozovány: (1) Masérské, rekondiční a regenerační služby, (2) oční ordinace, (3) ordinace všeobecného praktického lékaře pro děti
a dorost, (4) gynekologická ordinace, (5) ordinace všeobecného praktického lékaře pro dospělé, (6) oční optika
a (7) lékárna. Podmínky pronájmu jsou – roční nájemné činí
300 Kč/m2/rok + čtvrtletní zálohy na služby, nájem na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dohodou nebo výpovědí s lhůtou 6 měsíců (z vážných důvodů 3 měsíce). Aktuálně v Lékařském domě zůstávají 2 volné ordinace pro zubní
lékaře, které se město stále snaží zajistit.
►RM schválila smlouvy o nájmu bytů v DPS. Jedná se celkem o 15 bytů pro 17 osob. Jeden z bytů zůstává nepronajat, jelikož u vybraného zájemce došlo k odmítnutí bytu.
Byt zůstává v rezervě.
►RM vyhlásila záměr na pronájem části pozemku p. č.
200/3, zahrada, o výměře 200 m2, k. úz. Zubří. Jedná se
o část pozemku před provozovnou Tip Café, na který byla
podána žádost o pronájem.
►RM schválila Dodatek č. 7 k pojistné smlouvě č.
7720963704 s Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, Praha 8, Pobřežní 665/21,
PSČ 186 00, týkající se prodloužení smlouvy, aktualizace a úpravy rozsahu pojištění o nové objekty Lékařského
domu a DPS, s účinností od 7. 4. 2022. Po této změně činí
celkové roční pojištění 383 714 Kč (navýšení o 92 183 Kč
oproti původní výši).
►RM vzala na vědomí zahájení prací na veřejné zakázce – Oprava místních komunikací po kůrovcové kalamitě
Zubří. Na tuto akci město získalo dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj ve výši 904 594 Kč. Celková předpokládaná
cena zakázky činí 1,24 mil. Kč bez DPH. Předmětem opravy budou úseky cest Na Potoku a Galičky.
Na druhé březnové RM 85 se probíraly tyto body:
►RM schválila smlouvu o poskytování služeb areálu
Lékařského domu a DPS se společností „MA Zubří,
s. r. o., IČ: 05307449, Zubří, Sídlištní 1570, PSČ 756 54“,
dle důvodové zprávy, po úpravě. MA Zubří, s. r. o., bude
v objektu zajišťovat úklidové a údržbové práce (společné
prostory, venkovní prostranství aj.). Následně bude městu
fakturováno.
►RM stanovila členy pracovní skupiny pro vyhodnocení žádostí a zpracování návrhu doporučení na přidělení
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a výši dotace z Programové podpory z rozpočtu města pro
rok 2022 následovně: Ing. Lubomír Vaculín, Aleš Měrka,
Ing. Petra Brokešová, Vlastislav Janků, Ing. Zdeněk Masařík, Milan Zeman, Ing. Vladimír Krupa.
►RM schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří
na rok 2022 pro Charitu Valašské Meziříčí, IČ: 47997885,
Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345, PSČ 757 01, ve
výši 40 000 Kč. Charita Valašské Meziříčí bude v DPS
zajišťovat možnost pečovatelské služby pro ubytované
obyvatele, kteří ji potřebují. Pro rok 2022 je spoluúčast na
tomto projektu ve výši 39 623 Kč, a proto město poskytuje
dotaci charitě ve výši 40 000 Kč.
►RM schválila účetní závěrku k rozvahovému dni 31. 12. 2021:
a) „Mateřská škola Zubří, IČ: 70874581,
b) „Mateřská škola DUHA, IČ: 70874590,
c) „Základní škola Zubří, IČ: 70874603.
►RM schválila převod zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací města Zubří:
a) „Mateřská škola Zubří, IČ: 70874581, ve výši
247 338,11 Kč,
b) „Mateřská škola DUHA, IČ: 70874590, ve výši
1 461,18 Kč,
c) „Základní škola Zubří, IČ: 70874603, ve výši
50 030,23 Kč.
►RM schválila roční odpisové plány dlouhodobého majetku u příspěvkových organizací na rok 2022:
a) „Mateřská škola Zubří, IČ: 70874581,
b) „Mateřská škola DUHA, IČ: 70874590,
c) „Základní škola Zubří, IČ: 70874603.
►RM schválila ukončení nájmu bytu č. 4 na ulici Hlavní 62
v Zubří, s XXXxxx, dohodou ke dni 30. 4. 2022. Zároveň
RM schválila uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 4, Hlavní
62, Zubří, s XXXxxx, s účinnosti od 1. 5. 2022 za podmínek dle důvodové zprávy.
►RM schválila uzavření Dodatku č. 4 k Pachtovní smlouvě
uzavřené s Valašské ZOD, družstvo Zašová, IČ: 47151641,
Zašová č. p. 622, PSČ 756 51, kterým dochází ke změně
rozsahu předmětu pachtu a výši pachtovného, s účinnosti od 1. 4. 2022. Zároveň RM vyhlásila záměr na pronájem části pozemků p. č. 4039/1, ostatní plocha, o výměře
0,24 ha a p. č. 4040, ostatní plocha, o výměře 0,57 ha,
k. úz. Zubří. Důvodem změny je, že spolek Tři Kavky, z.
s., má zájem na uvedených pozemcích provést práce na
obnovení a zachování ekologických funkcí (revitalizace
mokřadu). Družstvo Zašová se změnou souhlasí. Předmětné pozemky tak budou pronajaty na dobu minimálně 5 let
za symbolickou cenu 1 Kč.
►RM schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemku ze dne 25. 6. 2008, ve znění Dodatku č. 1
ze dne 16. 2. 2009, se Spolek OFF ROAD Klub Zubří,
IČ: 22735321, Zubří, Sídliště 6. května 1049, PSČ 756
54, jehož předmětem je změna rozsahu pronajatých pozemků a za podmínek dle důvodové zprávy, s účinnosti od
1. 4. 2022. Jedná se o dva pozemky v lokalitě Březovec,
které prostřednictví TJ Gumárny Zubří, z. s., provozoval
oddíl alternativních sportů (který ukončil svou činnost).
Spolek OFF ROAD Klub Zubří bude pozemky provozovat obdobně jako ostatní, tedy jako sportoviště na vlastní
zodpovědnost a bude zodpovídat za bezpečnost provozu.
Cena nájmu ve výši 1 Kč je zachována.
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►RM byly odprezentovány další varianty studie proveditelnosti k dopravnímu řešení u Základní školy TGM. Rada
tuto studii projednávala již na své 80. schůzi. Následně
vznesla technické připomínky, na základě kterých byla
studie doplněna o další tři varianty. Předmětem zakázky
je výstavba parkovacích ploch (za budovou školy v areálu), podélné stání pro zastavení vozidel a výstup žáků před
školou, chodníků, úprav komunikace a další práce související s úpravami. Více informací k variantám naleznete
ve zveřejněných důvodových zprávách z RM č. 80 a 85
na webu města Zubří (www.mesto-zubri.cz/rm-80-ze-dne-12-01-2022 a https://www.mesto-zubri.cz/rm-85-ze-dne-23-03-2022).
►RM byla předána studie proveditelnosti na projekt revitalizace zahrady u Základní školy TGM od společnosti
„zahrady sad“, Ing. Dalibor Válek. Cílem revitalizace je
vznik vegetačních, herních a výukových prvků v zahradě
pro pobyt v rámci dopoledního vyučování i odpolední družiny. Zároveň by se měl prostor upravit pro společné setkávání s rodiči a vybudování venkovní učebny až pro 30
žáků. Celou studii můžete vidět ve zveřejněných důvodových zprávách z RM na webových stránkách města Zubří.
►RM byla informována o aktuálním stavu dotačních projektů města. Více ve zveřejněných důvodových zprávách
(https://www.mesto-zubri.cz/rm-85-ze-dne-23-03-2022).
Za Radu města Zubří Matěj Mizera

Poslední část multifunkčního areálu
otevřena
(pokračování z titulní strany)
V Lékařském domě budou umístěny ordinace praktického lékaře, dětského lékaře, gynekologie, oční klinika,
lékárna a zdá se, že i vytoužený zubař. V DPS je umístěno 16 bytů, vesměs 1+kk, společenská místnost, masér,
zázemí.
Budova byla postavena v tzv. pasívním standardu a dle vyjádření odborníků se jedná v současnosti o největší takový
veřejný projekt v republice. Aniž by mohl v roce 2015, kdy
se stavba začala projektovat, někdo něco tušit o energetické
krizi a problémech s dodávkami plynu, stavba je dokončována přesně v této smutné době – a to je nesporné pozitivum
pro její provoz. Vytápění a ohřev vody jsou totiž zajišťovány
tepelnými čerpadly, doplněnými zdroji ze solární elektrárny,
a až doplňkově elektřinou z veřejné distribuce. Provoz budovy bude řízen prostřednictvím nejmodernějších prvků měření a regulace. Očekává se výjimečně nízká spotřeba energie.
Celá stavba vyšla na cca 107 mil. Kč, samotná realizace pro-
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běhla za 20 měsíců. Projekt byl dotován v pilotním programu Státního fondu životního prostředí částkou 30,2 mil. Kč.
Všichni víme, v jakém období stavba probíhala. Proto bychom chtěli, i kdyby to znělo nadneseně, poděkovat všem,
kteří se na zdárném výsledku díla nejvíce podíleli.
Jsou to samozřejmě v prvé řadě sami zastupitelé města, kteří
toto volební období stavbě „obětovali“. Což mělo, bohužel,
vliv i na financování jiných projektů. Bez jejich rozhodování, mnohdy nesnadném, by se stavba nerozjela, a taky by se
mohla v nejhorším případě před dokončením zadrhnout, což
by bylo fatální.
Ohledně realizace a administrace pak zaslouží absolutorium
zhotovitel, firma COMMODUM, spol. s r. o. Místní firma
předvedla při realizaci nových, nestandardních stavebních
postupů výbornou práci, navíc dokázala s investorem, projektantem i jinými subjekty velmi efektivně komunikovat,
takže všechny překážky, a nebylo jich málo, dokázala překonat.
Dalším významným subjektem, který zaslouží poděkování,
je Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s., zosobněná paní ředitelkou Ing. Miroslavou Knotkovou. Přestože
se energetická agenda a administrace dotace děla v rámci
pilotní, nevyzkoušené dotační výzvy a v době home officů
a lockdownů, dokázala paní ředitelka naše zájmy stoprocentně obhájit.
Z dalších externích osob si dík zaslouží určitě projektanti Ing. arch. Dalibor Borák, který projekt dokončil ve spolupráci s Ing. arch. Jaroslavem Ševčíkem ke kýženému výsledku.
V neposlední řadě pak pan Kamil Herůdek, který 2 roky plnil
bezchybně roli technického dozoru a koordinátora BOZP –
bez něj by stavba dnes asi nebyla zkolaudována…
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Na závěr bychom chtěli poděkovat místním občanům, které stavební ruch jakkoliv negativně ovlivňoval, za trpělivost
a pochopení. Stejně bychom se chtěli omluvit všem místním podnikatelům a firmám, kterým se díky náročnému finančnímu zatížení díky stavbě, ovlivněnému navíc covidem
a inflací, pozdržely úhrady od města za jejich služby a výrobky. Slibujeme, že tyto „poruchy“ v nejbližší době pominou,
a věříme, že naše spolupráce nepocítí újmy.
Ekonomický odbor, město Zubří
Foto: Marta Melichaříková

Informace o odpadovém hospodářství
města Zubří v roce 2021

23.03.2022 16:31

S novým zákonem o odpadech vstoupila v účinnost, dle
§60, odst. 4, také nová povinnost pro obce - informovat
občany o odpadovém hospodářství.
V minulém roce město vynaložilo na svoz a likvidaci odpadu
celkem 5.624 387 Kč, z toho 2.512 021 Kč za svoz komunálního odpadu a 3.112 366 Kč za svoz tříděného, objemného,
stavebního odpadu a bioodpadu.
Od firmy Ekokom, a. s., za zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů, město inkasovalo 877 998 Kč nazpět
a od občanů bylo vybráno za provoz systému shromažďování odpadů 2.186.365 Kč (400 Kč/os).
Občané předávající komunální odpad na místa určená městem
jsou povinni odděleně soustřeďovat následující složky, a to:
Biologické odpady rostlinného původu, papír, plasty včetně
PET lahví, sklo, kovy, nebezpečné odpady, objemný odpad,
jedlé oleje a tuky, nápojové kartony, textil, elektro, směsný
komunální odpad a stavební odpad.
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Celkově občané odevzdali:
•
Nebezpečného odpadu (200127) – 2,78 t
•
Objemného odpadu (200307) – 189,62 t
•
Papíru a lepenky (200101) – 102,64 t
•
Skla (200102) – 57,51 t
•
Plastů (200139) – 100,83 t
•
Biologicky rozložitelného odpadu (2002014) - 1385,5 t
•
Směsného komunálního odpadu (200301) - 942,76 t
•
Stavební směs (170904) – 271,4 t
•
Stavební frakce (170107) – 419,43 t
•
Pneumatiky (160103) – 8,24 t
•
Textilu – 12,549 t
•
Elektra – 33,83 t
Město Zubří má celkem 44 stanovišť na tříděný odpad,
8 kontejnerů na elektro a 8 na textil. Disponuje 8 kontejnery na bioodpad, které jsou trvale přistaveny v Březovci,
ve sběrném dvoře, kde mohou lidé odkládat nebezpečný
a objemný odpad, stavební frakce, oleje, pneumatiky a taky
velká elektra.
Vše je podrobně popsáno v Obecně závazné vyhlášce
č.2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, zveřejněné na webu města.
Občané jsou povinni dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství platit poplatek za odpad. Poplatníkem poplatku je fyzická osoba přihlášena ve městě nebo vlastník nemovité věci
zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyz. osoba.
Poplatník je povinen poslat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti.
Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je:
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci
bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou
péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního
úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která se na
území města Zubří nezdržují déle jak 300 dní v příslušném
kalendářním roce z důvodu pobytu:
a) mimo území České republiky,
b) ve zdravotnických zařízeních,
c) v zařízení sociálních služeb,
d) v jiné obci v České republice, přičemž je přihlášena na
adrese ohlašovny Městského úřadu Zubří, U Domoviny
čp. 234. 756 54 Zubří.
Osvobození se provádí na základě žádosti poplatníka, doložené potřebným potvrzením, každoročně.
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Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která je studentem denního
studia (SŠ, VŠ) ve výši 200 Kč, pokud studují a zároveň
bydlí mimo území města Zubří po dobu obou pololetí (semestrů) v příslušném kalendářním roce.
Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30. listopadu příslušného kalendářního roku. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit
údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.
Úplné znění této vyhlášky je taky zveřejněno na webu města.
Eva Gazdíková, odbor výstavby

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE SENIORŮ
Rada seniorů pořádá již tradiční sportovní dopoledne
soutěží v petangue a mölkky.
Senioři, přijďte se pobavit, nemusíte mít natrénováno, hru
zvládnou i začátečníci. Soutěž je otevřená, zájemci nemusí
být členy nějakého spolku.
Místo: 		
klidová zóna města u Centra
Termín: 		
úterý 17. května 2022
Prezentace: 		
9.00 – 9.20 hod.
Zahájení: 		
9.30 hod.
V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční o týden
později – v úterý 24. května
Těšíme se na hojnou účast jako v minulých ročnících.

Zprávy ze školky - MŠ Duha

Návštěva Ekocentra Valašské Meziříčí
Jaro nám ťuká na vrátka, proto se třída Mravenečků
rozhodla dne 17. 3. navštívit Ekocentrum ve Valašském
Meziříčí, kde byl pro děti připravený výukový program
na téma „Stateček“. Nejdříve se děti společně vydaly po
stopách zvířátek, seznámily se s jejich životem, vyslechly si
pohádku „O chudém farmáři“, zahrály si sluchové, pohybové hry. Program jsme ukončili společným vykreslováním šablonek zvířátek a potom se vydali zpět do naší školky Duha.
Paní učitelka Katka
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Motýlci na návštěvě v městské knihovně

MŠ Duha vítá jaro

S blížícím se koncem Měsíce knihy zavítala ve středu
30. 3. 2022 třída Motýlků do zuberské knihovny. Vzhledem k pandemické době let předešlých byly zde mnohé děti
poprvé. Měly možnost zjistit, jak vlastně knihovna funguje.

Ve středu 6. dubna jsme se s dětmi ze třídy Světlušek
vydali do Muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Dozvěděly se, jak se nechovat k zapůjčeným knihám, a měly
rovněž dostatek příležitostí prohlédnout si jak prostory, tak
samotné knihy pro nejmenší čtenáře. Společně strávený čas
vyplnila paní knihovnice četbou příběhů o malých školáčcích
a spolu s plněním slovních i obrazových úkolů byly chvíle
mezi knihami provázeny velkou spokojeností.
Za MŠ Duha Markéta Trojáková

Společnými silami děti zaháněly zimu a vítaly jaro. Ozdobily korálky z vyfouknutých vajec (vejdunky) Mařenu, kterou
jsme vynesli a upálili, dozvěděli jsme se o tradicích, které se
v tomto období dodržují a nazdobili si pentlemi májíček. Koledovali jsme od chalupy k chalupě s řehtačkami a klapačkami a děti si na zahřátí vykoledovaly a ochutnaly pučálku
(naklíčený, smažený a osolený hrách) a také jidáše s medem,
aby byla na polích dobrá úroda. Na závěr si děti nazdobily
kraslice, které si hrdě odnesly domů.
Janča

Do školy se těšíme,
vždyť se rádi učíme...

Zápis dětí do MŠ DUHA
9. 5. 2022 – 11. 5. 2022
Předškolní vzdělávání je povinné dle § 34, odst. 1, zákona
561/2004 Sb. od 1. 9. 2017 pro ty děti,
které k 31. 8. daného roku dosáhnou 5 let.
Možnost pro podání žádosti:
►datovou schránkou školy – kkwpeqw
►e-mailem s elektronickým podpisem
zákonného zástupce

... Poznáváme celý svět,
vše se naučíme hned.
Jsme šikovní předškoláci,
a ne žádní ulejváci.
Byli jsme se podívat,
jak prvňáci umí psát.
Taky jsme si vyzkoušeli,
jak se sedí v lavici,
mamko, taťko, nedivte se,
už jsme přece velicí!

►poštou na adresu: MŠ DUHA,
Na Potoku 369, Zubří, okres Vsetín
►přijímání vyplněných žádostí v MŠ DUHA
v době od 9.30 hod. do 13.00 hod.

Tereza Smočková

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
naleznete na našich webových stránkách
+ Kritéria pro přijímání dítěte
www.msduha-zubri.cz (pro rodiče – dokumenty).
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Zprávy ze školky - MŠ Sídliště

Děti ze školky navštívily ZŠ
Ve čtvrtek 31. 3. se děti z naší mateřské školy – předškoláci - podívali do své budoucí základní školy, kterou budou od září navštěvovat. Děti se rozdělily do prvních tříd
na tři skupinky. Když zazvonilo, předškoláčci se posadili do
lavic nebo na koberec a zvědavě čekali, co se bude dít. Prvňáčci ukázali, co už se stihli od září naučit. Jak hezky čtou,
jaké mají slabikáře a sešity ke psaní. Paní učitelky aktivně
zapojily i naše děti. Děti si společně zazpívaly, dostaly hádanky, pracovní listy a omalovánky. Tímto děkujeme paním
učitelkám v prvních třídách za praktickou ukázku výuky.

Poděkování také patří paní učitelce Simoně Palátové, která
navštívila naši MŠ. Připravila si pro rodiče povídání o zápise
a zralosti dítěte do ZŠ. Těšíme se na další spolupráci.
			
Za MŠ Veronika Ulrychová
Ředitelství Mateřské školy Zubří,
Sídliště 6. května 1109, okres Vsetín
vyhlašuje

Zprávy ze školy

Skřivánčí koncertování
Dobře se naladit a rozsvítit okolí čistými melodiemi, to
umí v našich třídách téměř každý. Pokud k tomu ještě
chce, nic ho nezastaví v pokusech očarovat svou písní dychtivé a podporující obecenstvo. Ti nejzpěvnější pak byli vysláni do velkolepého školního kola, v němž se prokouzlili až
k obsáhlé výsledkové listině.

1. třídy - zlato v hrdle Kryštof Brokeš 1. C, stříbro Beáta
Křenková 1. B a bronz Lucka Kubínová 1. B a Adélka Kandlerová 1. A.
Veliká pochvala pro skupinu Aničky Měrkové, Marušky Patrnčiakové a Simči Petřvalské z 1. A.
2. třídy - zlato v hrdle Silvie Ulrychová 2. B, stříbro Zuzka
Lukašíková 2. A a bronz Natálka Svaková 2. A a Ríša Sikel
2. B.
Skupinky: 1. místo Silvie Ulrychová a David Riedl 2. B,
2. místo Stella Krupová a Kája Mužíková 2. A, 3. místo Verča Dobešová a Viky Černáková 2. B.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
NA ŠK. ROK 2022 / 2023
Podání žádostí o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání
se uskuteční v termínu
9. 5. 2022 – 11. 5. 2022
v Mateřské škole Zubří,
Sídliště 6. května 1109
od 6.30 hod. do 15.00 hod.
Žádosti o přijetí jsou ke stažení
na www stránkách školy.
Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno klasickým
způsobem – na stránkách MŠ
a na hlavních dveřích školy 11. 6. 2022.
Irena Dukátová, ředitelka školy

3. třídy - zlato v hrdle Jindřiška Eklová 3. B a Aneta Stavinohová 3. A, stříbro Emma Slováková 3. A, Juli Čejková
3. B a Maty Holiš 3. A, bronz Klára Petřvalská 3. A a Míša
Halamíček 3. B.
Skupinky: 1. místo Róza Mendelová, Adél Krupová, Niky
Voštiňáková, Terka Stromšíková a Franta Rubner 3. B
a Ema Heraltová, Lili Malinová, Amálka Hýblová a Zuzka
Petřeková 3. A, 2. místo Sára Petřeková, Maruška Křenková a Juli Čejková 3. B, 3. místo Vojta Vltavský a Maty
Horňák 3. B.
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4. třídy - zlato v hrdle Bartoloměj Číp 4. B, stříbro Matyáš
Rapant 4. A a Martina Snozová 4. A, bronz Magdalena Pechová 4. A, Ondřej Satola 4. B a Patrik Maceček 4. B.
Skupinky: 1. místo Anna Mužíková a Katka Kulišťáková
4. B, 2. místo Matyáš Randus, Ondra Klimo a Jan Svak 4.
C a Lenka Křenková, Denisa Hufová, Nikol Francková a
Ella Polehňáková 4. A, 3. místo Jan Onderka, Marek Vlček
a Marek Svák 4. A a Valérie Krupová, Adéla Černá a Iveta
Mierná 4. B a David Macháček a Luky Volný 4. C.

výstavní síni Petrohradu vynořily křehké, divoké i barevné
kousky jeho tajuplné skupiny Modicum Spatium Vitae. Nostalgie a zádumčivost fotografií, snové obrazy a plastiky, jež
samy pokládají návštěvníkům otázky, udělaly z prohlídky
labyrint s mnohonásobným řešením. Malí návštěvníci jásali,
ptali se na každou titěrnost, prohlíželi si kousky ze všech
možných i nemožných stran a pouštěli si fantazii na špacír…a my též. Děkujeme, výstava se nám moc líbila!
S. Bludná
P.S.: Ta hravost v nás rozezněla souhlasné struny; již nikdy více neodložíme žádný střípek a zbytek bez pomyšlení, že
jsou tady kreativci, kteří by je uměli s lehkostí a potutelným
úsměvem využít.

Aprílové zívání

5. třídy - zlato v hrdle Simča Křenková 5. B, stříbro Sofie Ondřejová 5. A
a Sophie Lukáčová 5. C, bronz Karolína Sváková 5. B a Adam Orság
5. A.
Skupinky: 1. místo Marek Michut,
Jiří Riedl a Jan Kovář 5. B, 2. místo
Johana Krupová a Adéla Porubová
5. A, 3. místo Anna Petřeková a Tereza Stavinohová 5. B.

V pátek přivítaly třídy své učitele nezvykle tiše. Většina dětí totiž pospávala na kobercích. Dress code byl
1. dubna velmi přitažlivý. V pyžamech, župáncích a měkkých overalech se totiž moc nedá křičet, úporně a přísně
studovat ani vyrušovat. Nabízí se čtení, snění, básnění, výzkum snů a spánku, pomalý pohyb, zívání, volba a malování
nejoblíbenějších večerníčků. V nelepším případě je možné
od podřimujících vůdců převzít opratě výuky a postarat se
o učení sami. To potom můžeme mít radost, že den plyne
jako sen...

Gratulujeme a děkujeme za jaro ve
vašich písních!
S. Bludná

Když Marek Mikl
rozpřáhne křídla
a vyletí ze světa čísel, fyzikálních zákonů, jedniček, pětek
a nul, můžeme jen překvapeně lapat po dechu. Nejen naše
děti občas vidíme v jiném světle, když se rozsvítí i mimo zdi
školy:). Po sNěžné a bílé výstavě Marušky Pyrchalové se ve

S. Bludná
P.S.: Noční oděvy v nás očividně vzbuzují pocit laskavosti,
hebkosti, umírněnosti a ohleduplnosti; nikdo se nemračil ani
nezlobil… pokud se nám to celé nezdálo☺.
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zimní soustředění
sportovních tříd 2022
Ve dnech 20. – 25. února 2022 proběhlo zimní soustředění
sportovních tříd ve skiareálu Karolinka s ubytováním na
Soláni na hotelu Čarták.
Soustředění se účastnilo 72 žáků ze tříd 6. A, 7. A, 8. A
a 9. A spolu se svými učiteli Jaroslavou Juříčkovou, Gabrielou Cábovou, Ivou Záviškovou, Jiřím Mikou, Tomášem
Randýskem, Markem Miklem a Ondřejem Cabákem.
V den odjezdu na soustředění končily XXIV. ZOH v Pekingu, které přinesly Česku 2 medailová umístění a pro všechny
žáky také kvíz zimních olympijských her. Nejen o olympijských hrách museli znát žáci podrobnosti, v testu lyžařské
průpravy zase ukázali své vědomosti o lyžování.
Počasí se během týdne měnilo jako na houpačce. Zažili jsme
déšť, sněžení a silný vítr. Ve čtvrtek se na nás usmálo štěstí,
tento den byl nejhezčím dnem týdne – sluníčko a slabý mráz
nám připravily nádherné lyžování.
Zažitým pravidlem je vždy třetí den lyžování kratší, a proto
jsme ze sjezdovky přijeli na hotel již na oběd. Po poledním
klidu se mohla vybraná družstva jednotlivých tříd zúčastnit
různých her na sněhu. Zažili jsme mimo jiné také biatlonový
závod, ve kterém vyhrály třídy 7. A a 8. A.
Čtvrteční den byl závodní. Závodu ve slalomu se účastnili
všichni lyžaři, kteří museli projet 15 brankami. Poslední večer se vyhodnocovaly nejen výsledky slalomového závodu
ve čtyřech kategoriích, ale také testy ZOH a lyžařské průpravy, soutěže v pexesu a piškvorkách. Každá třída měla za úkol
složit básničku na téma lyžování a právě ve čtvrtek večer ji
každá třída přednesla. Došlo také na velmi oblíbenou a očekávanou diskotéku.
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Všichni jsme byli rádi, že se nakonec zimní soustředění
i přes koronavirová opatření podařilo zorganizovat a už se
těšíme na příští.

Výsledky závodu ve slalomu:
6. – 7. třída:
DÍVKY
1.
27,24 s		
2.
27,88 s		
3.
27,97 s		

CHLAPCI
1.
2.
3.
Andrýsková Tereza
Vojkůvková Vanesa
Piskořová Tereza

CHLAPCI

1.
2.
3.

24,53 s		
24,75 s		
26,47 s		

Juříček Jakub
Holiš Dominik
Bílek Tomáš

23,02 s		
23,31 s		
23,83 s		

Dořičák Adam
Rada Daniel
Románek Jan

Za tým lyžařů Mgr. Gabriela Cábová

Lyžařský výcvik 7. a 8. tříd
První březnový týden - a sedmáky a osmáky čekal po
dvou letech lyžařský výcvik. Od pondělí 7. března měli žáci
7. B, 7. C a 8. B, 8. C naplánovaný lyžařský výcvik ve Velkých
Karlovicích, ve skiareálu Kyčerka. Natěšeni na lyžování jsme
vyjeli v pondělí přes Soláň do Karlovic. Počasí bylo opravdu
zimní, mrzlo, foukalo a až koncem týdne se na horách ukázalo
sluníčko. Celý týden všichni účastníci lyžáku pilně trénovali
na čtvrteční závod ve slalomu pod vedením svých instruktorů
ve složení Gabriela Cábová (vedoucí kurzu), Jaroslava Juříčková, Iva Závišková, Jiří Mika a Martin Hrstka.
Tradiční závod se uskutečnil ve čtvrtek a všemi 14 brankami
projeli skoro všichni lyžaři. Závod jsme vyhodnotili podle výkonnostních družstev, kterých bylo pět: Speedy kids, Lachtani
na lyžích, Klobásky, Želvy s krunýřem a Želvy bez krunýře.

8. – 9. třída:
DÍVKY

Speedy kids (instruktor G. Cábová)
1. Martin Volný
(12,13 s)
2. Roman Ondřej
(12,35 s)
3. Matěj Koleček
(12,47 s)

1.
2.
3.

23,19 s		
26,46 s		
27,16 s		

Švecová Natálie
Radová Michaela
Minarčíková Nela

Lachtani na lyžích (instruktor J. Juříčková)
1. Denisa Krpelíková (14,00 s)
2. Antonín Křenek
(14,74 s)
3. Aneta Vltavská
(15,00 s)
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Žáci a pedagogové naší školy
uklízeli Zubří

Klobásky (instruktor J. Mika)
1. David Fojtášek
(14,03)
2. Beata Mičolová
(14,06 s)
3. Andrea Minářová
(14,08 s)

Jen covid dokázal přerušit dlouholetou zvyklost naší školy, a to oslavit Den Země velkým úklidem.
Letos jsme už měli štěstí a mohli jsme navázat na 28letou
tradici, kterou na půdě školy založili její bývalí učitelé, manželé Kovářovi, a Růžena Janošková. Přivítali jsme nabídku
města a s elánem dětem vlastním jsme se zapojili do připravované akce "Ukliďme Zubří".

Želvy s krunýřem (instruktor M. Hrstka)		
1. Ema Randusová
(17,00 s)
2. Tadeáš Poruba
(18,10 s)
3. Dominik Němec
(19,44 s)
Želvy bez krunýře (instruktor I. Závišková)
1. Natálie Pernicová
(20,69 s)
2. Natálie Frňková
(21,04 s)
3. Lukáš Opálka
(23,80 s)
Za tým lyžařů Mgr. G. Cábová

Inspirativní odpoledne
Dne 31. března 2022 jsme se s žáky, kteří navštěvují
kroužek Picassa, přesunuli na výstavu umění, která se
uskutečnila na Petrohradě v Zubří. Výstava se týkala tří
umělců - Karla Nováčka, Libora Stratílka a našeho kolegy
Mgr. Marka Mikla. Byli jsme nadšeni nejen výstavou, ale
i poutavým přiblížením techniky, kterou p. Mikl pracuje.
Vzhledem k tomu, že se jedná o moderní techniku spojenou
s počítači, byla tato návštěva velmi inspirativní i pro děti. Ty
si mohly v praxi vyzkoušet krok po kroku, jak umělec pracuje, a za pomoci fotoaparátu a tabletu vytvořit své vlastní
dílo. Hodina a půl utekla jako voda a ani jsme se nechtěli
rozloučit. Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu učiteli
Miklovi za velice příjemné odpoledne.

V pátek 8. dubna se skupiny žáků 2. stupně se svými pedagogy rozešly do všech částí našeho městečka s jediným cílem.
Naplnit připravené pytle až po okraj odpadky, které odkryl
roztátý sníh. Všichni měli plné ruce práce a do vyčleněných
kontejnerů snesli celkem 65 pytlů věcí, které rozhodně nepřidávaly na kráse uličkám města a ani jeho tmavým zákoutím.
Všem patří velký dík za jejich práci a zvláštní poděkování
patří městu Zubří za dodání potřebného materiálu a spolupráci při svozu naplněných pytlů.
ZŠ Zubří
Žáci dramatické výchovy a dramatického kroužku
na 2. stupni ZŠ Zubří
zvou veřejnost
(a hlavně maminky a babičky k oslavě Dne matek)
na své představení veselé pohádky s písničkami

O staré bambitce

Školní klub

ve čtvrtek 12. května 2022 v 17 hodin do Klubu Zubří.
˜˜˜
Vstupné je dobrovolné.
Těší se na Vás:
Tři Terky, dva Vítci, dvě Natky, Maty, Majda, Aďa, Julča,
Davča, Hela, Anďa, Kačka, Anička, Nela, Krista, Viky, Bea,
Lucka a za SPONU Danča.
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Kultura

Benefice pro Ukrajinu vydělala v Zubří
skoro 12 tisíc

Benefice pro Ukrajinu, kterou iniciovala začátkem března Zuzka Ondřejová, se celá nesla na lidové notě. Ve velkém sále Klubu Zubří, který byl v pátek 11. 3. upraven pro
sezení u stolů, se tak sešli příznivci folklóru, ale i ti, kteří
chtěli alespoň částečně finančně podpořit organizaci Člověk
v tísni, která připravuje humanitární pomoc pro válkou sužovanou Ukrajinu. Po většinu večera doprovázela zpěv Zuzky
Ondřejové Kateřina Niklová na housle a Jirka Nechanický
na cimbál v rámci cimbálové muziky Kluč. Tuto sestavu
postupně doplnili hosté z CM Radhošť Pavel Brus (kontry)
a Ondra Chovanec (basa), ale také malí zpěváčci z Kunčic.
Ačkoliv byla akce „uvařená“ za pár dní a propagována jen
chvilku, nakonec se díky Zuzce a jejím muzikantům a zpěváčkům vybralo skoro 12 tisíc Kč.

anglické písně, písně z vlastní tvorby zpěvačky, nechyběly
ani největší hity královny šansonu Edith Piaf. Jednou ze svých
písní vyjádřila zpěvačka podporu bojujícímu ukrajinskému
lidu. Hlas Céline, její šarm, dokonalá garderoba, čeština s přízvukem francouzštiny, kterou odmoderovala své vystoupení,
a v neposlední řadě skvělý hudební doprovod vnesly do sálu
příjemnou uvolněnou atmosféru, která přítomným posluchačům dala zapomenout na starosti všedních dnů.

Byl to krásný večer s nádechem Francie strávený v přítomnosti hudby, příjemných lidí a díky stolové úpravě sálu podpořený i dobrým vínem či jiným občerstvením.
Au revoir, Céline.
Z. J.

Růžové brýle otevřely divadelní sezónu
v Zubří
V pátek 1. 4. 2022 se poprvé v této sezóně otevřely dveře
Klubu Zubří letošním divadelním předplatitelům. David
Macháček, kterého si mohou naši diváci pamatovat z působení ve Slováckém divadle nebo Divadle Pecka (Normální debil) si založil vlastní profesionální, leč kočovné
Divadlo Dondi. A jako režisér se chopil nelehkého úkolu
nastudovat hru amerických autorek S. Bigelow a J. Boldberg Růžové brýle, kterou v Čechách proslavilo zpracování
Divadla Ungelt v hlavních rolích se Zuzanou Bydžovskou
a Hanou Maciuchovou.

Francouzský večer s Céline Bossu
V roce 2018 nadchla francouzská zpěvačka žijící v Kopřivnici zuberské publikum poprvé v kavárně U Ludvíka,
následně do Zubří zavítala několik měsíců poté a letos se
jí to povedlo potřetí.
Po téměř dvou letech protikovidových zákazů a omezení se
pomalu daří do zuberského Klubu vracet kulturní pořady.
A tak jsme mohli po dvou letech na sklonku března na pódiu
velkého sálu Klubu opět přivítat charismatickou zpěvačku
Céline Bossu v doprovodu klávesisty Romana Vavříka a kytaristy Jiřího Krumpocha. Sálem zněly francouzské šansony,

Téma hry přináší dramatický příběh, který se odehrává
v Chicagu roku 1938 a provází jej tragické události, které se
tou dobou dějí za oceánem. Do rolí dvou znepřátelených sousedek, majitelky irské hospody na straně jedné a židovského
lahůdkářství na straně druhé, byly obsazeny Anna Pospíchalová a Monika Horká. Obě postarší vdovy rozděluje nejen
náboženství, ale také dávný spor jejich zesnulých manželů.
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Zde se odkrývá prostor pro typický irský i židovský humor.
Zápletka příběhu je však v dnešní době až mrazivě aktuální.
V Růžových brýlích nejde o nic jiného než o záchranu malého židovského chlapce a snahu dostat jej z válkou zmítané
Evropy přes oceán do Ameriky. Obě ženy k sobě nalézají
cestu díky neteři jedné z nich, kterou skvěle ztvárnila teprve
15letá Emílie Pospíchalová. Společně pak vedou dlouhý boj
s byrokracií a hrůzou války.
Tento strhující příběh a výkony všech tří hereček si brzy získaly zuberské publikum a David Macháček dokázal, že režisérská taktovka mu sluší stejně dobře jako herectví.
LP
Foto: Patrik Sikel

Těšínské divadlo a jejich Šumař na střeše
opět zaplnili zuberský Klub
Když přijede do Zubří Těšínské divadlo, bývá plno nejen v hledišti, ale také na jevišti. Po muzikálech těšínské
divadelní scény už se nám dlouho stýskalo. Jako vždy jsme
se i tentokrát dočkali velkého příběhu, krásných hereckých
i pěveckých výkonů, světel a scén, které pohladily vaše oči
i uši. V hlavní roli se blýsknul Miroslav Liška, jemuž v sobotu 9. dubna v zuberském Klubu zdatně sekundovalo dalších 30 účinkujících. Velkou poklonu skláníme také všem
technikům, kteří spolu s herci dokáží i v našich podmínkách
vytvářet dojem velkého divadla.
LP

Kulturní pozvánky

Výstava: Spolu
Ve dnech 12. května – 12. června 2022 proběhne ve Výstavní galerii Petrohrad výstava s názvem Spolu. Návštěvníci se budou moci seznámit s pestrobarevnou tvorbou Jitky Skočkové a s autorskými objekty z foukaného
skla od Josefa Divína. Výstava bude zahájena slavnostní
vernisáží v 17.00 hodin.
Jitka Skočková (*1977) / Malba
Pochází z Valašského Meziříčí,
své výtvarné vzdělání získala
na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti,
kde studovala užitou grafiku,
a na Fakultě výtvarných umění
při VUT v Brně v malířském ateliéru profesora Jiřího Načeradského. Výtvarný projev Jitky Skočkové hýří barvami a pozitivní energií. Její díla jsou inspirována konkrétními zážitky

z výletů, cest, z obyčejného života či ze setkání s nejbližšími
a přáteli. Pravidelně vystavuje na samostatných i společných
výstavách po celé ČR.
Josef Divín (*1982) / Sklo
Zuberský rodák patří mezi nejvýraznější sklářské výtvarníky mladé generace.
Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou ve Valašském
Meziříčí a VŠUP v Praze, sklářský
ateliér prof. Vladimíra Kopeckého. Za
neobvyklý přístup ke klasickému sklářskému oboru, kdy svým nádobám odebírá užitnost a mění je v sochařská díla, se stal nositelem
několika výtvarných ocenění za svou tvorbu. Vystavuje u nás
i ve světě a jeho díla se nacházejí ve významných galeriích
a muzeích ČR, ale i v zahraničí.
Muzeum Zubří

METLÁŘSKÝ JARMARK aneb Po dvou
letech se bude u Klubu znovu kácet máj
(pokračování z titulní strany)
Metlářský jarmark i s tradičním
kácením máje se po pauze vrací
zpět. Nejspíš bude méně stánků
a méně řemeslníků, než bývalo
zvykem dříve, ale věříme, že zábava pod širým nebem vám chybí
stejně jako dětem jejich oblíbené
kolotoče. Letošní jarmark se
uskuteční v sobotu 21. 5. 2022.
Dopoledne bude jeviště za Klubem patřit tradičně velkým místním hudebním tělesům, nejprve
Swing bandu Jindřicha Dořičáka,
posléze Dechové hudbě Zubřanka.
V dopoledních hodinách bude mimořádně otevřena také stálá expozice místního muzea (Hlavní 824), kde se můžete jít
podívat nejen na krásu a tradici zuberského bílého vyšívání.
Také letos se Beskyďáci postarají o velký stan s občerstvením, ale také o dětskou folklórní přehlídku a tradiční kácení
máje (17 hod.). V odpoledním programu se můžete těšit na
cimbálovou muziku Zuzky Ondřejové (zpěv), kterou doprovodí na housle Kateřina Niklová a vynikající cimbalista Jiří
Gužík. V rámci večerní zábavy zahrají postupně místní Faraoni, Petr Lüftner (kterého si můžete pamatovat z loňských
Dní města) a na závěr kapela z údolí Rožnovské Bečvy
s prozaickým názvem „Z Horní Dolní a dál na jih“.
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Představujeme květnovou
divadelní nabídku
Tak takovou divadelní nabídku jsme v Zubří ještě neměli. V květnu hostí zuberský Klub hned tři pražská divadla. Přivítáme zde Jiřího Langmajera, Pavla Lišku, Ivanu
Jirešovou, Vladimíra Kratinu, Nelu Boudovou, Ilonu Svobodovou a další hvězdy pražských divadel a pláten kin. Náhoda
tomu chtěla, že komediální drama dvou bratří Housle bylo
přesunuto na květen z února a Manželský čtyřúhelník na horách od Fanny agentury se rozehraje až v letošním roce díky
několikerému koronavirovému odložení.
Přehled květnových divadel
Pátek 6. 5. 2022 od 18.00 hodin
Divadelní předplatné 2022
DIVADLO UNGELT, HOUSLE
Sobota 14. 5. 2022 od 18.00 hodin
Divadelní předplatné skupiny A z roku 2020/21
FANNY AGENTURA (PRAHA)
MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK NA HORÁCH
Pátek 27. 5. 2022 od 18.00 hodin
Divadelní předplatné 2022
AGENTURA PIEROT
ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO MANŽELA

DIVADLO UNGELT – HOUSLE

Ungelt HOUSLE nabízí skvělé herecké obsazení (vedle Jiřího Langmajera a Pavla Lišky uvidíme také Milana Heina)
a neotřelý příběh. Toto komediální drama, v němž hlavní roli
hrají zapomenuté housle, napsal nezávislý newyorský herec
a písničkář Dan McCormick, který se právě touto komedií se
staromódním kouzlem prosadil na Broadwayi. Celá inscenace díky Smočkově režii i hereckým výkonům neztrácí napětí
i humor a v dobrých tradicích Ungeltu nabízí tip na příjemně
strávený večer s úměrnou mírou úsměvu i dojetí.
Představení je zařazeno do Divadelního předplatného 2022.
Momentálně jsou všechna místa na toto představení obsazená, vážní zájemci si mohou zavolat v posledním týdnu před
akcí, zda se něco neuvolnilo (571 659 447), případně sledovat rezervace přes on-line prodej na stránce: www.mestozubri.cz/nakup-listku-online.

FANNY AGENTURA (PRAHA)
MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK
NA HORÁCH
V sobotu 14. 5. 2022 se divadelní nadšenci dočkají po sérii
méně či více vážných kusů také čistokrevné komedie.
Osudy čtyř protagonistů z komedie Manželský čtyřúhelník,
která se dočkala přes 200 repríz, nedaly spát ani Fanny agentuře, ani autorovi. Jakub Zindulka se tedy zamyslel nad tím,
co z našeho běžného života se do prvního dílu nevešlo. Kdo
má vynášet smetí, proč se chlapi nikdy neptají na cestu a jak
se správně vymačkává zubní pasta? Nejen to se bude řešit na
horské chatě před Vánocemi.

Divadelní nabídku zahajujeme v pátek 6. 5. 2022 odloženým zlodějíčkovským komediálním dramatem
o dvou bratřích a jejich rodinném příteli. Hra Divadla

Divadlo z dílny Fanny agentury u nás nebude poprvé. Mnozí
z vás si jistě pamatují komedie Manželský čtyřúhelník nebo
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Sexem ke štěstí. Toto divadlo je náhradou za divadlo Vzhůru
dolů, které bylo plánováno v rámci divadelního předplatného
skupiny A již v roce 2020. Kvůli koronaviru bylo několikrát
přesouváno a nakonec z důvodu ukončení práv nemohlo být
odehráno.
Pro vstup do sálu budou platit permanentky Divadelní skupiny A z let 2020 (2021). Vstupenky je možné zakoupit také
v doprodeji v ceně 250 Kč.

AGENTURA PIEROT
ŽENA, KTERÁ UVAŘILA
SVÉHO MANŽELA

Zprávy z knihovny

Noc s Andersenem 2022
V pátek prvního dubna proběhla po dvouleté pauze Noc
s Andersenem. V knihovně nocovalo 15 dětí. Akce odstartovala již tradičním úkolem, který absolvují děti rozdělené do
týmů. Nejoblíbenější výzvu „hod vajíčkem z okna knihovny“ v letošním roce zvládla 3 vajíčka z 5, ačkoliv to tak zpočátku nevypadalo. Dopady některých rafinovaně zabalených
vajíček zněly obzvláště hlučně.

V pátek 27. května do Zubří poprvé zavítá divadelní
agentura Pierot, která doveze černou komedii s Ilonou
Svobodovou, Nelou Boudovou a Otmarem Brancuzským.
Především v druhé polovině představení se můžete těšit na
neotřelou komedii a překvapivé rozuzlení zápletky.
Černá komedie, která je exkurzí do světa žárlivosti, zrady,
nevěry, klamů a ponížení, ukazuje nový význam rčení, že
„láska prochází žaludkem“. Hra začíná v okamžiku, kdy
Hillary (bývalá manželka Kennetha) chystá večeři na oslavu
tříletého výročí svatby Kennetha a Laury. Hlavním chodem
má být „překvapení“. V retrospektivách se divák dozvídá,
jaké všechny události předcházely této „poslední večeři“...

Po večeři následovala hledačka pokladu, která dala dětem
chvílemi zabrat, ale nakonec se všem podařilo zašifrované
stopy k pokladu úspěšně rozlousknout. V pokladu na ně
čekalo sladké překvapení, pohlednice, kterou mohli zaslat
svým blízkým nebo také placka „Jsem nejhorší dítě na světě“. A proč právě taková hláška? Protože před spaním nesměla chybět pohádka, která byla z knihy Nejhorší děti na
světě od Davida Walliamse.
Díky patří rodičům za poskytnuté občerstvení a hlavně zaměstnancům Tip Šopu, kteří dětem k snídani darovali svoje
vyhlášené Honzíkovy buchty. (Jen ten kouzelný dědeček se
tu neobjevil.)

Pro vstup do sálu budou platit permanentky pro Divadelní
předplatné 2022. Vstupenky je možné zakoupit také v doprodeji v ceně 400 Kč.
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Pohádkový kufřík v knihovně
Jak někteří postřehli, na počátku dubna jsme my, knihovnice, zavítaly na odborný seminář. Z něj jsme si přivezly
mnoho poznatků a nápadů, které nás nadchly. Jedním z nich
byl pohádkový kufřík inspirovaný japonským divadlem Kamishibai. Jedná se o obrázkové divadlo, které předpokládá
interaktivní formu prezentace. Využití pohádkového kufříku
nám poskytne další variantu rozvíjení:
• Předčtenářské gramotnosti,
• smyslového vnímání,
• kognitivních schopností a kritického myšlení,
• kooperace a socializace ve skupině vrstevníků,
• řečových schopností a
• dalších klíčových kompetencí.
Postupně se tak nejen na akci Budulínek mohou těšit děti na
pohádky O neposlušných kůzlátkách, O perníkové chaloupce,
O Červené Karkulce nebo O Budulínkovi a další. Ti šikovnější
si pak na jedné z akcí veřejných, nebo na těch pro školy budou
moci vytvořit i vlastní příběh do divadla.

Pozvání do knihovny
Ve čtvrtek 5. května od 16.00 hod. se bude konat tvoření
„Dárek pro maminku“. Přijďte si se svými dětmi vyrobit dárečky ke Dni matek pro své maminky nebo i babičky. Tvořit se
budou voňavé sprchové gely. Kapacita omezena, proto svoji
účast hlaste v knihovně, na e-mailu knihovna@mesto-zubri.
cz nebo telefonním čísle 724 697 666. Vstupné dobrovolné.
V úterý 17. května v 9.30 hod. se bude konat akce pro ty nejmenší z nás, Budulínci. Pro ty, kteří ji ještě neznají, je to akce určená
dětem a rodičům na rodičovské dovolené. Během dopoledne si
děti vyslechnou pohádkové vyprávění, ti větší si něco vytvoří,
společně si povíme pár říkaček a budeme si hrát. Tentokrát se
budete moci těšit i na představení obrázkového divadla.
Ve středu 25. května od 16.00 bude opět probíhat akce
Na há(č)ku. Přijďte si sednout s háčkem v ruce
mezi nás, ať už zkušenosti máte nebo teprve začínáte či chcete začít s háčkováním.
Knihovnice

Organizátoři sbírky za zuberskou farnost se k poděkování spoluobčanům připojují a zároveň děkují pracovníkům městského úřadu, kteří pomohli s její propagací.
Marie Machová

Spolková činnost

Zuberští automodeláři bilancují
Dne 2. dubna 2022 se na zuberské autodráze konala
6. závěrečná soutěž seriálu Moravsko-Slovenský pohár
2021/22. Soutěž se jede jako seriál 6 závodů, a to 3x v Zubří
a 3x v Púchově. Těchto soutěží se zúčastňuje 37 závodníků z Púchova, Martina, Dubnice, Košic, Ostravy, Vyškova
a Zubří. Na posledních závodech se zuberští modeláři umístili 11x do 10. místa a 3x stáli na bedně. Nejúspěšnější domácí závodník Daniel Janošek obsadil ve třech kategoriích
1x 1. místo, 1x 2. a 1x 3. místo. V celkovém hodnocení
6 závodů se zuberští modeláři umístili 15x do desátého místa. Na stupních vítězů skončili Janoš Zdeněk na 3. místě
a Danek Janošek na 2. místě.

Farnost

Charita Valašské Meziříčí velmi děkuje všem, kteří se
zapojili do potravinové sbírky pro Ukrajinu konané dne
12. 3. 2022 na faře v Zubří.
Konkrétně se ve farnosti Zubří vybralo opět neuvěřitelné
množství.
Potraviny i hygienické potřeby už pomáhají válečným uprchlíkům na území celého děkanátu. Podpořili jsme už desítky
ukrajinských rodin a vybavili několik ubytovacích zařízení.

Je potěšitelné, že se nám začínají prosazovat i mladí automodeláři z kroužků mládeže, a to Pavlíček Petr, Popelka Tomáš,
Durďák Marek, Nohavica Lukáš, Večeřa Antonín a další.
Přestože mladí kluci nejeli vzhledem k problémům (kovid,
doprava) ani jeden závod na Slovensku a chyběly jim tudíž
potřebné body, neskončili na posledních místech.
Letos nás na zuberské dráze čekají ještě tyto soutěže: Porsche Cup, seriál Škoda Š 130, seriál PMP (dřívější Pohár
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míru a přátelství) a zahájení dalšího ročníku Moravsko-Slovenského poháru. O tom, že zuberská autodráha má dobré
jméno v celé České republice i na Slovensku, svědčí dosavadní účast automodelářů i předběžné přihlášky na soutěž
PMP nově soutěžících z Prahy, Loun, Lipenců a Slaného.

Závěrem bych chtěl poděkovat vedení města Zubří a sponzorům za podporu, v neposlední řadě také všem členům, kteří
se podílejí na činnosti kroužků a klubu.
Janošek Jaroslav, MK Zubří

Dechovým nástrojům, konkrétně klarinetu, se věnoval od 15
let. Už v mládí začal hrát v dechovce, kterou neopustil až do
konce svého života. Zašovjance byl posledních 7 let kapelníkem. Spolu s ní vystupovali na různých místech po Moravě
a jezdili i na Slovensko. V Zašové hráli pravidelně např. na
Zašovských slavnostech, při rozsvěcení vánočního stromu,
ve Veselé pak při Svatomartinském veselení.
Pan Špůrek se stal neodmyslitelnou osobností Zašovjanky.
Vyšel vždy vstříc jak obci, tak i otci Jiřímu, který za jeho službu veřejnosti poděkoval i při posledním rozloučení, které se
uskutečnilo v obřadní síni v pátek 1. dubna 2022. Zádušní mše
svatá za pana Špůrka bude sloužena v zašovském kostele Navštívení Panny Marie v pátek 22. 7. 2022 v 18.00 hod.
Budeme na něj s láskou vzpomínat.
Marcela Janišová, redaktorka Zašovských novin

Inzerce
a Manželský pár koupí stavební pozemek nebo rodinný
dům k rekonstrukci. Platba v hotovosti.
Nabídky na tel.: 603 111 528.

Ostatní
Vážení osmdesátníci,
připomínáme Vám všem, že další společné setkání se uskuteční v sobotu dne 28. května 2022 v restauraci Multifunkčního areálu v Zubří poblíž koupaliště od 13.00 hodin.
Na pátek dne 27. května 2022 v době od 17.30 hodin je dohodnuta mše v místním kostele svaté Kateřiny za všechny
živé a zemřelé spolužáky a osmdesátníky.
Za organizátory setkání František Fiedler

Opustil nás kapelník Zašovjanky
Jako blesk z čistého nebe přišla zpráva o úmrtí pana Ing.
Pavla Špůrka, kapelníka dechové hudby Zašovjanka. Zemřel náhle v pátek 25. března 2022 ve věku 73 let.

Dolní Bečva 604, 756 55 Dolní Bečva
Chceš se stát součástí našeho týmu? ROSTEME,
a proto se přidej k nám!
NERO TRADE, a. s., je výrobce interaktivních zábavních
zařízení a hraček pro děti a provozovatel zábavní techniky,
který hledá kolegy do pracovní party.
Co u nás můžeš dělat:
►ELEKTRIKÁŘE NEBO JEJICH MISTRA,
►VÝVOJOVÉHO INŽENÝRA,
►STAVBYVEDOUCÍHO,
►ÚČETNÍ NEBO POMOCNOU ÚČETNÍ,
►STOLAŘE/TRUHLÁŘE,
►POMOCNÉHO SKLADNÍKA.
Co ti za to dáme:
►NÁROČNOU PRÁCI, KDE SE TAKY NĚCO NAUČÍŠ.
►SPRÁVNÉ PARŤÁKY, KTEŘÍ, KDYŽ NĚCO NEVÍŠ,
POMŮŽOU.
►PRAVIDELNOU MZDU, A KDYŽ BUDEŠ DOBRÝ, TAK
K TOMU ODMĚNY.
►OSTATNÍ VÝHODY, KTERÉ NAJDEŠ NA WWW.
NEROTRADE.CZ POD KARIÉRA A NABÍDKA PRÁCE.

Rodák ze Zašové se hudbě věnoval od malička. Už ve třech
letech mu rodiče pořídili okarínu, později harmoniku, se
kterou vyhrával spousty dětských a mládežnických soutěží.

Máš zájem? Napiš e-mail na kariera@nerotrade.cz nebo
volej na tel.: +420 602 222 984 nebo chatuj na Facebook.
(placená inzerce)
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KAMENICTVÍ HOLIŠ ZUBŘÍ
Prostřední Bečva 360, 756 56 Prostřední Bečva
Chceš se stát součástí našeho týmu? Přidej se k nám,
uvaříme z tebe profíka!
Areál Zavadilka je komplex skládající se z restaurace
Valašský šenk, rekreačně sportovního a zábavního areálu
a ubytovacího zařízení, který hledá pro rozšíření pracovního
týmu spolupracovníky ve složitém umění gastronomie.
Co u nás můžeš dělat:
►KUCHAŘ/KA - TANČIT MEZI SPORÁKY A VAŘIT
POŘÁDNÉ VALAŠSKÉ JÍDLO,

Provádíme veškeré kamenické práce. Při
objednávce nového pomníku lampa, váza
zdarma.
• broušení a rekonstrukce starých
pomníků a žuly
• zhotovování kompletně nových
pomníků
• sekání písma, příseky písma, opravy
písma (zlacení, stříbření, barvení)
• kopání a betonování základů
• pomníkové doplňky: lampy, vázy, vitríny
(nerezové, žulové, bronzové)
• likvidace a odvoz stávajících pomníků
Žádné zálohy ani platby předem. Vše až po
dokončení a předání zákazníkovi.

►POMOCNÁ SÍLA - POMÁHAT MÝT HRNCE
A LOUPAT CIBULI NAŠIM KUCHTÍKŮM, PROTOŽE
VŠE NESTÍHAJÍ,
►SERVÍRKA/ČÍŠNÍK - TOČIT PIVO, ROZNÁŠET JÍDLO
A OBSKAKOVAT VŠECHNY DOBRÉ LIDI,
►UKLÍZEČKA - KAŽDÉ RÁNO UKLÍZET NAŠI
HOSPODU,
►POMOCNÍ KUCHAŘI – POMÁHAT KRÁJET A MÍCHAT
TĚSTO,
►LETNÍ BRIGÁDA – V KIOSKU, POMOCNÍCI
V KUCHYNI, ČÍŠNÍCI.
Co ti za to dáme:
►PRÁCI OD NEVIDÍM DO NEVIDÍM
A DOBROU PARTU, KTERÁ TĚ V TOM NENECHÁ.
►MOŽNOST NAUČIT SE V GASTRU NĚCO, CO TĚ
JINDE NENAUČÍ.
►PENÍZE A OSTATNÍ VÝHODY, KTERÉ NAJDEŠ NA
WWW.NEROTRADE.CZ POD KARIÉRA A NABÍDKA
PRÁCE.
Máš zájem? Napiš e-mail na kariera@nerotrade.cz nebo
volej na tel.: +420 602 222 984 nebo chatuj na Facebook.
(placená inzerce)

Pavel Holiš
Horní 125, Zubří
Telefon 739 279 219
(placená inzerce)
Mobil: 732

587 526

Pronájem lešení
až 2.000

m2 lešení

kvalitnifasady.cz
(placená inzerce)

Rizikové kácení, ořezy stromů, tújí,
štěpkování, sečení, frézování pařezů,
www.kos.ink, 604 792 455
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(placená inzerce)
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Zveme vás do nově otevřené drogerie
(bývalé Kovo elektro hobby u Tesca).

Nabízíme české i zahraniční zboží, prací prostředky
a aviváže Německo, kosmetiku Anglie, Dada plenky, péči
o tělo Anglie, zubní hygienu a najdete u nás i dárkové
zboží, svíčky, sady, dárkové koše a mnoho dalšího.
Máme u nás možnost i objednání.
Otevřeno:
po - pá
8.00 - 11.30 a 12.00 - 17.00
sobota
8.00 - 11.00
Těšíme se na vás

Sport

10 let Čokoládové trepky
(pokračování z titulní strany)
Poslední dva roky nám nedovolila epidemiologická situace
potkat se společně, Trepka proběhla alespoň virtuální, ale
v sobotu 11. června od 13 hodin v areálu Polyfunkčního centra už to klapne! Hlavní součástí programu bude již tradiční
atletický víceboj ČOKOLÁDOVÁ TREPKA (viz propozice závodu). Vedle něj však bude připraven doprovodný společenský
program pro celé rodiny i děti. Těšit se můžete na to nejlepší
ze všech desíti ročníků Čokoládové trepky. Přivítáme zajímavé
hosty a očekáváme, že díky nadšení a energii malých sportovců,
by se taky mohl objevit zuberský duch sportu!!
Propozice Čokoládové trepky 2022
(zuberský atletický víceboj)
Disciplíny víceboje:
běh – délka dle věku (50 - 60 metrů)
skok daleký z místa
hod zuberskou metlou

(placená inzerce)

Stručná pravidla
Jednoduchá pravidla každé disciplíny budou určena a vysvětlena na místě v den akce a budou přizpůsobena věku účastníků. Dosažené výkony dětí určí pořadí v každé disciplíně
i kategorii. Absolutní vítěze pak určí nejnižší součet pořadí
z jednotlivých disciplín. Při rovnosti bodů určuje pořadí lepší
dosažený čas v běhu.
Kdo se může zúčastnit?
Soutěž je určena pro děti do 12 let.
Startovné: 50 Kč.
Registrace dětí
pouze on-line na https://sport.mesto-zubri.cz/
a) do 11. 5. 2022 – s bonusem v podobě účastnického trička,
b) 12. 5. – 10. 6. 2022 nebo do doplnění max. kapacity.
Registrace na místě v den akce již nebude možná!
Registrace není závazná – přihlášené dítě je možné 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.
Ceny, odměny
Pro všechny účastníky – diplomy, účastnické medaile.
Pro účastníky registrované do 11. 5. 2022 – účastnická trička.
Pro první tři v každé kategorii – medaile a věcné ceny.
PR

Ukliďme Česko - ukliďme Zubří
Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Podruhé se k této akci
přidalo i Zubří.

(placená inzerce)

Nutno podotknout, že oproti minulému roku nám tentokrát
počasí nepřálo. Republikovým úklidovým dnem byla sobota
2. dubna, ale kvůli sněhu a mrazu jsme stejně jako většina po-
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řadatelů akci o týden posunuli. Bohužel, ani tento víkend nám
počasí nepřálo. A i kdybychom posunuli akci o další týden, ani
předpověď na velikonoční víkend nevěstila nic dobrého. Takže
jsme se museli s deštivým a chladným počasím prostě poprat.
Už v pátek, kdy bylo počasí ještě poměrně slunečné, vyrazili do
ulic města školáci, hlavně z druhého stupně. Byli rozděleni do
několika skupinek, kterým se podařilo nasbírat 65 pytlů odpadu. Zástupcům školy moc děkujeme za spolupráci.

Sobota už byla, co se týče počasí, daleko horší. Déšť, chlad
a sníh odradil většinu zájemců o úklid, takže se našlo jen pár
odvážných, kteří přiložili ruku k dílu. Ale není se čemu divit,
počasí nebylo opravdu zrovna „úklidové“. Nakonec se sesbíralo 720 kg odpadu, což je polovina oproti minulému roku.
V pondělí ještě vyrazila uklízet skupina ze Svazu žen a v úterý si
naplánovali túru včetně úklidu zuberští turisté, kteří vždy rádi pomůžou.
Děkujeme všem, kteří se i přes nepřízeň počasí k letošní akci
přidali a věříme, že si to za rok vynahradíme. A ač se odpadu
nepodařilo sesbírat tolik co loni určitě jsme udělali něco pro to,
abychom se v Zubří cítili o něco lépe.
Na závěr bychom chtěli poděkovat chlapům ze Správy zeleně,
kteří v pátek a sobotu průběžně sváželi odpad do kontejnerů,
firmě Okentěs, která nám věnovala rukavice na úklid, Martině
Cabákové ze zahradnictví Oseva PRO, která věnovala poukázky do fotografické soutěže a Petrovi Těhanovi, který se postaral
o přistavení kontejnerů. A nejvíce samozřejmě vám, kteří jste
se i v tomto nevlídném počasí rozhodli udělat Zubří pěknější.
PR

Zubřané se poprvé přidali k výzvě
10 000 kroků
V posledních dvou letech nás potrápila epidemie covidu, my jsme se snažili
hýbat, čerpat energii a dobrou náladu v
rámci čtyř výzev Pohybu zdar, covidu
zmar aneb..... . I když ještě covid nevymizel a hned tak asi nevymizí, věříme,
že už nebudeme muset být v karanténách, lockdownech, nouzových stavech a nebudeme muset organizovat podobné výzvy. Protože se
ale hýbat chceme, rozhodli jsme se přidat k výzvě 10 000 kroků,
kterou pořádá nezisková organizace Partnerství pro městskou
mobilitu.
Výzva začala v pátek 1. dubna a trvá celý měsíc. Cílem projektu
je motivovat k pravidelné aktivitě vykonané po svých vlastních
nohou, a to alespoň po dobu jednoho měsíce. Výzva 10 000 kroků pracuje s magickou hranicí deseti tisíc, což zhruba odpovídá
7,5 kilometru. Ve skutečnosti však stačí mnohem méně kroků,
aby byl organismus odolnější. Důležitější než objem je spíše
pravidelnost, svižné tempo a příjemné prostředí. Každý kilometr je bodově ohodnocen, přičemž je zohledněn věk účastníka

a jeho BMI. Snahou je umožnit umístění na prvních místech
„výkonnostního“ žebříčku i starším lidem a lidem s vysokým
BMI.
My jsme se k této výzvě, která probíhá vždy v dubnu a v říjnu (nyní se koná potřetí), připojili poprvé a přihlásilo se do ní
šedesát lidí. K 11. dubnu si vedeme poměrně dobře, když nám
v městech do 10 tis. obyvatel patří pátá příčka, celkově jsme
mezi městy dvacátí pátí. Celkem jsme už našlapali 5 230 km
kilometrů!!! V jednotlivcích je nejlepší uživatel Zubrkos, druhý
je Kapsa a třetí Lajax, z žen je nejlepší Bukina. Nejvíce kilometrů zatím ušel (uběhl) Tomáš Štverák, který má za sebou již 293
km. V týmech je první Handball club těsně před VSPT Beskyd,
třetí jsou Zuberští lemuři. Všechny informace o výzvě včetně
aktuálních výsledků můžete najít na odkazu https://www.desettisickroku.cz/
PR

Registrace hráčů do Zubříčka
Jak jsme avizovali již v minulém čísle ZN, letos
poosmé mají zuberští tenisté možnost utkat se
v rámci dlouhodobé soutěže Zubříček. A to ve
dvouhře. Soutěž začíná 1. května a vše vyvrcholí závěrečným finále, které musí být sehráno nejpozději do
konce září. Do soutěže je možné vstoupit kdykoliv, i v jejím
průběhu (maximálně však do konce června), a to elektronickou registrací na webových stránkách zubricek.mesto-zubri.
cz. Výše startovného je 100 Kč.
Všechny novinky, registrace, propozice i pravidla najdete na
http://zubricek.mesto-zubri.cz, kde budete mít také možnost
sledovat pořadí soutěže.
PR

Tenisové kurty přichystány
Aprílové počasí si s námi pohrálo stejně jako v loňském
roce, ale přesto se podařilo kurty připravit a již máte
možnost si zahrát tenis. K objednávání kurtů používejte online rezervační systém na sportovních stránkách města Zubří
http://sport.mesto-zubri.cz/. Kurty v areálu Polyfunkčního
centra si můžete rezervovat také na telefonním čísle 725 490
445 u správců areálu. Ceny se nám oproti minulému roku
trošku změnily, hodina hry nyní stojí 120 Kč, permanentní
vstupenka 1 500 Kč.
Permanentní vstupenku je možné zakoupit u sportovního
referenta (725 900 767) ve Sportovní hale nebo u správce
Polyfunkčního centra (725 490 445). Přejeme hezkou hru!!
PR

Mladší přípravka FC Zubří
Gode cup 2022
V sobotu 12. 3. 2022 proběhl v zuberské Robe aréně poslední halový fotbalový turnaj v této sezóně.
Pozvání přijaly týmy ze Vsetína, Rožnova p. R., Vidče, Dolní
Bečvy a Vigantic.
Ve všech utkáních byly k vidění výborné výkony a naši kluci
a holky se opět neztratili.
Početná divácká kulisa vytvořila báječnou atmosféru a hlavně
v posledním zápase
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s pozdějším vítězem turnaje Vidčem rodiče hnali naše hráče
dopředu. Favorita jsme pěkně potrápili a soupeř se musel bát
o vítězství do poslední sekundy.
Celý tým předvedl na turnaji fantastický výkon, a i když to tentokrát necinklo, nemáme se za co stydět.
Nejlepším hráčem našeho týmu byl zvolen Jirka Rapant, soupeřovu síť nejvíckrát rozvlnil Lukáš Huf.
Děkujeme klukům z Gode za krásné medaile a plakety,
MA Zubří v čele s Luckou Vičanovou za výborné občerstvení,
panu Bartoňovi za práci s mikrofonem, Jirkovi Riedlovi za hlídání času, Mirovi Štroblíkovi za spravedlivý dohled na hřišti,
Mileně Zemanové a Lucce Jakešové za bravurní obsluhu v bufetu, Robertu Jurajdovi a v neposlední řadě všem rodičům za
pomoc při organizování turnaje.

Oddíl moderní gymnastiky Zubří
pořádal první závod pohárové série
ESG Cup I. 2022
20. ročník „O pohár starosty města Zubří“
V neděli 3. dubna 2022 se v Robe areně uskutečnil první
jarní závod v estetické skupinové gymnastice ESG Cup I.
2022. Šlo o jubilejní 20. ročník závodu „O pohár starosty
města Zubří“. Tento nedělní závod byl zároveň oblastním přeborem družstev jihomoravské soutěžní oblasti
(JMSO), do které spadá také zuberský oddíl. Závodilo se
v krátkém a dlouhém programu všech věkových kategorií a představilo se celkem 43 závodních skladeb.
Příprava závodu začala v zuberské hale již v sobotu večer.
Desítky našich skvělých rodičů nachystaly koberce a výzdobu, která se nesla v jarních barvách květů. Připravily se také
dvě „brány gymnastek“ s barevnými balonky.
Celý závod byl rozdělen na dopolední a odpolední blok.
Dopoledního závodu v krátkém programu se zúčastnilo
14 družstev z oddílů TJ Třebíč MG Baver, TJ Sokol Valeč,
GK Velký Týnec, SK MG Mantila Brno, SK Trasko Vyškov,
GK Sokol Opava a TJ Gumárny Zubří ve věkových kategoriích 8 let a mladší, 8 – 10 let, 10 – 12 let, 12 – 14 let a seniorky.
V poledne proběhlo vyhlášení výsledků ESG Cupu I. 2022
a také oblastního přeboru JMSO.

Sestava FC Zubří:
Jirka Rapant, Lukáš Huf, David Riedl, Jirka Zykmund, Daniel
Tydlačka, Vojta Hláčik, Jonáš Novosad, Barbora Zemanová,
Eliška Zemanová, Julie Šenkeříková, Adéla Zemanová
Trenér Zbyněk Zeman
Výsledky FC Zubří:
FC Vsetín
FK Vigantice
FC Rožnov
FC Dolní Bečva
TJ Vidče
Konečné pořadí turnaje:
1. TJ Vidče
2. FC Rožnov
3. FC Dolní Bečva
4. FC Zubří
5. FC Vsetín
6. FK Vigantice

6:2
5:1
0:1
3:3
1:2

Trenér mladší přípravky FC Zubří Zbyněk Zeman

Výsledky závodu v krátkém programu zuberských družstev:
		
8 let a mladší - Pomáda
10 -12 let - Rokenrolky

ESG Cup I.	OP
3. místo		1. místo
3. místo		2. místo

V rámci odpoledního závodu v dlouhém programu mohli
diváci zhlédnout celkem 29 závodních skladeb v sedmi kategoriích - 6 let mladší, 8 let a mladší, 8 – 10 let, 10 – 12 let,
12 – 14 let, juniorky a seniorky z 9 oddílů celé ČR (domácí
oddíl TJ Gumárny Zubří, GK Velký Týnec, SK MG MANTILA Brno, GK Sokol Opava, KMG Zlín, TJ SK Prague,
TJ Třebíč MG Baver, SK Trasko Vyškov a SKP MG Brno).
Výsledky závodu v dlouhém programu zuberských družstev:
		
ESG Cup I.	OP
6 let a mladší - Duckies
1. místo		1. místo
8 let a mladší – Amor
2. místo		1. místo
8 –10 let – Brazilky
2. místo		2. místo
12 –14 let
4. místo		2. místo
V rámci exhibičního vystoupení se
nám v hale dopoledne i večer představily 2 ukrajinské holčičky, které
se věnují moderní gymnastice už 3
roky. Ve 3 skladbách s míčem, obručí a bez náčiní se nám představily
sedmiletá Daria Sereda a šestiletá
Zlata Danyljuk. Obě děvčata sklidila obrovský potlesk všech diváků
v hale.
Ještě před vyhlášením výsledků
odpoledního závodu se na závodní
koberec také přišlo rozloučit s trenéry a diváky naše bývalé družstvo
juniorek. Připravily si pro všech-
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ny v hale malé překvapení - sestřih všech svých soutěžních
skladeb. Na začátku sestavy však došlo k vážnému zranění jedné závodnice, ale nakonec vše dobře dopadlo. Družstvo ve složení Tereza Mizerová, Michaela Šimurdová,
Julie Mendelová, Klára Mikulenková, Eliška Jurajdová
a Pavlína Žemlová se tak důstojně rozloučilo se svou závodní kariérou a prvních 5 děvčat také pokračuje jako trenérky
v našem oddílu těch nejmenších gymnastek. Celému družstvu
ještě jednou patří velké poděkování za skvělou reprezentaci.
V rámci letošní sezóny 2022 se za domácí oddíl TJ Gumárny Zubří připravuje 6 závodních družstev v krátkém
a dlouhém programu:
Krátký program:
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rová, Natálie Melichaříková, Sára Bilíková, Barbora Bártlová, Eliška Míčková, Karolína Šuvadová, Aneta Květoňová,
Veronika Ondruchová (trenérka Klára Mikulenková)

8 let a mladší – Amor: Tereza Štěpánová, Karolína Mužíková, Anita Jahodová, Livie Vávrová, Nela Tejklová, Stela
Krupová, Kristýna Cabáková, Sofie Cabáková, Karina Thurnheer (trenérka Michaela Šimurdová)

8 let a mladší – Pomáda: Anna Krůpová, Kristýna Tomcsiková, Nelly Majtanová, Karolína Kubínová, Elen Mikulová,
Viktorie Ulrychová, Anna Křenková, Halaštová Barbora,
Karolína Melichaříková (trenérka Tereza Mizerová)

8–10 let – Brazilky: Liliana Malinová, Amálie Kubínová,
Amálie Hýblová, Nikol Francková, Kristýna Švecová, Aneta
Vojkůvková, Vanessa Vávrová, Karolína Cabáková (trenérky
Daniela Martinková a Dominika Chudáčková)

10–12 let – Rokenrolky: Adéla Porubová, Sofie Ondřejová,
Marie Riedlová, Anna Minarčíková, Denisa Hufová, Lenka
Křenková, Klára Kubínová (trenérky Dominika Chudáčková
a Daniela Martinková)
Dlouhý program:

12 – 14 let: Fiedlerová Nela, Kantorová Eliška, Benová
Natálie, Veselková Adriana, Vojkůvková Vanesa, Šimurdová
Markéta a Žáková Karolína (trenérky: Tereza Hrachovcová,
Barbora Cábová)

6 let a mladší – Duckies: Natálie Figurová, Amálie Cehlá-

Že to byl opět krásný závod, mohou posoudit nejen diváci,
kteří zaplnili naši halu a pro které byl, doufáme, nedělní závod krásným zpestřením sportovního programu v Zubří, ale
také závodnice, kterých se do Zubří sjelo více než 350. Proto
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poděkování patří všem z domácího oddílu a také rodičům,
kteří pomáhali s přípravou haly, občerstvením a zajištěním
hladkého průběhu závodu, paní Barboře Mizerové za moderování závodu. VŠEM PATŘÍ VELKÝ DÍK.
Na závěr bychom rádi poděkovali sponzorům našeho závodu
– MĚSTU ZUBŘÍ a panu starostovi Lubomíru Vaculínovi.
Všem našim gymnastkám a jejich trenérkám bychom chtěli
popřát co nejvíce sportovního štěstí do dalších závodů letošní sezóny a poděkovat všem za krásnou reprezentaci našeho
města.
Mgr. Gabriela Cábová (předsedkyně oddílu)

TJ Lesana Zubří uspořádala sbírku
pro Ukrajinu
TJ Lesana Zubří ve dnech 28. 2. – 4. 3. 2022 uspořádala materiální a finanční sbírku na pomoc Ukrajině. Ve
městě Zubří se zřídila celkem 3 sběrná místa – šatny na házenkářském hřišti na Starém Zubří, Krčma na Starém Zubří
a Hospůdka u Fedě. Během celého března byla na všech
sběrných místech umístěna kasička, do které bylo možné přispět na Ukrajinu finančně. Souběžně byly přijímány finanční
dary také na bankovní účet Lesany Zubří. Již během prvních
dvou dní sbírky se strhla velká vlna solidarity. V šatnách na
Starém Zubří se všechny věci shromažďovaly, třídily a rozdělovaly do krabic. Všichni dárci byli velice štědří a milí.

Ve čtvrtek 3. 3. 2022, ve spolupráci s bývalým hráčem TJ
LESANA Zubří a marketingovým ředitelem dopravní společnosti Pošta bez hranic Davidem Poláškem, jsme naložili
všechny materiální dary do dodávky výše zmiňované Pošty
bez hranic. První várka pomoci ze Zubří dorazila na vlakové
nádraží v Bohumíně, kde dobrovolníci plnili vlakové vagóny
směr Ukrajina. V dalším týdnu odjela další dodávka. Ta už
tentokrát směřovala přímo uprchlíkům z Ukrajiny, a to na
východní Slovensko do ubytovny, kterou zřídil občan Rožnova p. R.

Na účet TJ Lesany Zubří bylo připsáno celkem 13 500 Kč
V kasičce u Fedě se vybralo
4 600 Kč
V kasičce v šatnách na Starém Zubří se vybralo 8 020 Kč
V krčmě na Starém Zubří se vybralo
1 500 Kč
Celkem se vybrala neskutečná částka 27. 620 Kč, která
poputuje na účet ČLOVĚKA V TÍSNI.
Obrovské díky patří všem dobrovolníkům z klubu TJ Lesana Zubří, jejich rodinným příslušníkům, kteří se zapojili
a celý týden pomáhali, Krčmě na Starém Zubří a Hospůdce
u Fedě za poskytnutí prostorů na sbírku a celotýdenní catering pro dobrovolníky, Davidovi Poláškovi a jeho POŠTĚ
BEZ HRANIC za spolupráci při přepravě materiálu.
JSME NA ZUBŘÍ HRDÍ!
DĚKUJEME.
Kateřina Polášková
Předsedkyně oddílu TJ Lesana Zubří, z. s.

Ohlédnutí za zimní sezónou biatlonistky
Natálie Švecové

Natálka Švecová je
žačka 8. A, která se
ve volném čase intenzivně věnuje biatlonu
v Rožnově p. R. Tento
rok Natálka soutěžila v kategorii žákyně
W14. A dovolím si říct,
že VÝBORNĚ reprezentovala svůj klub Biatlon Rožnov p. R.!
Natálka Švecová zahájila zimní biatlonovou sezónu o víkendu 15. - 16. 1. 2022 v Letohradu, kde se konalo první
kolo Českého poháru. V sobotu ve sprintu získala 6. místo.
V neděli si polepšila na krásné 5. místo, a tímto závodem se
kvalifikovala na Mistrovství ČR. Nutno dodat, že po dlouhé
nucené covidové pauze se biatlonisté zároveň těšili na start,
ale také do něho vstoupili s určitou opatrností.

Druhé kolo Českého poháru se uskutečnilo hned následující
víkend 22. - 23. 1. 2022 v Novém Městě na Moravě. V sobotu se jel závod Biatloncross, Natálka se umístila těsně za
stupni vítězů, brala 4. místo. V neděli čekal Natálku těžký
závod. Ale zabojovala, jela na krev a dojela si pro nádherné
2. místo ve sprintu 2. kola Českého poháru.
Třetí a zároveň poslední kolo Českého poháru proběhlo
v Letohradu. Na tomto závodě to Natálce opět cinklo.
V sobotu se umístila na 2. místě ve vytrvalostním závodu. Ze
sprintu potom brala nepopulární bramborovou medaili.
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BRONZ z Mistrovství České republiky v Letohradu!
Poslední nejprestižnější závod se konal 4. - 6. 2. 2022
v Letohradu. V pátek se jely
štafety, kde se rožnovské biatlonistky s finišující Natálkou
umístily na krásném 6. místě
z celkových 29 týmů.
V sobotu se jel závod s hromadným startem, Natálka si
po celou dobu závodu držela
medailové umístění. Jak to v biatlonu bývá, poslední střelba
Naty nevyšla, a umístila se na konečném 5. místě.
Natálka je bojovník a rváč po mamince, proto si v neděli
řekla, že nikomu nedá nic zadarmo a zabojuje o medaili. Jel
se pro ni těžký závod ve sprintu. Natálce spíše vyhovují vytrvalostní závody. Ale opak se stal pravdou. Natálka bojovala
a ve sprintu si vyjela nádherné 3. místo z Mistrovství
České republiky!!!

4. kolo Žákovské ligy v Praze
V sobotu 12. března odehráli starší žáci čtvrté kolo Žákovské ligy v Praze a hostitelem tohoto kola byla Dukla
Praha. Postupně jsme se utkali s domácími, Rokycany,
Telnicí a Zlínem.

HC Zubří – Dukla Praha
13:13
V prvním utkání s Duklou Praha nám i soupeři fungovala
obrana, a proto na konci utkání svítil nerozhodný stav.
HC Zubří – Házená Rokycany
33:25
Druhé utkání s týmem z Rokycan jsme nastoupili s aktivním
obranným systémem, od prvních minut jsme šli do vedení
a utkání zvládli. Za obě utkání jsme hráče pochválili a chtěli
jsme tyto výsledky přenést do dalších dvou utkání.
HC Zubří – Sokol Telnice
14:28
HC Zubří – Handball club Zlín
16:21
Bohužel další dvě utkání s Telnicí a Zlínem z naší strany
nebyly dle představ, a to zejména v obranné fázi, kdy jsme
prohrávali osobní souboje a v útočné fázi jsme neměli dostatečný tlak na obranu. Dále se k tomu přidala malá bojovnost
a snaha utkání za nepříznivého stavu zvrátit.
Na těchto důležitých bodech budeme muset v následujících dnech a týdnech zapracovat, aby si hráči uvědomili, že
v utkání se bojuje až do zaznění závěrečného klaksonu.
HC Zubří

Šimon Mizera: Se Zubřím bych se chtěl rozloučit úspěchem, nejlépe medailí

Závěrem je nutno podotknout, že v celkovém žebříčku
kategorie žákyně W14 je Natálka na neskutečném 3. místě z celé České republiky!!! Z celkového počtu 63 žákyň.
Natálka děkuje své rodině, hlavně mamce Renči a taťkovi
Jirkovi, že jí v biatlonu podporují, jezdí na závody, fandí na
trati a v cíli čekají v horších i lepších časech s otevřenou
náručí a placákem!
Obrovské díky patří trenérům rožnovského biatlonu. Jmenovitě Luboši Lušovskému a Michalovi Bitalovi. Bez kvalitně
připravených tréninků by Natálka nebyla připravena do závodů a neodváděla tak stabilní výkony a výborné výsledky.
DĚKUJEME!
Natálko, jsme na Tebe pyšní! Tvůj rodinný tým
Manažerka Natálie Švecové

Už delší dobu rezonuje házenkářským světem velká
novina. Zuberský brankář
Šimon Mizera nastoupí od
příští sezóny v dresu šampiona norské házenkářské ligy
s pravidelnou účastí v Lize
mistrů. I přesto, že Šimon původně přemýšlel o přestupu do
druhé Bundesligy, když přišla
nabídka od norského Elverumu,
nebylo nad čím váhat. Jak se Šimon ohledně přestupu cítí a co
mu bude nejvíce chybět, se dočtete v rozhovoru.
Ještě před tím, než se objevila nabídka z Norska, měl jsi
v plánu přestup do druhé německé Bundesligy. Bylo zahraniční angažmá tvým snem?
Ano, zahrát si v cizině jsem si přál. Už odmala jsem myslel na
to, že bych jednou chtěl působit v nějakém zahraničním klubu.
Jsem rád, že se mi to podařilo, že se mi naskytla ta příležitost,
a navíc ještě v takovém týmu, jako je norský Elverum.
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Jak jsi reagoval, když jsi nabídku z Norska dostal? A co na
to říkala tvoje rodina?
Nabídku od Elverumu jsem vůbec nečekal. Byl jsem překvapený, ale zároveň hodně šťastný. V rodině mi to všichni přejí
a samozřejmě jsou rádi, že mi něco takového vyšlo.
Ty máš blízký vztah se svými sourozenci, navíc máš bratra
dvojče, se kterým ten vztah je asi ještě o něco bližší. Jak
vnímáš to, že teď budete tak daleko od sebe?
Na to, že nejsme tak často spolu, jsme si už postupně zvykli. Rozdělovat jsme se začali na střední škole, kdy každý z
nás byl v jiné třídě. A čím jsme starší, tím víc času trávíme
každý po svém. V současné době Bohdan chodí do práce a já
jsem často na škole v Olomouci. Myslím si, že ani pro jednoho
z nás nebude mé stěhování do Norska nějaký větší problém.
Co tvoje přítelkyně? Stěhuje se do Norska s tebou?
Přítelkyně studuje v Olomouci. Plánujeme to tak, že před začátkem dalšího semestru pojedeme do Norska spolu, ale ona
se poté vrátí zpátky do školy.
Poletíš se do Norska podívat ještě před začátkem přípravy?
Určitě bych se chtěl ještě před nástupem do letní přípravy do
Norska podívat, ale momentálně nic konkrétního neplánuji.
Zatím ani nevím, kdy mi příprava přesně začne, ale určitě mi
dají z Elverumu včas vědět, abych vše v pohodě stihl.
Jak se na angažmá těšíš a co od něj čekáš?
Bude to velká zkušenost jak po stránce sportovní, tak i životní.
Čeká mě úplně nové prostředí a kultura. Těším se na to moc!
Samozřejmě mám i nějaké obavy, jaké to všechno bude, ale to
je podle mě úplně normální. Je to výzva.
Za Zubří hraješ odmala. Je něco, co už teď víš, že ti bude
chybět?
Zatím nemám žádné povědomí o tom, jak norský Elverum
funguje jako tým a zda je tam podobná blízkost mezi hráči
jako u nás. V Zubří máme super partu, vždycky jsme měli,
a to by mi hodně chybělo, kdyby to tak v Norsku nebylo. Samozřejmě mi budou chybět všichni mí spoluhráči, zejména ti,
se kterými jsem vyrůstal.
Nyní tě ale ještě čeká play-off v dresu Zubří, vytyčil sis
nějaký cíl?
Žádné předsevzetí jsem si nedával, ale určitě bych se chtěl
rozloučit nějakým úspěchem. Přál bych si, abychom v letošní
sezóně získali nějakou tu placku. Možná kdyby všechno vyšlo
dobře a my měli i trochu toho štěstí, tak třeba i tu zlatou. To
by bylo super.
Všichni z klubu Šimonovi srdečně gratulujeme a budeme mu držet palce nejen v dalších utkáních za Zubří, které v této sezóně
odehraje, ale hlavně, ať se mu daří v jeho zahraničním angažmá.
Autorka: Kamila Krupová

Bude to změna, za Zubří jsem hrál odmala,
říká Malina
Po letošní sezóně opustí zuberský klub také brankář Milan Malina. Kvůli náročnému povolání záchranáře pro něj
není možné docházet pravidelně na všechny tréninky. Vedení
klubu ale právě intenzivnější zapojení gólmanů na všech trénincích do budoucna vyžaduje. Proto se obě strany dohodly
na ukončení spolupráce. Jak se Malina, který v Zubří působil
od dětství, cítí a kam budou směřovat jeho další kroky, se
dočtete v rozhovoru.
Jaké byly hlavní faktory, které vedly k tomu, že jste se s
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vedením klubu nedohodli na prodloužení smlouvy?
Chtěl jsem pokračovat za podmínek, které fungovaly doposud. Já
chodím do práce, při které nestíhám plnohodnotně úplně všechny
tréninky, takže se občas stalo, že
jsem trénink vynechal, nebo jsem
přišel později. Stíhal jsem průměrně čtyři tréninky týdně, výjimečně i všech sedm. Nyní ale vedení
požaduje, aby oba brankáři chodili opravdu vždy na všech
sedm tréninků, což znamená, že se jejich představa rozchází
s mými možnostmi, a tím pádem musím v Zubří skončit.
Uvažoval jsi nad tím, zda by se to nedalo přece jenom
nějak zařídit?
V tomto žádný kompromis udělat nejde. Práce záchranáře
mě živí. Bohužel finanční podmínky v profesionální české
házené nejsou na takové úrovni, abych z toho zvládl uživit
rodinu. To znamená, že zaměstnání je pro mě jasná priorita.
Jak ses cítil, když ses dozvěděl, že není možnost, abys
v Zubří pokračoval?
Popravdě jsem byl překvapený, že další sezónu už v Zubří
hrát nebudu. Momentálně jsem si dal nějaký čas na rozmyšlení, abych pouvažoval nad tím, co dál a jestli vůbec u házené ještě zůstanu. Celý život jsem kromě tříletého působení ve
Francii hrál za Zubří, takže by to byla velká změna. Dostal
jsem nějaké nabídky od okolních extraligových klubů, ale
momentálně ještě nejsem nijak rozhodnutý. Vše také záleží
na nadcházejících schůzkách a domlouvání podmínek, které
musí brát ohled na mou práci.
Dočetla jsem se, že jednou variantou je také prvoligový
Vsetín.
Uvidíme, jak vše dopadne. Pokud se nedohodnu s extraligovými týmy, které mi místo nabízely, je jednou z možností
i prvoligový Vsetín, kam bych dojížděl třeba na jeden trénink
týdně a občas odchytal nějaký zápas. Ale to už bych bral spíše jako koníček, abych si postupně zvykl na volnější způsob
života. Bude to velká změna oproti současnému stavu, kdy
jsem neměl čas téměř na nic. Od svých osmnácti let jsem
prakticky nezažil volný víkend, protože se hrály zápasy, do
toho jsem chtěl trávit i nějaký čas s rodinou a přes týden jsem
stíhal práci a tréninky. Toho přechodu, kdy by najednou ta
házená v mém rozvrhu být neměla, se trochu bojím, abych
nezlenošil. Vsetín by byl ideálním přechodným stanovištěm
mezi plnou hráčskou zátěží a „házenkářským důchodem“.
Tobě se dlouhou dobu dařilo kloubit tvou náročnou práci
záchranáře s házenou. Jak vypadal tvůj běžný týden?
Všechny týdny jsou svým rozvrhem dost podobné, tak pro
představu nastíním, jak vypadal například můj minulý týden. V pondělí jsem byl na denní dvanáctihodinové službě
do 18:30, naštěstí mě přišel kolega vystřídat o chvíli dřív,
takže jsem už v 18:35 přijel do zuberské haly, kde jsme měli
cca do 20:15 trénink. V úterý jsem měl dopoledne relativně
volno, ale musel jsem zařídit nějaké věci ohledně domu. Odpoledne jsem vyzvedl dceru ze školy, pomohl jsem jí udělat
úkoly, pak dorazila z práce manželka, ale to jsem se už musel
sbalit a na 16:45 jsem vyrazil na trénink, který byl do 18:30.
Rovnou po něm jsem jel do práce na noční. Ráno jsem přijel po službě domů a hned jsem šel na trénink, protože ve
středu jsme měli ranní posilovnu. Po obědě jsem pak šel opět
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pro dceru do školy a v 16:45 na trénink, po tréninku zase do
práce na noční. Čtvrtek jsem měl volnější, tak jsem si trochu
odpočinul. Byl jsem u zubaře a odpoledne jsem trávil čas
s rodinou, slavili jsme manželčiny narozeniny. V podvečer
jsem šel na trénink, kde jsme měli hodinu rozbor videa a pak
další hodinu a čtvrt předzápasový trénink. V pátek dopoledne jsem odvedl dceru do školy, pak jsem si na chvíli sedl,
udělal si kávu a asi jako všichni jsem sledoval dění na Ukrajině. V 11:00 jsme odjeli na zápas do Lovosic, odkud jsme se
kvůli dlouhému cestování vrátili až v 5:00 ráno. Takže musím říct, že minulý týden patřil mezi ty náročnější, ale měli
jsme štěstí, že noční směny byly poměrně klidné, že jsme
neměli tolik výjezdů, což je vždy dobré znamení, protože to
značí, že jsou lidé zdraví.
Ty pocházíš z házenkářské rodiny, všichni jsou velcí fanoušci. Co říkali na to, že už za Zubří nebudeš pokračovat?
Trochu je to mrzelo. Taťka i mamka jsou velcí fanoušci nejen moji, ale samozřejmě i celého klubu. Já jsem za Zubří
hrával odmala, takže teď to pro ně bude změna, když na hřišti nebudu. Ale fanoušky Zubřanů zůstanou i nadále, to bez
pochyby. Když jsme se o tom všem bavili, tak samozřejmě
pochopili ty důvody, proč to jinak nejde, a jsou s tím smíření.
Jaký je tvůj oblíbený moment zuberské kariéry, na který
budeš rád vzpomínat?
Těch bylo hned několik. Za tu dobu, co jsem v Zubří působil,
jsme několikrát vyhráli medaili a v roce 2012 se nám podařilo získat titul, což byl silný moment. Dodnes vzpomínám
na ten poslední hvizd na konci zápasu, kdy jsme viděli, že
se všechna ta dřina vyplatila, že jsme titul pro Zubří vyhráli
a dosáhli toho, co jsme si přáli odmala – navázat na vynikající hráčské legendy, které titul získaly v roce 1996. Dále
například návrat z Goražde, vzpomínky na skvělé trenéry,
kterých se za dobu mého působení vystřídalo celkem dost,
Hargaš, Mika, Kekrt… Ale doufám, že to není všechno a do
konce této sezóny ještě pár hezkých okamžiků přibude, třeba
loučení s medailí na krku.
Co ti bude nejvíce chybět?
Ta naše parta, kterou v Zubří máme. Všichni lidi z šatny.
Samozřejmě počítám s tím, že se s nimi budu vídat i nadále,
ale bude mi chybět ten dennodenní kontakt s nimi, že jsme
se viděli každý večer na tréninku a vždycky byla legrace. To
mi bude chybět nejvíc!
Autorka: Kamila Krupová

Jiří Dokoupil od příští sezóny nebude oblékat
zuberský dres

Všechno dobré jednou končí. Jirka Dokoupil se rozhodl smlouvu, která mu po této sezóně končí, neprodlou-

žit. Jednání sice nedopadla, nicméně se nerozcházíme ve
zlém, ba naopak.
Dokecovi za odvedené služby děkujeme a přejeme mu
hodně štěstí v dalším angažmá, tedy v pražské Dukle.
HC Zubří

První zápas play-off pro nás,
Veselí jsme porazili o 7 branek
Třetí se šestým ze základní části, tak se proti sobě postavily Zubří s Veselím. Jak už bylo několikrát naznačováno, Veselí patří mezi pár týmů z extraligy, které dokázalo
Zubří porazit.

V úvodu zápasu hned v prvním útoku ztratilo domácí mužstvo míč a z trháku otevřel skóre Flajsar. V zápětí vyrazil
Mika do protiútoku a díky jeho rychlosti musel zatáhnout
za záchrannou brzdu Melichar, který šel hned v úvodu na
dvě minuty z hřiště. Na tři jedna zvyšoval Mořkovský, hosté
však domácím nedovolili větší náskok a drželi s nimi tempo. Ve třinácté minutě nicméně začali Valaši zvyšovat vedení
(9:4). Na konci první dvacetiminutovky tasil Peter Kostka
svůj druhý oddechový čas, který přinesl kýžené snížení ztráty. Bohužel pro hosty se opět rozjela domácí mašina, která
se spoléhala na vynikající zákroky Mizery a kvalitu v útoku.
První poločas dopadl lépe pro Zubří.
Druhý poločas zásadní změnu nepřinesl. Možná se mohlo
zdát, že Veselští sahají po vyrovnání a chtějí se dotáhnout.
Z jejich strany bylo však tvořeno dost technických chyb,
a když už se rozchytal Štohanzl, v útoku se Veselí zmohlo
akorát na ztrátu míče.
První cenné vítězství si tak připisují domácí. Stav čtvrtfinálové série 1:0 pro Zubřany.
1. ČF: HC ROBE Zubří – TJ Sokol Nové Veselí
30:23 (20:13)
Nejlepší střelci: Jurka 6, Mičkal 6/1, Mořkovský a Dokoupil
5 – Tomášek 5, Flajsar, Halíček, Melichar a Strýček po 3
Trenér hostujícího týmu Peter Kostka: „Gratulace domácím, vítězství je zasloužené. Rozhodla první půlka. My jsme
pomaličku chtěli eliminovat silné stránky Zubří z pohledu
naší obrany, hlavně na pozicích středních obránců, tam to
nešlo na krev, nebyli jsme agresivní. Fungovalo nám to možná první dva útoky, to je hrozně málo, dostali jsme hodně
gólů. V play-off musíme být o hodně agresivnější, nesmíme být hodní kluci, musíme být hajzli. To chybělo a bylo to
klíčové. Trápili jsme se v zakončování, jestli jsem to dobře
počítal, zahodili jsme čtrnáct tutovek. Není to náhoda, je to
mentálním nastavením. Samozřejmě výborný výkon domácího golmana. Myslím si, že je to jiná prohra, než když jsme
tu hráli minule. Když už jsme ve fázi, kdy jsme faulovaní
a kdy to zavání sedmičkou, musíme to víc prodat. Ukázali
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jsme ale, že to s námi nebude jednoduché, teď se ukáže, jaký
jsme mančaft. Není umění se plácat po zádech, když se vyhrává, ale naopak.“
Trenér domácího týmu Peter Dávid: „Myslím, že to bylo
dobře shrnuté. Takto si představuju bojovnost v play-off, ta
atmosféra byla neskutečná, to je fakt velká hnací síla. Je to
jako kdybychom byli pod nějakými prášky, v dobrém slova
smyslu. My jsme věděli, že musíme nastoupit dobře do druhého poločasu, připravili jsme se na to. Vypadli jsme z rytmu
trochu, důvodem jsem já, protože jsem to trochu rozbil a začal rotovat, to není hra na jeden zápas. Hrajeme celý víkend.
Je mi to ale jedno, počítá se výhra. Jsme strašně rádi, všichni jsme viděli, co se stalo v Plzni. Musíme dobře zregenerovat a samozřejmě se podívat na video. Doufám, že publikum
bude ve druhém zápasu stejně famózní.“
Křídlo hostů Luboš Bartůněk: „Pro nás je důležité držet
tu agresivitu, stejně jako v druhé půlce, to je základ, to jsme
si řekli, že takto do toho musíme jít. Jsme rádi, že přijelo tolik fanoušků do haly v Zubří. Je tady snad nejlepší atmosféra
v extralize. Chtěl bych kluky pochválit za obranu ve druhém
poločase. Musíme být důstojnějším soupeřem.“
Spojka domácích Ondřej Mika: „Nevím, co dodat. Souhlasím se všema. My jsme měli ve druhé půli problém se
zakončováním, kdy nás vychytal střídající gólman. Na naší
straně vychytal Veselí Šimon Mizera.“
HC Zubří

Druhé čtvrtfinále, druhá výhra,
do Veselí vezeme mečbol
Po vydařeném prvním utkání chtěli Zubřané potvrdil
roli favorita. Veselí naopak chtělo vylepšit svůj výkon
a dovézt zpět na Vysočinu alespoň jednu výhru.

V začátku zápasu dominoval střelecky Mořkovský, díky kterému vedli domácí 4:2. Zubřané pomaličku navyšovali vedení
a dostali se až na pětibrankové vedení. Poslední, kdo na dlouhou dobu skóroval, byl Jurka. Nové Veselí se zvedlo a čtyřmi
góly korigovalo stav až na 10:9. Následoval oddechový čas
domácích. Ten se hned po rozehrání jevil jako nepovedený,
Dodica totiž srovnal skóre. Mohlo by se zdát, že si svou střeleckou impotenci předávalo Zubří s Veselím z ruky do ruky.
Po výpadku domácích se projevil stejný syndrom i u hostů.
Domácí se dostali zpět do zápasu a ještě nedovolili žádný gól
soupeře během posledních sedmi minut první půlky.
Ve druhé půlce opět dominovali domácí, sled gólů hovořil
jasně pro ně. Už v sedmé minutě druhé části vytáhl Peter
Kostka tabulku time-outu, aby s nepříznivým výsledkem
něco udělal. Zubří bylo však nad síly Veselí. V závěru domácí ještě vytvořili čtyřbrankovou šňůru a vedli až o 10 branek.
Následný poslední gól hostů už jen upravil skóre.
Po tomto víkendu je jasné, že Veselí musí dvakrát vyhrát,
aby udrželo aspoň šanci na pátý zápas v Zubří. Valaši mají

mečbol, který se budou snažit na Vysočině zužitkovat hned
v sobotním utkání.
2. ČF: HC ROBE Zubří – TJ Sokol Nové Veselí 30:21
(16:10)
Nejlepší střelci: Mazurek 7, Jurka 6, Mořkovský 5/3 – Tomášek a Flajsar, Bartůněk a Ptáčník po 3
Trenér hostujícího týmu Peter Kostka: „Vítězství je jasné,
je zasloužené. To, co rozhodlo, byla naše útočná fáze, prostě
máme málo situací, kdy si vypracujeme čistou gólovou příležitost, nezůstaneme dlouho v tlaku. Nemůžeme vše stavět na
obraně, máme mnoho útoků, ale strašně slabou efektivitu.
Já si myslím, že toto bylo klíčové, ještě v první půlce sezóny
to bylo variabilní, teď se trápíme. Chybí druhá a třetí lajna,
tam byl rozdíl mezi námi. Oni dokážou udržet tlak, z toho pak
pramení sedmička a dvojka. Máme problém zaujmout útočné postavení a udržet kvalitu. Pak přijde situace, kdy jsme
v pasivitě, a tolik devítek, kolik jsme měli, to bychom je mohli
prodávat na farmářském trhu. Budeme muset hrát příští týden vabank. Musíme vyhrát, neexistuje nic jiného. Ještě bych
chtěl dodat, že jsme dokázali skóre z mínus pět dorovnat, to
jsme ale neudrželi a soupeř nám utekl.“
Trenér domácího týmu Peter Dávid: „Díky za shrnutí.
Naše obrana byla postavená na Matějovi Havranovi s tím,
že jsme to chtěli vybojovat vzadu. My jsme měli ten výpadek,
to ale patří k házené, proto jsem si vzal ten time. Co bylo
ale důležité, že jsme se do poločasu odtrhli. Druhý poločas
jsme investovali do prvních 10-15 minut, tam jsme zabojovali. My jsme zápas ovládli, za nás super, je to 2:0. Víme ale,
do jakého prostředí jedeme, já si podzimní zápas pamatuji.
Doufám, že do Veselí odjede co nejvíce fanoušků. Těšíme se,
myslím, že jsme ukázali poselství, na co máme a kam směřujeme. Zregenerujeme a vrátíme se do boje.“
Spojka hostů Jakub Flajsar: „Musíme být lepší v útočné
fázi, kdy se dostaneme na koně, musíme to přetavit ve svůj
prospěch. Narážím na situaci, kdy jsme to srovnali na 10:10.
Udělali jsme technické chyby a Šimon zase neuvěřitelně podržel v bráně. Obrana Zubří je hodně kvalitní. Musíme využít
těchto situací, kdy jsme nahoře. Zubří nám ale odskočilo.“
Spojka domácích Matěj Havran: „Z naší strany to vycházelo hlavně z obrany, ta se nám povedla více než včera. Vycházeli jsme více na střelce soupeře, je neskutečné, z jakých
vzdáleností střílejí. Když to dohráli na pivota, podržela nás
brána. Stříleli jsme více z dálky, byla důležitá pasáž, kdy
jsme z remízy odskočili.“
HC Zubří

Starší žáci vítězně
Starší žáci „A“
HCB Karviná – HC Zubří 13:17 (6:11)
Do Karviné jsme odjížděli s 11 hráči, jelikož v ten samý dopolední hrací čas hrálo i „béčko“ starších žáků dvě utkání
v Zubří. Do utkání jsme vstoupili velice dobře, kdy za aktivní obranou 0:6 chytal dobře Vojta Ondruch. Od začátku jsme
si udržovali vedení až do konce utkání. Utkání s Karvinou
bylo plné osobních soubojů, které někteří hráči odnesli zraněními, která je nepustila utkání s Karvinou ani dohrát …
HC Zubří – Handball PSG 25:17 (10:11)
Po dvaceti minutách jsme nastoupili k druhému utkání, a
to proti družstvu ze Zlína. Úkolem nás trenérů bylo hráče
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„nastartovat“, jelikož zdravotní stav některých hráčů nebyl
způsobilý k nastoupení do utkání … Ale hráči nás sami překvapili, jakým způsobem se semkli a jeden za druhého na
hřišti bojovali, což v tomto utkání, které jsme v poločasu
prohráli, bylo stěžejní. Vůle po vítězství zastínila bolest a
hráči druhý poločas vyhráli 15:6!!! Nad výborným výkonem
celého družstva v tomto utkání vyčníval výkon Marka Sosnowského a ještě mladšího žáka Filipa Vičana. Všechny hráče je potřeba pochválit i společně s Davidem Gašparem st. za
jeho „léčitelské schopnosti“.
Vojtěch Ondruch, Denis Karafiát 3, Marek Sosnowski 25,
Matěj Skýpala 3, René Bayer 1, Tomáš Pšenica 1, Jiří Bayer 1, Jakub Poruba 2, Jakub Vičan 1, Filip Vičan 1, David
Gašpar 4
1. HC Zubří A		
2. KH Kopřivnice A		
3. TJ Sokol Ostrava		
4. Pepino SKP Frýdek-Místek A
5. Handball PSG Zlín A
6. TJ Sokol Centrum Haná
7. SKH Polanka n. O.
8. HCB Karviná		

22
22
21
17
14
10
6
0

Starší žáci „B“
HC Zubří „B“ – TJ Bystřice p. H. 29:20
Další miniturnaj Zlínské ligy starších žáků jsme odehráli na
domácí palubovce, kde jsme se postupně střetli s Bystřicí
pod Hostýnem a Holešovem.
Do utkání s Bystřicí jsme vlétli a již brzy jsme vyhrávali
o 4 branky. Dařilo se nám jak v obraně, tak v útoku, kde
se prosazovaly zejména naše důrazné spojky. Do druhého
poločasu jsme vstupovali s šestibrankovým rozdílem v náš
prospěch. Druhý poločas jsme nepodcenili a i díky aktivní
obraně 3:3 jsme náskok ještě navýšili. S Bystřicí jsme nakonec slavili výhru 29:20.
HC Zubří „B“ – TJ Holešov 26:17
I vstup do utkání s Holešovem vyšel na výbornou. Celá obrana pracovala velmi dobře, takže i v poločase tohoto utkání jsme měli šestibrankový náskok. Druhý poločas se nesl
v duchu prvního a my tak i v tomto utkání mohli slavit výhru,
tentokrát v poměru 26:17.
V předchozím miniturnaji v Napajedlích jsme těžko hledali pozitiva, tentokrát se špatně hledají negativa. Turnaj nám
vyšel stoprocentně, obrana byla aktivní a nebojácná, v útoku
se prosazovali naši tradiční ofenzivní tahouni, ke kterým se
přidali i další hráči, brankáři předváděli výborné zákroky,
střídačka žila, kluci ukázali emoce a soudržnost…co víc by
si mohl realizační tým přát.
Do obou utkání nastoupili ke svým prvním utkáním mezi
staršími žáky i 3 kluci z mladších žáků (+ Filip Mikulenka,
který si s námi již dříve zachytal), a i když hráli na jiných
postech, než jsou v mladších žácích zvyklí, rozhodně nezklamali. Věříme, že tyto první dvě výhry v této kategorii pro ně
budou velkou motivací k dalšímu tréninkovému úsilí.
Na závěr ještě děkujeme za podporu rodičům, kteří na tribunách vytvořili pro kluky super atmosféru.
HC Zubří

Zápasy staršího dorostu
HC ROBE ZUBŘÍ- Dukla Praha 31:26 ( 17:12)
V dalším kole 1. ligy starších dorostenců vybojovali naši
hráči důležité vítězství. Po porážce v Lovosicích jim totiž
jen výhra uchovala reálnou šanci na zisk mistrovského titulu.
Od začátku zápasu nám fungovala tvrdá agresivní obrana,
za kterou výborně chytal Tomáš Dvorský. Dařil se nám i přechod do rychlého útoku, takže hned v úvodu střetnutí jsme si
vybudovali 3-4 brankový náskok. Dukla sice vyrovnala hru,
ale naši hráči nepřipustili snížení slibného vedení.
I ve 2. poločase měla hra obou týmů vysoké parametry. Dukle jsme ale nedali nic zadarmo, hráči bojovali o každý míč.
Přestože jsme občas neproměnili některé vyložené šance,
utkání jsme dotáhli do vítězného konce.
Celý tým zaslouží velkou pochvalu nejen za předvedenou
hru, ale především za ohromnou bojovnost. Z jednotlivců je
nutno vyzdvihnout Petra Hlavenku a Filipa Šišáka s Adamem Přerovským za hru v obraně. V útoku se dařilo tentokrát
hlavně Jakubu Cibulcovi, Pavlu Manclovi a Tomáši Randýskovi s Kristiánem Uhriňákem.
Sestava a střelci branek: Dvorský, Kovář, Rybiař – Kyryljuk, Randýsek 7, Krupa, Mancl 7, Zeman, Uhriňák 4, Přerovský, Šišák 3, Cibulec 7, Pšenica 1, Semerád, Hlavenka 2
Realizační tým: Mika, Skýpala, Hrstka, Tesař
Sokol Nové Veselí – HC ROBE Zubří 21:27 (13:14)
Další důležité utkání v bojích o medaile sehráli naši starší
dorostenci na horké půdě v Novém Veselí. I když obě družstva nastoupila oslabena o klíčové hráče (Halíček, Tomášek
– Mancl), hrála se na Vysočině kvalitní bojovná házená.
Oba týmy tvrdě bránily a bojovaly o každý míč a přetahovaly se o vedení. Našim hráčům se se teprve ve 20. minutě podařilo otočit zápas ve svůj prospěch a vypracovat si postupně
2-3 brankový náskok (11: 14).
I ve 2. poločase pokračoval úporný boj. Postupně však náš
náskok i díky zlepšené obraně začal narůstat a zápas jsme
dotáhli do vítězného konce.
Opět je nutno pochválit celý tým za bojovnost. Solidní výkon předvedli brankáři Dvorský s Rybiařem, útok výborně
dirigoval Tomáš Randýsek.
Sestava a střelci branek: Dvorský, Rybiař, Kovář – Kyryljuk 1, Randýsek 10, Krupa, Zeman, Uhriňák 3, Přerovský 1,
Šišák 2, Cibulec 4, Pšenica 3, Semerád 1, Hlavenka 2
Realizační tým: Mika, Skýpala, Tesař
Talent Plzeň - HC Robe Zubří 25:39 (13:18)
Další důležité body získali naši starší dorostenci na půdě
Plzně. Jen prvních 20 minut bylo vyrovnaných, když domácí tým taktickou hrou držel s našimi hráči krok. Potom se
však k dobrému výkonu rozchytal brankář Tomáš Rybiař a
z rychlých útoků jsme si vytvořili 5brankový náskok. Ten
jsme celý druhý poločas postupně navyšovali a dosáhli jednoznačného vítězství.
Celý kolektiv je nutno pochválit nejen za další výhru, ale i za
předvedený výkon.
Sestava a střelci branek: Rybiař, Kovář - Kyryljuk 3, Ran-
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dýsek 5, Krupa 3, Zeman 2, Uhriňák 5, Přerovský 1, Šišák 5,
Cibulec 6, Pšenica 7, Semerád 2, Hlavenka
Realizační tým: Mika, Skýpala, Tesař

HC Zubří

Postupujeme do semifinále
I napotřetí jsme Veselí porazili
Matematika hovořila jasnou řečí – pokud chtěli házenkáři Veselí stále živit naději na semifinále, museli na domácí
palubovce uspět proti Zubří. A ještě patnáct minut před
koncem zápasu to vypadalo, že by to opravdu mohlo vyjít.
Dominantní závěr v podání hostů ale definitivně rozhodl nejen o vítězství Zubřanů, ale také o prvním finalistovi.

Za třetím vítězstvím v řadě vykročili Zubřané pravou nohou, Matěj Havran ve třetí minutě zvyšoval vedení hostů na
3:1, o pár minut později Miroslav Jurka na 5:3. Žádný úprk
hostů do vyššího vedení se ale nekonal, naopak, domácí se
favorizovaného soupeře drželi zuby nehty. Zatímco se Zubří
muselo po většinu první půle spoléhat na Jiřího Dokoupila
a Lukáše Mořkovského, Veselí rozložilo svoji střelbu na většinu hráčů, kteří se nacházeli na hřišti, Jakub Flajsar snížil
na 9:10. Až v poslední desetiminutovce první půle dokázali
Zubřané odskočit až na šestibrankový rozdíl (10:16), díky
brankám Davida Melichara a Romana Dodicy ztráceli domácí házenkáři po prvním poločase jen čtyři góly.
Na začátku druhé půle mělo Veselí problémy s defenzivou,
za necelých deset minut se proti domácím brankářům házely hned čtyři sedmimetrové hody. Proměnit ale dokázal
Lukáš Mořkovský a Tomáš Mičkal každý jen jeden, Jakub
Flajsar i díky tomu snížil ztrátu svého týmu na pouhé dva
góly (19:21)! Domácí tribuny i samotní hráči tou dobou nejspíše začínali doufat, že by Veselí mohlo podruhé v sezóně na domácím hřišti Zubří zaskočit. Mezi pětačtyřicátou a
pětapadesátou minutou ale padaly góly jen do jedné brány,
právě do té veselské. Nejprve zvýšil vedení hostů na 24:20
Lukáš Mořkovský, po time-outu Petera Kostky se trefil také
Miroslav Jurka, na střeleckou listinu se zapsal i Pavel Přikryl

a dílo dokonal ze sedmimetrového hodu Tomáš Bechný, po
jehož brance svítil na světelné tabuli čtyři minuty před koncem stav 20:30. Veselí stav již jen mírně zkorigovalo a rozloučilo se s CHANCE PLAY-OFF Extraligy mužů 2021/22.
Sezóna ale ještě nekončí, domácí hráči si to ještě rozdají
s dalšími neúspěšnými čtvrtfinalisty o konečné 5. místo.
zdroj textu: handball.cz
3. ČF: TJ Sokol Nové Veselí – HC ROBE Zubří
22:31 (14:18)
Nejvíce branek: Dodica 6, Flajsar 5, Bartůněk a Melichar
3 – Mořkovský 7/3, Dokoupil 5, Jurka a Dobeš 4

Mořkovský: Je jedno, kdo je naším soupeřem.
Úkol je jasný, musíme ho porazit
Házenkářskou
reprezentaci
mužů čeká další sraz, který vyvrcholí kvalifikačním utkáním
o mistrovství světa proti Severní Makedonii. V nominaci je
také trojice hráčů HC ROBE
Zubří, a to Šimon Mizera, Matěj Havran a Lukáš Mořkovský. S posledně jmenovaným,
momentálně druhým nejlepším
střelcem české extraligy, jsme
připravili rozhovor, ve kterém se
zajímáme nejen o sraz národního týmu, ale také o postřehy
z uplynulého čtvrtfinále letošního Chance play-off.
Čeká tě další sraz s reprezentací, jak se těšíš?
Určitě se těším. Je to zase něco jiného než domácí extraligová scéna. S kluky se vždy rád vidím, po tom měsíci si zase
povíme, co je nového. Je to příjemná změna.
Ty jsi měl doposud celkem smůlu, co se reprezentačních
srazů týče…
Nějak se mi vyhýbalo štěstí. Poprvé, když jsem byl pozvaný, jsem měl zdravotní problémy, takže jsem na sraz vůbec
neodjel, a teď naposledy, kdy jsme hráli přípravná utkání se
Srbskem, jsem měl zraněný palec a opět jsem nemohl nastoupit. Teď jsem už ale fit, tak doufám, že vše klapne a já se
nadcházejícího srazu i kvalifikačního utkání již budu moct
zúčastnit naplno.
Přednedávnem převzal národní reprezentaci nový trenér
Xavier Sabaté. Jak se vám s ním spolupracuje?
Je to úplně něco jiného, než jsme zažili doposud. Je to trenér,
který přichází se zkušenostmi ze zahraničí, je to „španělská
škola“. Trochu jsem se bál, jak to bude s komunikací, ale
máme překladatele a navíc hodně kluků umí anglicky, takže
se vzájemně doplňujeme a myslím, že to postupuje správným směrem.
Jaké konkrétní rozdíly přinesl nástup nového trenéra?
Zaměřujeme se hodně na video rozbory a sledujeme detaily.
Všímáme si pozic na hřišti a řešíme naše postavení v rámci centimetrů. Změnila se také strategie obrany. Už nehrajeme klasickou 0:6, ale předsouváme 2 a 5. Myslím si, že si to postupně
sedá, na novou taktiku si zvykáme a to, že jdeme správným
směrem, tým ukázal už při přípravných utkáních proti Srbsku.
Co říkáš na vašeho soupeře do kvalifikačního utkání –
Severní Makedonii?
Už tehdy, kdy jsme ještě ani nevěděli, jestli budeme hrát
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proti Rumunsku nebo Severní Makedonii, se v šatně proslýchalo, že to bude tak, jako již několikrát předtím v těchto vyřazovacích zápasech, že budeme hrát se Severní Makedonií.
Dalo by se říct, že je to náš tradiční soupeř. Já osobně o tomto protivníkovi moc nevím. Tuším, že za ně stále hraje velmi
zkušený levák Kiril Lazarov, ale žádnou jejich konkrétní hru
jsem v poslední době neviděl. Tomu se určitě budeme věnovat nyní na reprezentačním srazu, budeme sledovat jejich
utkání, jejich styl hry, a to si následně předvedeme také na
tréninku. Ve středu 13. dubna pak ve zlínské hale určitě chceme Severní Makedonii porazit.
Se Zubřím za sebou máte povedené čtvrtfinále letošního
Chance play-off, jak to zpětně hodnotíš?
Dopadlo to podle našich představ. My jsme hlavně cílili na
to vyhrát ta dvě domácí utkání, což se nám podařilo. Ze zápasu v Novém Veselí jsme měli respekt, protože jsme tam
v základní části prohráli a nechtěli jsme to podcenit. Tak
jsme k tomu i přistoupili. Myslím, že se nám vydařila obrana, která byla podpořená zákroky brankářů, což rozhodlo.
Co zapříčinilo, že i přestože první poločas 3. utkání byl hodně vyrovnaný, se Novoveselským nepodařilo převzít otěže?
My jsme nastavili vysoké tempo hry. V průběhu celé té série
se nám tak podařilo je uběhat a fyzicky unavit. My jsme do
Nového Veselí přijeli s kompletní lavičkou a mohli jsme si
dovolit rotovat, což Novoveselští nemohli a celé utkání odehráli v sedmi, osmi hráčích. To pro ně bylo těžké.
V semifinále narazíte na úřadujícího Mistra ČR – Talent
tým Plzeňského kraje. Co na to říkáte?
Zatím jsme se o tom v týmu moc nebavili. Ono je to vlastně
jedno, jakého budeme mít soupeře. Úkol je jasný, musíme ho
porazit. Všichni potenciální protivníci z play-off jsou kvalitními celky a semifinále s Plzní nebude určitě nic jednoduchého. My musíme hrát tu naši hru, držet se taktiky, zvítězit
v domácích utkáních, nějaké ty body přivézt nejlépe i zvenku a snad se to povede a my postoupíme do finále.
Tebe kromě významných sportovních událostí čeká také
jedna životní – maturita. Jak zvládáš skloubit svoji házenkářskou kariéru se školou?
Já už jsem kdysi v nějakém rozhovoru zmiňoval, že nejsem
úplně studijní typ a ve škole se řadím spíše mezi lajdáky.
Úplně nevkládám velké naděje do toho, že bych tu maturitu v jarním termínu udělal. Celkově je to náročné. Ze školy
jezdívám rovnou na tréninky, pak bych se večer měl ještě
učit. Navíc právě teď v období maturit hrajeme play-off, takže ta situace není příznivá. Já se chci ale určitě soustředit
spíše na házenou, to je moje priorita, protože doufám, že mě
právě tento sport bude v budoucnu živit.
Kamila Krupová

Mladší žáci mají za sebou
náročný víkend
Mladší žáci HC Zubří mají za sebou velice náročný víkend (9. - 10. 4.). Všechny 3 naše družstva odehrála utkání v rámci Zlínské ligy, Áčko navíc absolvovalo v neděli
turnaj v Považské Bystrici.
HC PSG Zlín "B" - HC Zubří "A" 28:19
V sobotu jsme sehráli utkání v rámci Zlínské ligy, s družstvem holek ze Zlína. V utkání jsme holkám podlehli o 9
branek a zapsali jsme si tak do tabulky první prohru!
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V posledních týdnech se celé družstvo ml. žáků potýká s různými chřipkami a virózami. Někteří kluci jeli na zápas bez
tréninku a spousta klíčových hráčů na utkání ani neodcestovala. Což se dost podepsalo na našem výkonu a je nutné dodat, že jsme v některých částech utkání působili, jako kdybychom na hřišti stáli poprvé. Je třeba ale dodat, že holky hrály
velice pěknou házenou a v utkání nás převyšovaly snad ve
všem. Nehledě na to, že ač jsou věkově stejně staré jako naši
chlapci, tak byly mnohem urostlejší a fyzicky vybavenější.
Utkání ovládly od první minuty až do konce a zasloužily si
vyhrát.
Sestava a branky: Holiš 3, Mach 3, Juříček 3, Němec, Chovanec 2, Štěpán 2, Pavlíček 1, Čmelík, Zeman 1, Holčák, Vičan 4.
V neděli jsme odehráli turnaj v Považské Bystrici
Po sobotním utkání ve Zlíně, kde jsme podlehli družstvu holek, jsme měli docela obavy, jak se nám turnaj v Považské
povede a jestli budeme schopni vydržet 5 utkání po tom, co
opravdu většina družstva celý týden kvůli nemoci netrénovala.
Vstup do turnaje se nám vůbec nepovedl a hned v prvním
utkání jsme prohráli proti družstvu domácích o 9 branek.
Opět to nebyl dobrý výkon z naší strany.
Po utkání jsme si v šatně vyříkali hodně věcí, trošku se namotivovali a do dalšího utkání jsme vstoupili jako jiné družstvo. Od samého začátku jsme v utkání udávali tempo my
a soupeře jsme takřka k ničemu nepustili. Byl z toho dost
jednoznačný výsledek o 15 branek.
V dalších zápasech se nám podařilo navázat na dobrý výkon
z druhého utkání turnaje a v ostatních zápasech se nám také
podařilo zvítězit.
Rád bych vypíchnul utkání proti Novým Zámkům, kde
jsme v podstatě po celou dobu utkání tahali za kratší konec
a nakonec se nám po bojovném výkonu a po poctivé práci
v obraně podařilo zvítězit brankou z prostoru pivota 5 vteřin
před závěrečným hvizdem.
Nakonec z toho bylo pěkné druhé místo v turnaji a dobrý
pocit z předvedeného výkonu.
Musím kluky pochválit, že se dokázali kousnout i ve chvílích, kdy nám to moc nešlo a i přes to jsme to bojovností
dokázali vždy zlomit.
HC Zubří "C" - HC Zubří "B" 31:23
Družstva sehrála utkání v rámci Zlínské ligy.
Utkání se neslo od začátku v přátelském, avšak velice bojovném duchu. Obě družstva chtěla v utkání zvítězit a byla
z toho velice dramatická bitva až do samého závěru. Výsledek je dost jednoznačný ve prospěch družstva C, avšak průběh utkání byl velice vyrovnaný.
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Sestavy a branky družstva B: Randus 2, Frňka 6, Mach,
Šenkeřík 4, Němec, Šupler 2, Onderka 3, Čmelík, Jelínek,
Vičan 6
Sestavy a branky družstva C: Křenek 5, Holiš 6, Šimurda,
Zeman, Juříček 3, Gašpar 4, Sváček 4, Chovanec 3, Štěpán
6, Brokeš
HC PSG Zlín "A" kluci - HC Zubří "C" 32:22
V neděli odehrálo dohrávku Zlínské ligy na půdě silného
Zlína družstvo A, které je druhé za naším ÁČKEM.
Kluci se silného soupeře nezalekli, a ač jsou v podstatě všichni o rok mladší, tak dokázali v utkání Zlíňáky dost potrápit.
Na výhru to bohužel nestačilo a naše družstvo prohrálo rozdílem 10 branek. Je třeba ale kluky pochválit za nebojácný
a bojovný výkon proti starším a silnějším klukům.
Sestavy a branky: Křenek 3, Šimurda, Vavřín, Šupler David
4, Zeman Jaroslav, Bechný 7, Gašpar 3, Sváček, Šupler Antonín, Onderka, Jelínek 1, Brokeš 4

Seznam akcí na sportovištích
města Zubří v květnu 2022
Sportovní hala
Neděle 1. 5.
10.00 hod. 	Turnaj minižáků
		
turnaj ročníku 2012
Neděle 8. 5.
11.00 hod. 	HC Zubří B - HBC Olomouc 1966
		
8. kolo nadstavby 2. ligy mladšího dorostu
13.00 hod. 	HC Zubří A - TJ Sokol Nové Veselí
		
8. kolo nadstavby 1. ligy mladšího dorostu
15.00 hod. 	HC Zubří - TJ Sokol Nové Veselí
		
8. kolo nadstavby 1. ligy staršího dorostu
17.00 hod. 	TJ Lesana Zubří - Tatran Litovel jun.
		
22. kolo 2. ligy mužů SM
Pátek 13. 5.
14.30 hod. 	HC Zubří A - HC Zubří B
		
24. kolo zlínské ligy mladšího žactva
Sobota 14. 5.
13.00 hod. 	TJ Lesana Zubří - HK Hodonín B
		
13. kolo 2. ligy žen

HC Zubří
V semifinále play off se střetneme s Talent týmem
Plzeňského kraje. Začínáme utkáním v Plzni, druhý zápas bude u nás v Zubří 27. 4. 2022.

18.00 hod. 	Extraliga mužů
		
Případné první finále nebo zápas
		
o 3. místo
Neděle 15. 5.
09.30 hod. 	HC Zubří C - Handball PSG Zlín A
		
24. kolo zlínské ligy mladšího žactva
11.00 hod. 	TJ Lesana Zubří - Handball PSG Zlín B
		
18. kolo ligy OLK-ZLK starších žaček
Středa 18. 5.
18.00 hod. 	Extraliga mužů
		
Případné druhé finále nebo zápas o 3. místo
Sobota 21. 5.
08.30 hod. 	HC Zubří A - KH Kopřivnice A
		
11. kolo MSL ligy starších žáků
10.00 hod. 	HC Zubří B - TJ Sl. Slávia Uh. Hradiště
		
14. kolo zlínské ligy starších žáků
11.30 hod. 	TJ Sl. Slávia Uh. Hradiště
		
- Fatra Slavia Napajedla
		
14. kolo zlínské ligy starších žáků
13.00 hod. 	HC Zubří B - Fatra Slavia Napajedla
		
14. kolo zlínské ligy starších žáků
18.00 hod. 	Extraliga mužů
		
Případné třetí finále nebo zápas o 3. místo

HC Zubří

Neděle 22. 5.
09.30 hod. 	HC Zubří B - TJ Holešov
		
25. kolo zlínské ligy mladšího žactva
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Středa 25. 5.
18.00 hod. 	Extraliga mužů
		
Případné čtvrté finále nebo zápas o 3. místo
Sobota 28. 5.
18.00 hod. 	Extraliga mužů
		
Případné páté finále nebo zápas o 3. místo
Neděle 29. 5.
09.30 hod. 	HC Zubří C - HK Bystřice pod Hostýnem
		
26. kolo zlínské ligy mladšího žactva
11.00 hod. 	HC Zubří A - Handball PSG Zlín A
		
26. kolo zlínské ligy mladšího žactva
12.30 hod. 	TJ Lesana Zubří - TJ Cement Hranice
		
20. kolo ligy OLK-ZLK starších žaček

Program - květen 2022

Klub Zubří, Hamerská 10
Středa 4. 5. 2022 od 18.00 hodin
VĚRA MARTINOVÁ & MERITUM
Již několikrát odložený koncert královny české country se
skupinou Meriutum. Původně zakoupené vstupenky jsou stále
v platnosti. Vstupné: 300 Kč
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Pátek 6. 5. 2022 od 18.00 hodin
DIVADLO UNGELT
HOUSLE
Režie: Ladislav Smoček
Hrají: Jiří Langmajer, Pavel Liška, Milan Hein
Zlodějíčkovské komediální drama o dvou bratřích a jejich
rodinném příteli, kde naděje na lepší život odhalí pohnutou
rodinnou minulost i sílu charakterů.
Představení je zařazené do Divadelního předplatného 2022
Vstupné v doprodeji: 500 Kč
Sobota 14. 5. 2022 od 18.00 hodin
Divadelní předplatné skupiny A z roku 2019/20
FANNY AGENTURA (PRAHA)
MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK NA HORÁCH
Autor, režie: Jakub Zindulka
Hrají: Ivana Jirešová, Dana Homolová, Vladimír Kratina,
Martin Sitta
Kdo má vynášet smetí, proč se chlapi nikdy neptají na cestu
a jak se správně vymačkává zubní pasta? Nejen to budeme
řešit na horské chatě před Vánocemi.
Pro vstup platí permanentky DP 2020 – skupina A.
Vstupné v doprodeji: 250 Kč
Sobota 21. 5. od 9.00 hodin
METLÁŘSKÝ JARMARK
S TRADIČNÍM KÁCENÍM MÁJE
Tradiční Metlářský jarmark s Dětskou folklórní přehlídkou
a kácením máje v podání VSPT Beskyd. Stánkový prodej,
kolotoče a bohatý doprovodný program. K poslechu i tanci
hrají: Swing Band J. Dořičáka, DH Zubřanka, CM KLUČ
v netradičním složení (Zuzka Ondřejová, Kateřina Niklová,
Jiří Gužík), Faraon, Petr Lüftner a kapela Z Horní Dolní
a dál na jih.
Pátek 27. 5. 2022 od 18.00 hodin
AGENTURA PIEROT
ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO MANŽELA
Režie: Petr Kracik
Hrají: Nela Boudová, Ilona Svobodová, Otmar Brancuzský
Černá komedie, která je exkurzí do světa žárlivosti, zrady,
nevěry, klamů a ponížení, ukazuje nový význam rčení, že
„láska prochází žaludkem“.
Představení je zařazené do Divadelního předplatného 2022
Vstupné v doprodeji: 400 Kč
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Knihovna Zubří
Čtvrtek 5. 5. od 16.00 hodin
DÁREK PRO MAMINKU
Přijďte si vyrobit se svými dětmi dárek pro maminku nebo
babičku. Nutné rezervovat si místo na čísle 724 697 666 nebo
v knihovně. Vstupné dobrovolné.
Úterý 17. 5. od 9.30 hodin
BUDULÍNCI
Hravé dopoledne pro děti a rodiče na rodičovské dovolené.
Přijďte si vyslechnout pohádku, říkanku nebo si zazpívat, či
také sdílet svoje zkušenosti.
Středa 25. 5. od 16.00 hodin
NA HÁ(Č)KU
Tvořivé odpoledne pro milovníky a nadšence háčkování.
Přijďte mezi nás, ať už háčkovat umíte nebo ne. Budeme se
vzájemně inspirovat!

Muzeum Zubří,
Výstavní galerie Petrohrad
Čtvrtek 12. 5. 2022 – neděle 12. 6. 2022
SPOLU
Výstava s názvem SPOLU představí
malbu Jitky Skočkové a objekty
z foukaného skla Josefa Divína.
Nenechejte si ujít svět skleněné krásy
a barevných příběhů.
Slavnostní vernisáž se uskuteční ve
čtvrtek 12. 5. 2022 od 17 hodin.
Otevírací doba každou středu, čtvrtek,
pátek, sobotu a neděli od 14.00 do 18.00
hodin. Vstupné dobrovolné.

ostatní
Neděle 22. 5. 2022 od 16.00 hodin
Kostel sv. Kateřiny v Zubří
VARHANNÍ KONCERT K 30. VÝROČÍ
POŽEHNÁNÍ VARHAN
Účinkují studenti Konzervatoře P. J. Vejvanovského
v Kroměříži, dále zazní zpěv Marie Křenkové.
Na programu: J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, J. Strejc,
K. Slavický a další. Vstupné dobrovolné.

připravujeme - NA červen 2022
1. 6. 2022 		Středověká muzejní noc
5. 6. 2022		 Přátelák, Pantheon production (DP 2022)
11. 6. 2022		Dětský sportovní den a Čokoládová trepka
17. 6. 2022		 Koncert – Karel Plíhal
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