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•

www.mesto-zubri.cz

•

17. prosinec 2020

Vánoční bohoslužby

Krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší
do nového roku 2021 přejí všem občanům
zastupitelé města a zaměstnanci MěÚ Zubří
Oznámení občanům
V době od 22. 12. 2020 do 3. 1. 2021
bude Městský úřad Zubří uzavřen.

Čtvrtek
24. 12. 2020
Štědrý den

Vigilie
Narození Páně

22.00

farní
kostel

Pátek
25. 12. 2020

Slavnost
Narození Páně

7.45
11.00

farní kostel
farní kostel

Sobota
26. 12. 2020

Svátek sv. Štěpána
Prvomučedníka

7.45
11.00

farní kostel
kaple

Neděle
27. 12. 2020

Svátek Svaté rodiny
s obnovou
manželských slibů

7.45

farní kostel

Čtvrtek
31. 12. 2020

sv. Silvestr
Poděkování
za uplynulý rok

16.00

farní kostel

Pátek
1. 1. 2021
Nový rok

Slavnost Matky Boží
Panny Marie

7.45
11.00

farní kostel
farní kostel

Neděle
3. 1. 2021

2. neděle
po Narození Páně

7.45
11.00

farní kostel
farní kostel

Slavnost Zjevení Páně
17.30
adorační den

farní kostel

7.45
11.00

farní kostel
kaple

Středa
6. 1. 2021
Neděle
10. 1. 2021

Svátek Křtu Páně

Rozpis všech bohoslužeb naleznete na stránkách farnosti:
www.farnostzubri.cz

Všem našim věrným čtenářům, všem, kdo nám do
Zuberských novin čímkoliv přispěli, přejeme radostné,
klidné a čtivé Vánoce v kruhu vašich rodin a přátel.
V novém roce se budeme těšit na setkání s vámi
nejen prostřednictvím Zuberských novin.
Redakční rada

Tříkrálová sbírka 2021 bude, ale jinak!

(více na str. 13)

VŠEM PŘÍZNIVCŮM NOVOROČNÍHO OHŇOSTROJE SE OMLOUVÁME:
Z DŮVODU KORONAVIROVÉ PANDEMIE SE 1. 1. 2021 V ZUBŘÍ OHŇOSTROJ KONAT NEBUDE.
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Společenská kronika občanů Zubří
Blahopřání
Přejeme všem jubilantům do dalších let pevné zdraví,
hodně štěstí, spokojenosti a krásných chvil pohody.
Františka Krpelíková 91 let Miroslav Paprskář
85 let
František Bambuch 75 let Stanislav Boruta
85 let
Jiří Říha
85 let Josef Melichařík
75 let
Marie Španihelová 80 let Emanuel Bryda
85 let
Jana Macháčková
80 let Josef Vančura
80 let

Diamantová svatba
Jiří a Marie Barchánkovi

kkk
Úmrtí
Růžena Šavrdová
Marie Němcová

Antonie Pobořilová
Mgr. Marie Jaroňová

Vzpomínáme
Dopracovaly pilné ruce,
utichla navždy předobrá srdce.
Očima drahýma
se již nepodíváte, teď klidným spánkem
odpočíváte.
Uplynulo již 10 let, co nás navždy opustila naše milovaná maminka,
paní Anna Holišová,
a v roce 2012 zemřel náš drahý tatínek,
pan František Holiš
ze Starého Zubří. S láskou vzpomínají
dcery s rodinami a ostatní příbuzenstvo.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Velký dík, rodiče milí, za to, čím jste nám
v životě byli,
za každý den, který jste pro nás žili.
Odešli jste cestou, kterou jde každý sám,
jen krásné vzpomínky zůstaly nám.
Teď jen kytičku na hrob můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 5. prosince 2020 jsme vzpomněli
17. výročí úmrtí našeho drahého tatínka
a dědečka,
pana Jaroslava Stančíka.
Naše vřelá vzpomínka patří také naší milované mamince a babičce,
paní Jarmile Stančíkové.
Od jejího úmrtí uplynulo 12. prosince 2020 již 5 let.
S láskou vzpomínají syn Jaroslav s rodinou, dcera Irena s rodinou, dcera Miluše s rodinou.
Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte s námi.

Kdo znal, vzpomene,
kdo měl rád, nezapomene…
Dne 7. prosince 2020 jsme vzpomněli
6. smutné výročí úmrtí naší maminky
a babičky,
paní Zdenky Pavlíčkové,
a 12. prosince 2020 tomu bylo již 7 let,
co navždy odešel náš tatínek a dědeček,
pan Jaroslav Pavlíček.
S láskou vzpomínají syn a dcera s rodinami.

Dotlouklo srdce drahé maminky,
odešlo na věčnost spát.
Maminko zlatá, zůstaneš s námi ve
věčných vzpomínkách.
Dne 8. prosince 2020 uplynulo 5 let, co
nás navždy opustila naše drahá manželka, maminka a babička,
paní Ludmila Opálková.
S láskou vzpomínají manžel Václav, dcera Ludmila s rodinou a syn Milan s rodinou. Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi.
Co víc Vám můžem, Mařenko, dát,
kytičku na hrob a na pěkné chvíle
s Vámi prožité jen vzpomínat.
Dne 8. prosince 2020 by se dožila 90 let
naše milovaná sousedka,
paní Marie Tovaryšová.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou Jarek, Lidka
a Kuba Mužíkovi.
Dne 9. prosince 2020 jsme vzpomněli
4. smutné výročí úmrtí mého manžela,
našeho tatínka a dědečka,
pana Eduarda Andrýska.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Milada, dcera Lucie a syn Radim
s rodinou. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Dne 11. prosince 2020 tomu byly 4 roky,
co nás opustila naše maminka a babička,
paní Aloisie Andrýsková.
S láskou vzpomínají dcera Blanka s rodinou a snacha Milada s rodinou. Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Dne 12. prosince 2020 uplynul rok od
úmrtí
pana Josefa Bambucha.
13. ledna 2021 by se dožil 81 let.
Vzpomínáme s láskou a úctou k jeho životu. Manželka, syn a dcera s rodinami.
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Kdo znal, vzpomene,
kdo měl rád, nezapomene…
V úterý 15. prosince 2020 jsme vzpomněli
20. smutné výročí úmrtí
pana Jana Januše.
Vzpomínají manželka Marie a dcera Eva
s rodinou.
Odešel cestou, kterou jde každý sám, jen
krásné vzpomínky zůstaly nám…
Dne 18. prosince 2020 uplyne 7 let od
úmrtí nám drahého
pana Emanuela Haranta.
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi, prosím, tichou vzpomínku. S úctou a láskou
vzpomínají Štěpánka Opálková a dcery s rodinami.
Dne 19. prosince 2020 uplyne rok, co nás
navždy opustil náš drahý manžel, tatínek
a dědeček,
pan Josef Svák.
S láskou vzpomínají manželka a děti
s rodinami.
Prázdné je místo,
kde jsi sedával a zněl Tvůj hlas,
ale vzpomínky na Tebe
zůstanou navždy v nás.
Dne 19. prosince 2020 uplynuly 4 roky od
úmrtí
pana Ladislava Raždíka.
Stále vzpomínají manželka, syn Ladislav s rodinou, syn
Lubomír s rodinou. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 19. prosince 2020 jsme vzpomněli
8. smutné výročí úmrtí
paní Alžběty Němcové.
S láskou a úctou vzpomínají vnuk Tomáš s
rodinou, vnuk Daniel s rodinou a zeť Rostislav. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Očím se ztratil, ale ve vzpomínkách žije.
Dne 29. prosince 2020 uplyne rok, kdy
od nás navždy odešel a spí spánkem pokoje na zuberském hřbitově náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček
a bratr,
pan Jan Mach.
S láskou a úctou stále vzpomínají a za tichou vzpomínku
všem, kdo ho měli rádi, děkují manželka Anna, děti s rodinami a sourozenci.
Dne 31. prosince 2020 vzpomeneme
8. smutné výročí úmrtí
paní Milady Petřekové.
S láskou vzpomínají manžel Vincenc, syn
Karel s rodinou a dcera Milada s rodinou.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.
Dík za to, čím jste nám v životě byli,
za každý den, který jste pro nás žili.
Rozsvítit svíčku, položit kytičku,
to je vše, co vám můžeme dát,
chvilku postát a tiše na vás
vzpomínat.
Dne 1. ledna 2021 vzpomeneme 45. smutné výročí úmrtí
našeho tatínka a dědečka,
pana Jana Kolečka,
a 3. ledna 2021 vzpomeneme
35. smutné výročí, kdy nás
navždy opustila naše maminka a babička,
paní Františka Kolečková.
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami. Kdo jste je
znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme.
Tak krátko jsem šel s vámi, hle,
tu cesta se dělí a ptáci nad hlavou
mi píseň nedopěli…
Dne 7. ledna 2021 vzpomeneme 5. smutné
výročí, co nás opustil milovaný syn a bratr
Jan Polách.
S láskou vzpomínají rodiče a sourozenci s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 21. prosince 2020 uplyne 20 let od
chvíle, kdy nás opustila naše maminka, babička a prababička,
paní Emílie Dořičáková.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Marie
a Jaroslava s rodinami a vnučky s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dne 21. prosince 2020 vzpomeneme
10. smutné výročí úmrtí
pana Květoslava Janoška.
S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Klidné Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky i porozumění
a šťastný nový rok se spoustou štěstí a pevného zdraví
přeje všem spoluobčanům
společenská komise
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MěÚ Zubří informuje
Vážení spoluobčané,
v měsíci listopadu se uskutečnilo jednání RM 50 a 51, ze
kterých Vám Rada města přináší pravidelný souhrn informací. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se na nás
neváhejte obrátit.
Na první listopadové RM 50 se probíraly tyto body:
►Rada města (RM) schválila Smlouvu o poskytnutí podpory č. 1190400226 se Státním fondem životního prostředí
ČR, IČ 00020729 na akci „Prodloužení vodovodu Zubří
– ul. Pod Obecníkem a ul. Nad Točnou“, dotace je ve výši
2 578 268 Kč z celkové ceny 3 779 906 Kč bez DPH.
►RM projednávala rozpočet města Zubří na rok 2021.
Základní parametry rozpočtu činí 142 155 000 Kč na
příjmové a také výdajové straně rozpočtu. Na investice
z výdajů je přichystáno celkově 64 600 000 Kč, přičemž
hlavní položku činí stavba Lékařského domu a DPS (pro
kalendářní rok 2021 je rozpočtováno 50 mil. Kč z celkové
ceny cca 98 mil. Kč vč. DPH; dotace cca 22 mil. Kč vč.
DPH). Mezi další investiční akce v řádech milionů korun
patří dokončení rekonstrukce smuteční síně (pro rok 2021
rozpočtováno 5,7 mil. Kč z celkové ceny cca 7 mil. Kč vč.
DPH), rekonstrukce lávky u mostu u Sokolovny s chodníkem (rozpočtováno 2,74 mil. Kč; most opraví ŘSZK),
rekonstrukce veřejného osvětlení III. etapa (rozpočtováno
2 mil. Kč s podanou žádostí o dotaci na Ministerstvo životního prostředí) a vyhotovení projektové dokumentace
k rekonstrukci Klubu (rozpočtováno 1,5 mil. Kč). Jako
další významnou položku lze zmínit splátku úvěrů v rozpočtované výši 7,82 mil. Kč. Finální návrh rozpočtu města
Zubří pro rok 2021 byl projednáván Zastupitelstvem města
dne 3. 12. 2020.
Na druhé listopadové RM 51 byly schváleny tyto body:
►RM schválila dramaturgický plán kulturních a sportovních akcí na první kvartál roku 2021 po úpravě. Více informací naleznete ve zveřejněných důvodových zprávách.
Zároveň se rozhodla zrušit novoroční ohňostroj.
►RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke „Smlouvě
o správě, provozu, opravách a údržbě veřejného osvětlení ve městě Zubří“ s panem Michalem Hasalíkem, IČ:
75284642, Převrátí 1267, Zubří, PSČ 756 54. Jedná se
o prodloužení končící smlouvy do 31. 12. 2022. Kromě
prodloužení zůstávají ostatní ujednání smlouvy jako ceny,
doba plnění či záruky nezměněny. Pan Hasalík pro město
zajišťuje činnosti spojené s opravami veřejného osvětlení
vysokozdvižnou plošinou, zajištěním vánoční či jiné světelné výzdoby města apod. Cenové sazby bez DPH činí:
• hodinová sazba za montážní práce při opravách sítí a zařízení veřejného osvětlení – 130 Kč/hod,
• hodinová sazba za práce s vysokozdvižnou plošinou –
340 Kč/hod,
• cena za 1 km ujetý vysokozdvižnou plošinou pouze na
katastru města Zubří při pracích na opravách sítí a zařízení veřejného osvětlení – 14 Kč/km,
• cena za 1 ks svítidla PHILIPS Malaga SGS101 SON-T
70 W – 1 280 Kč/ks,
• cena za 1 ks výbojky PHILIPS SON-T PIA plus 70W/
E27 – 155 Kč/ks.
►RM schválila uzavření Dodatku č. 8 k licenční smlouvě 998/2007 ze dne 27. 7. 2007 na převod práv k užívání

počítačového programového vybavení a dat, týkajícího se
aktualizace programu MISYS s firmou GEPRO, spol. s r.
o., IČ: 44851529, Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 77/52,
PSČ 150 00. Cena aktualizace tohoto programu činí 12
400 Kč bez DPH.
►RM doporučuje ZM schválit Rozpočet města Zubří na
rok 2021 dle předloženého návrhu ve výši:
• a) Příjmová část ……….
142.155.000 Kč
• b) Výdajová část….……
142.155.000 Kč
• c) Financování……….…
0 Kč
Konkrétněji:
• Třída 1 - Daňové příjmy 		
84.900.000 Kč
• Třída 2 - Nedaňové příjmy 		
15.875.000 Kč
• Třída 3 - Kapitálové příjmy		
300.000 Kč
• Třída 4 - Přijaté transfery		
41.080.000 Kč
• Třída 5 - Běžné výdaje 		
77.555.000 Kč
• Třída 6 - Kapitálové výdaje
64.600.000 Kč
• Třída 8 - Financování
0 Kč
Rozpočet naleznete na tomto odkaze: https://www.mesto-zubri.cz/uredni-deska/navrh-rozpoctu-mesta-zubri-narok-2021
►RM schválila uzavření smluv o závazku veřejné služby
pro provozování Lékařského domu v Zubří s: a) „Medithea
Zubří, s. r. o., IČ 05298652, Zubří, MUDr. Antonína Fabiána 638, PSČ 756 54“, b) „PEDIATRIE ZUBŘÍ, s. r. o.,
IČ 03667481, Zubří, MUDr. Antonína Fabiána 638, PSČ
756 54“, c) „DENTERIKA, s. r. o., IČ 03637212, Zubří,
MUDr. Antonína Fabiána 638, PSČ 756 54“, d) „MUDr.
Jarmila Veličková, IČ 48773182, Zašová 369, PSČ 756
51“ 48773182, e) „Rubus Pharma, s. r. o., IČ 02137712,
Rožnov pod Radhoštěm, Partyzánská 1007, PSČ 756 61“.
Jedná se o smlouvy, které je potřeba uzavřít a doložit
vzhledem k uzavření smlouvy o dotaci s Ministerstvem
životního prostředí. Konkrétní cena nájmů ještě není daná
a bude upřesněna.
►RM doporučuje ZM schválit dokument Programová
podpora z rozpočtu města Zubří pro rok 2021. Je určena
na podporu projektů zaměřených na sportovní aktivity,
kulturní a duchovní činnost a místní aktivity s cílem přispět k rozvoji, propagaci a zlepšení kvality života ve městě
Zubří. Oproti roku 2020 dochází ke snížení o 320 000 Kč.
Celkový finanční objem prostředků pro rok 2021 činí tedy
3,48 mil. Kč. Konkrétněji:
• Sportovní aktivity – 3 000 000 Kč
• Kulturní, společenská a duchovní činnost – 240 000 Kč
• Místní projekty s cílem přispět k rozvoji a propagaci
města Zubří – 240 000 Kč
►RM Zubří souhlasila s podáním žádosti o dotaci na projekt „Opravy místních komunikací města Zubří 2021“
v Podprogramu 117D8220 - PODPORA OBCÍ S 3001 10000 OBYVATELI, dotačním titulu 117D8220A - Podpora obnovy místních komunikací vyhlášené Ministerstvem
pro
místní rozvoj ČR pro rok 2021, dle důvodové
zprávy. Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně
vynaložených uznatelných nákladů akce. Rozpočet tohoto
projektu činí cca 3,2 mil. Kč vč. DPH. Jedná se o opravy
místních komunikací:
• Hamerská výjezd na Střítež,
• Sídlištní (kolem koupaliště),
• MUDr. Antonína Fabiána,
• Hamerská okolo č. p. 811,
• Bořková.
►RM doporučuje ZM schválit prodej nemovité věci - části pozemku p. č. 2320/2, zahrada o výměře 8 m2, k. úz.
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Zubří, XXXxxx, za podmínek dle důvodové zprávy a ceny
10 720 Kč.
►RM doporučuje ZM schválit směnu nemovité věci pozemků: pozemku p. č. 3973/36, orná půda o výměře
2.647 m2, k. ú. Zubří, ve vlastnictví XXXxxx, za část pozemku p. č. 3973/20, orná půda o výměře 1.993 m2, k. ú.
Zubří, ve vlastnictví města Zubří, jako směnu bez finančního vyrovnání.
►RM nedoporučuje ZM schválit koupi nemovité věci,
a to pozemky: p. č. 692/2, ostatní plocha a ostatní komunikace o výměře 186 m2, p. č. 692/3, ostatní plocha a ostatní komunikace o výměře 1.562 m2, a p. č. 825/11, ostatní
plocha a jiná plocha o výměře 293 m2, vše k. úz Zubří, od
Gumárny Zubří, akciová společnost, IČ: 00012122, Zubří, Hamerská 9, PSČ 756 54, za celkovou nabízenou cenu
204.550 Kč.
►RM udělila souhlas Swing Band Zubří Jindřicha Dořičáka, z. s., IČ: 22736166, Zubří, U Bečvy 685, PSČ 756
54, k použití znaku města Zubří na obalu nového CD této
hudební skupiny.
►RM schválila Dodatek č. 12 Přílohy č. 3 Kupní smlouvy
o dodávce tepelné energie č.1/Z/2003 ze dne 5. 12. 2003
s „VAE THERM, spol. s r. o.“, IČ: 61973815, Rožnov
pod Radhoštěm, Kulturní 1785, PSČ 756 61, který se týká
stanovení měsíčních záloh a kalkulace ceny tepla pro rok
2021 (objekty: MěÚ, Dům služeb, bytový dům Hlavní č.
p. 824 (vč. depozitáře) a Rožnovská č. p. 419, Klub Zubří,
Zdravotní středisko). Zde došlo k drobnému snížení kalkulace ceny a záloh pro rok 2021 oproti roku 2020.
►RM schválila Dodatek č. 8 Přílohy č. 3 Kupní smlouvy
o dodávce tepelné energie č. 6/2013 ze dne 6. 2. 2013
s „VAE THERM, spol. s r. o.“, IČ: 61973815, - 3 - Rožnov
pod Radhoštěm, Kulturní 1785, PSČ 756 61, který se týká
stanovení měsíčních záloh a kalkulace ceny tepla pro rok
2021 (objekt: Sokolovna). Kalkulace ceny a záloh zůstala
oproti roku 2020 nezměněna.
►RM schválila Dodatek č. 13 Přílohy č. 3 Kupní smlouvy
o dodávce tepelné energie č. 8/2005 ze dne 27. 4. 2005
s „VAE THERM, spol. s r. o.“, IČ: 61973815, Rožnov
pod Radhoštěm, Kulturní 1785, PSČ 756 61, který se týká
stanovení měsíčních záloh a kalkulace ceny tepla pro rok
2021 (objekt: Sportovní hala). Kalkulace ceny a záloh zůstala oproti roku 2020 nezměněna.
►RM schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu
bytu č. 2, Na Potoku 369, Zubří, s XXXxxx, kterým se
prodlužuje doba nájmu na dobu určitou od 1. 1. 2021 do
31. 12. 2021.
►RM schválila uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 7, Hlavní 824, Zubří, s XXXxxx, kterým se
prodlužuje doba nájmu na dobu určitou od 1. 1. 2021 do
31. 12. 2021.
►RM doporučuje ZM prominutí nájmu za pronájem
sportovní plochy ve výši 282.500 Kč a za pronájem části
nebytových prostor ve výši 68.440 Kč ve Sportovní hale
Zubří, Hlavní 492, Handball clubu Zubří, IČ: 46531378,
Hlavní 492, PSČ 756 54. Důvodem je především současná
koronavirová krize, která zamezila provozování sportovní
činnosti, čímž vznikají finanční ztráty.
►RM byla informována o podrobném popisu položek v návrhu rozpočtu města Zubří pro rok 2021 v rámci lesního
hospodářství - § 1032, položek 5139 a 5169. Konkrétní rozpis naleznete ve zveřejněných důvodových zprávách z RM.
►RM byla informována o připravované zrušovací Obecně závazné vyhlášce (OZV) o místním poplatku ze psů.
Na zářijovém zasedání ZM neoficiálně odhlasovala návrh

na zrušení místního poplatku ze psů. Tento poplatek byl
příjmem rozpočtu města Zubří v průměru posledních let
cca 100 tis. Kč ročně. Zrušovací OZV byla předložena na
11. zasedání ZM.
►RM byla informována o připravovaném rozpočtovém
opatření č. 10/2020, které bylo předloženo na 11. zasedání
ZM. V současnosti není zcela jistý vývoj situace, a proto současný předpoklad změn není přesný. Předběžně se
v rámci tohoto rozpočtového opatření odhaduje celkové snížení příjmů o 450 tis. Kč a zvýšení výdajů o 1 000 tis. Kč.
Za Radu města Zubří, Matěj Mizera

Z usnesení 11. zasedání Zastupitelstva
města Zubří, konaného dne 3. 12. 2020
►ZM schvaluje rozpočtové opatření RO ZM č. 10/2020,
kterým se provádí změna rozpočtu pro rok 2020, dle důvodové zprávy.
►ZM schvaluje Programovou podporu z rozpočtu města
Zubří pro rok 2021, dle důvodové zprávy a po doplnění.
►ZM schvaluje rozpočet města Zubří na rok 2021 takto:
Příjmová část rozpočtu ve výši 142.155.000 Kč
Výdajová část rozpočtu ve výši 142.155.000 Kč
►ZM schvaluje závazné ukazatele rozpočtu města Zubří na
rok 2021, dle důvodové zprávy.
►ZM schvaluje Program rozvoje města Zubří 2021-2025,
dle důvodové zprávy.
►ZM zrušuje usnesení Zastupitelstva města Zubří č. ZM
9/04 ze dne 04. 06. 2020, kterým se počet členů dozorčí
rady MA Zubří s.r.o., IČ: 05307449, Zubří, Sídlištní 1750,
PSČ 756 54 měnil ze tří na pět.
►ZM schvaluje poskytnutí investiční dotace z rozpočtu
města ve výši 300.000 Kč, FC Zubří z. s., IČ: 65891546,
Sídliště 6. května 491, Zubří, PSČ 756 54, dle důvodové
zprávy.
►ZM schvaluje prodej nemovité věci - části pozemku
p.č.2320/2, zahrada, o výměře 8 m2, k. úz. Zubří, XXXxxx,
za podmínek dle důvodové zprávy a ceny 10.720 Kč.
►ZM promíjí nájem za pronájem sportovní plochy ve výši
282.500 Kč a za pronájem části nebytových prostor ve
výši 68.440 Kč, ve Sportovní hale Zubří, Hlavní 492, Handball clubu Zubří, IČ: 46531378, Hlavní 492, PSČ 756 54 .
Ing. Lubomír Vaculín			
starosta					

Aleš Měrka
místostarosta

Veřejné wifi v Zubří
V minulém čísle Zuberských novin jste si
mohli přečíst informaci, že se již aktivně
pracuje na projektu WIFI4EU, což jsou veřejné wifi ve
městě Zubří. Na instalaci zařízení se stále pracuje, ale již
nyní můžete otestovat připojení na Horním konci u hřiště
a na Starém Zubří u Kulturního domu. Dále pak v knihovně
a v Klidové zóně u Petrohradu. Nyní nás čeká pokrýt internetem vlakovou zastávku, fotbalové hřiště a venkovní část
koupaliště. Při využití free wifi je potřeba před připojením
v telefonu odsouhlasit podmínky, poté je připojení bezplatné.
Celé dílo by mělo být zhotovitelem předáno v příštím roce,
o čemž vás budeme informovat. Do té doby berme provoz
hotspotů jako „testovací“. Případnou nefunkčnost či problém s připojením hlaste na merka@mesto-zubri.cz.
Aleš Měrka, místostarosta
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Firma AV CZ oznamuje, že pravidelný
svoz odpadu, který má proběhnout
v pátek 1. 1. 2021,
je změněn na sobotu 2. 1. 2021!

Partnerství

Zprávy ze školky - MŠ Duha

Mik, Miku, Mikuláš…

…přišel s Andělem a s Čertem
rozdávat dárečky duhovým dětem.
Nejdříve nás před Mikulášskou nadílkou přivítal krásný
Anděl, se kterým jsme si zazpívali koledu, a potom jsme
společně volali na Mikuláše. Místo Mikuláše však přišel děti rozveselit popletený Čert, se kterým si děti užily
spoustu legrace.

20 let partnerství Zubří-Palárikovo
Čas plyne velmi rychle a ani se nechce věřit, že si v prosinci připomeneme 20 let krásného, neformálního přátelství mezi Zubřím a Palárikovem.

Dne 17. prosince 2000 byli pozváni do Palárikova vedení
a radní obce, aby se zúčastnili významné události - podepsání smlouvy o vzájemné spolupráci. Stalo se tak podpisy
starostů Jozefa Derňára a Jiřího Randuse na slavnostním zasedání zastupitelstva. Následovaly zápisy v obecní kronice,
přátelské posezení a „Vianočný koncert vďaky“, který byl
vyvrcholením svátečního dne.

Ale co by to byla za nadílka bez Mikuláše? Přece se někde
nezatoulal? Děti se snažily Mikuláše přivolat mikulášskou
písničkou a po krátké chvíli se jim to přece jen podařilo.
Mikuláš přišel mezi nás, každá třída mu zazpívala písničku a děti za odměnu a za slib, že budou hodné, dostaly
balíček plný dobrot, vitamínů a dárečků.
Tereza Smočková

Zprávy ze školy

Strašidla, co lechtají chodidla
a požírají povidla
Studenti si poradí (a rádi vyvádějí) za každých okolností.
Ani zamčené dveře školy jim nezabránily v děsuplných
kulišárnách. Téma strašidlení uchopil každý za svůj oblíbený čarodějný roh.

Od té doby se uskutečnila spousta vzájemných setkání mezi
představiteli úřadů, spolků, organizací v oblasti kultury,
mládeže a sportu. Jistě vzpomeneme na letní tábor žáků ZŠ
v Palárikově, následně v Zubří, výměny hasičů, vystoupení
hudebních souborů, přátelství žen, utkání fotbalistů a jiné
další nejmenované, ale velmi srdečné návštěvy.
Škoda, že v letošním roce nám covidová opatření zasáhla
i partnerská setkávání a plánované akce se nemohly uskutečnit.
Proto pozdravme alespoň touto formou naše milé „Palárikovce“ a vzpomeňme na pěkné společné zážitky, kterých
bylo hodně a která přerostla v přátelství.
Vždyť přátelství je dar a může trvat jen mezi dobrými lidmi.
Jana Mikulenková, foto: archiv MěÚ

Nechali jsme se celý týden okouzlovat obrázky, převleky
a neuvěřitelnými kreacemi s domácími mazlíčky. Leckde se
zapojily celé rodiny a básníci a hororutvůrci oprášili svůj talent.
Děkujeme za příjemné a něžné vytržení z monotónního
proudu úplně jinak hrůzostrašných zpráv.
S. Bludná
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HALLOWEEN (Adéla Mikulenková)
Halloween se blíží,
kostra na mě shlíží.
Kamarádí se i s dýní
a už se ke mně plíží.
Beru nohy na ramena,
už jsem celá vystrašená.
Je to totiž hrozný den,
všechna strašidla jdou ven.
Venku je tma, strašidla straší, (Kristýna Švecová)
pomoc, pomoc mamince naší.
Vystrašíme strašidla,
bude pokoj a povidla.
Sami se bojíme, ale
bojujem, co umíme.
Díky naší mamince
žijeme jak v bavlnce.
Potkal jsem u lesa strašidlo, (Kuba Randus)
uteklo přede mnou na bidlo.
Bálo se asi víc než já,
volalo - rychlejší vyhrává!
Strašidla (Kuba Mach)
Půlnoc hodiny odbily, na půdě strašidla zlobily.
Lítaly, pískaly, houkaly, až tašky ze střechy padaly.
Kubík už procitl, otevřel očka,
máma mu řekla, že zlobí to kočka.
Halloween (Alena Opálková)
Dneska jeden podivín
řekl, že je Halloween.
Nasaďte si kostýmy,
užijem si spolu šprýmy.
Každý řekne Treat or trick
a ukáže jeho trik.
Udělá si strašidlo,
použije lepidlo.
Někdo půjde za bubáka,
někdo zase za hlupáka.
Pojďme zažít Halloween
i jako ten podivín.

Ufodlak (Bea Bolcková)
Jednou večer jsme z okna pozorovali záblesky od lesíka
nad naším domem. Popadli
jsme baterky a utíkali ven zjistit, co se děje. Když jsme vyšli
ven, byla už tma, ale z lesíka
se ozývalo strašlivé srdceryvné kvílení a vytí. Opatrně jsme
se přibližovali a vzápětí jsme
uviděli nějaké červené světýlko. Maminka chtěla zavolat policii, hasiče a záchranku,
ale taťka zjistil, že vypadnul telefonní signál, a rozhodl se
podívat na ono červené světýlko sám. Nám nařídil, abychom se schovali za ten největší strom, který poblíž byl,
a kryli mu záda. Po chvíli, která trvala celou věčnost, se
taťka konečně vynořil s podivným chlupatým stvořením,
ze kterého zářily dvě velké červené oči. Začali jsme křičet
a ječet. Taťka nás ale uklidnil, že jde zřejmě o mírumilovného mimozemského tvora, jelikož ho celého oblízal
a oslintal, nikoli pokousal a sežral. Myslím ten mimozemský tvor taťku, ne taťka mimozemského tvora. Od té doby
jsme si toho ufodláčka velmi oblíbili a hlídá nás ve dne
i v noci. Děsí jen kolemjdoucí pocestné.
Byl jeden Martin (Martin Kala 2. B)
Byl jeden Martin, ten koupil 2 dýně. Pak šel domů. Jak
byl doma, tak si vzal nůž a rozřízl ty dýně a řezal dlouho,
až z nich byly strašidelné hlavy. Večer, když už byla velká
tma, dal do nich svíčky. A dal je ven před dům. Jak venku
foukal vítr, vypadalo to, že se hlavy hýbají. V noci přišel
zloděj. A jak lezl přes plot, uviděl houpající hlavy. Lekl se
tak, že na tom plotě hrůzou zamrzl. Martinovi se nelíbilo,
jak moc štěká pes. Tak se šel raději podívat, co se venku
děje. Uviděl zloděje a zavolal policajty. Přijeli policajti
a sebrali si ho. A tak Martinovy strašidelné dýně zachránily dům před zlodějem.

Mikuláš a naše vylomeniny
aneb Andělé stáli při nás

Páteční datum vonělo magičnem. Vypadalo to jako slyšiny; cinkání řetězů, hudrání, mumlání, bručení a kopyt
dusot. Všichni nervózně pokukovali po dveřích a báli se
vystrčit o přestávce nos ze třídy. Rozhodně byste nepotkali osamělého chodce. Zatajený dech vytryskl ven až s hromovým bušením na dveře... a leckde nejen dech. Mikuláš
důstojně četl z knihy hříchů a měli jsme veliké, převeliké
štěstí, že většina jmen zanikla v laskavém šustění anděl-
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ských křídel! Dokonce i čerti se nechali patrně okouzlit
těmi bělostnými stvořeními, protože nám dost věcí odpustili. Ale to bylo teprve na Barborku... snad se všichni
v pondělí zase sejdeme.
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Kultura

Advent v Zubří

				
Střapatka Bludná
P.S.: Smrad síry sálal hlavně z 5. A, a navíc se celá třída
paní učitelky Zemanové neukázala celý pátek ve škole (a nikdo je nehledal)... že by stopa? Rozhodně DĚKUJEME za
shovívavost.
Vážení rodiče!
Do předvánočního období vstupujeme s touhou po zlepšení situace vzniklé ze šíření koronaviru a s vírou, že společnými silami tento stav udržíme.
Dopad opatření v poslední době převrátil běžnou praxi
vzdělávání a přinesl nám nové, nečekané situace. Nyní se
do školních lavic vrátili žáci, někteří ovšem ve střídavém
režimu, takže vzdálená výuka nezmizela úplně.
Plně si uvědomujeme, že zvládnutí distanční výuky by
nebylo možné bez Vaší spolupráce, za kterou Vám upřímně děkujeme a které si velmi vážíme. Věříme v její další
rozvíjení a vylepšování při další možné výuce na dálku.
Stejně tak ale doufáme, že naším společným odpovědným
dodržováním preventivních pravidel se podaří dosáhnout
stavu, kdy budeme moci opět navázat na trvalou, relativně
běžnou docházku všech dětí do školy spojenou se standardním pojetím výuky. Nechejme si tuto cestu jako přání
do budoucího, snad lepšího nového roku.
Za vedení školy Mgr. Tomáš Randýsek,
statutární zástupce ředitele školy

Dříve bývala doba adventní zároveň dobou postu, kdy
byly zakázány zábavy, svatby a hodování. V dnešní
době se tak chtě nechtě díky Coronaviru trochu do
těchto dob vracíme.
Vánoční strom
Bývalo zvykem se vždy první adventní neděli setkat
v centru Zubří a společně rozsvítit vánoční strom. Vzduch
provoněný svařákem a medovinou proplouval mezi zimou
zčervenalými tvářemi dětí i dospělých, z pódia zněly koledy v podání předškoláčků či krojovaných Valášků. To
vše dokreslovalo sváteční atmosféru okamžiku rozsvícení
vánočního stromu v Zubří, nicméně samotnou podstatou
celé akce bylo právě ono společné setkání na jednom místě. Toto setkávání, které nám dříve přišlo tak samozřejmé,
se stalo v dnešních dnech snad tou nejžádanější „komoditou“. Zkusme to ale ještě chvíli vydržet a příchozí advent
vítat jen se svými nejbližšími.

Vánoční strom se letos v centru rozsvítil bez všeho toho
veselí kolem, a to tradičně první adventní neděli, která
letos připadla na 29. listopadu.
Betlém v Klidovém centru
V Klidovém centru již nyní stojí vyřezávaný betlém
z rukou řezbáře Romana Mikuše, mimo jiné autora našeho
zubra, dobře známého od křižovatky při vjezdu do obce.
Sahat na dřevěná zvířátka v betlému je povoleno, zvláště pak dětem. Stromeček u betléma je ozdoben jablíčky
a jinými dobrotami, proto doufáme, že si k němu najdou
cestu i ptáčkové, kteří by mohli betlém trochu oživit. Věříme, že i tento betlém vám zpříjemní letošní svátky.
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Rozsviťme Zubří – vyrobte si zuberské
adventní „lucerničky“
Vyrobte si lucerničky, každou neděli jednu z nich rozsviťte a ukažte světu, že v Zubří držíme při sobě,
i když nemůžeme být spolu.

4 adventní neděle, 4 svíčky, 4 skleničky od zavařenin, 4 šablony se zuberskými motivy a ozdoby dle vaší fantazie, to je
vše, co budete potřebovat k tomu, abyste si vyrobili zuberské
adventní lucerničky.
Pokud vaše lucerničky vyfotíte a pošlete na adresu
kultura@mesto-zubri.cz, nejenže vaše dílo rádi zveřejníme na sociálních sítích Klubu a Muzea Zubří, ale také
budete zařazeni do slosování o ceny. 1. cenou bude exkluzivní zuberský vysavač té nejlepší značky a kvality,
2. a 3. cenou zuberský kalendář na rok 2021 „Příroda kolem
nás“, a všichni ostatní dostanou nové zuberské pohlednice
dle vlastního výběru.

2. neděli rozsvítíme zubra, 3. neděli kapli sv. Ducha a 4.
adventní neděli rozsvítíme lucerničku s motivem kostela
sv. Kateřiny. A poté už nás čeká jenom Ježíšek a Vánoce.
Snad budou i letos šťastné a veselé.

Nákup vstupenek na kulturní akce
online – již od prosince 2020
Jsme rádi, že vás můžeme informovat o nové možnosti
nákupu vstupenek na kulturní akce online. Možná se
vám vstupenky budou hodit jako vánoční dárky.
Prodej bude spuštěn v průběhu prosince, kdy už bude možné
vybrat si z plánovaných akcí na příští rok, a vstupenky si
budete moci zakoupit sami z pohodlí vašeho domova. Stačí
k tomu počítač nebo chytrý telefon a platební karta. Služba je
propojená s oficiálním webem města Zubří. Tam si vyberete
akci, kterou chcete navštívit. Po vybrání a označení vstupenek na konkrétní představení vyplníte zobrazený elektronický formulář a zadáte všechny požadované informace. Potvrzením zadaných údajů dochází k přesměrování na platební
bránu příslušné banky, kam uhradíte prostřednictvím platební karty požadovanou částku. Jakmile je platba zrealizovaná, zobrazí se stránka se zakoupenými vstupenkami. Bude
vám také zaslán informační e-mail o zakoupení vstupenek na
vámi zadanou e-mailovou adresu, včetně elektronické vstupenky. Hlavním a podstatným identifikátorem každé vstupenky je QR kód, tím se poté prokazujete při vstupu do sálu.
Možnost rezervace vstupenek pro prodej za hotovost zůstává
zachována. Po dobu trvání nouzového stavu bude umožněn
prodej vstupenek online a telefonické rezervace v Klubu Zubří. Jakmile se situace kolem koronavirové pandemie uklidní,
bude možný také běžný pultový prodej vstupenek v Klubu.

POMOZTE NÁM VYTVOŘIT
KALENDÁŘ PRO ROK 2022
sbíráme tradiční rodinné recepty
ze Zubří a Valašska
Výroba je jednoduchá. Jednotlivé šablony najdete na webu
Města Zubří (novinky – Rozsviťme Zubří). Můžete si je vytisknout na obyčejný kancelářský papír, vystřihnout šířku
pruhu s motivem dle velikosti sklenice a šablonu na sklenici
nalepit. Pak již stačí vložit svíčku nebo jiné světýlko a lucerničku rozsvítit.
Fantazii se však meze nekladou, proto lucerničku můžete
dozdobit mašličkami, větvičkami i jinými ozdobami tak, aby
vám dělala radost. 1. adventní neděli rozsvítíme jako připomínku společné akce v centru motiv vánočního stromu,

V zuberském kalendáři pro rok
2022 bychom rádi
představili tradiční lidové pokrmy
ze Zubří a Valašska. Uchováváte
doma recept, podle
kterého vařili vaši předci a vy si jej dál předáváte z generace na generaci? Máte recept, na který nedáte dopustit, a jste
ochotni se o něj podělit i s ostatními? Může to být tradiční polévka, hlavní jídlo, dezert, cukroví i pečivo. Budeme
nesmírně rádi, když vyslyšíte naši výzvu, a o své rodinné
kulinářské tajemství se podělíte i s ostatními. Napište nám
na adresu kultura@mesto-zubri.cz. Můžete nám představit
svůj recept nebo zaslat fotku – tento předvánoční čas přímo vybízí ke sbírání receptů na vánoční cukroví či pokrmy.
Celý rok od vás budeme recepty sbírat. V průběhu léta se
pak můžeme domluvit na společné fotografování a přípravu
kalendáře. Moc se těšíme na vaše domácí poklady z kuchyní
vašich babiček.
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Zubří má další Mistry tradiční
rukodělné výroby
V barokních prostorách Reduty v Uherském Hradišti
uskutečnilo se již po deváté slavnostní udělení krajského
titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje“. Dne 21. září 2020 mezi oceněnými nechyběli naši dva
spoluobčané, o kterých už dávno víme,
že mají zlaté ruce. Pan
Jiří Ondřej za výrobu březových metel
a pan Pavel Číp za
výrobu historických
nástrojů. Titulem Mistr tradiční rukodělné
výroby se již pyšní kouzelnice s bílou nitkou, Marie
Pyrchalová, a pan Jaroslav
Němec za výrobu vánočních
ozdob ze slámy a zdobení vajíček slámou. Zlínský kraj přistoupil k oceňování lidových
tvůrců ve svém regionu v roce
2011 v návaznosti na celostátní ocenění Nositel tradic
lidových řemesel. Ocenění se
snaží ve svém oboru udržet
znalosti a tradiční technologické dovednosti. Mimoto je
prezentují a předávají dalším generacím.
OKaS

30. listopadu – svátek sv. Ondřeje
“Na svatého Ondřeje ještě se zem ohřeje.”
Děvčata i chlapci, kteří toužili znát svojí budoucnost, na den
svatého Ondřeje na kovové lžičce zahřívali kousky olova.
Roztavené olovo poté lili přes klíč do studené vody a při
tom pronášeli: “Svatý Ondřeju, olovo leju - dej mi poznati,
co mám čekati.” Tvar odlitků měl dotyčnému dát odpověď
na jeho skryté tužby a přání pro budoucnost.
4. prosince - svátek sv. Barbory
“Má-li svatá Barbora bílý fěrtoch, bude příští rok hodně trávy."
V předvečer svátku svaté Barbory procházely vesnicí “Barborky”. Ženské postavy zahalené do bílého prostěradla či
šatů se závojem či rouškou přes obličej. V ruce držely košík
s ovocem a sladkostmi, jimiž podělily děti, ve druhé měly
metlu, kterou zlobivým dětem hrozily. Svůj příchod ohlašovaly zvonkem, tlučením na okno nebo jen tak tiše vstoupily,
pozdravily, zazpívaly píseň o sv. Barboře, někdy se s rodinou pomodlily a pokračovaly k sousedům. V den svaté Barbory řezali lidé třešňové větvičky. Sloužily nejen na ozdobu
světnice, ale prostřednictvím nich se také věštilo, pokud ve
váze vykvetly. Děvčata pojmenovala každou větvičku jménem některého chlapce a věřila, že si vezmou toho, jehož
jméno ponese ta, která první rozkvete. Nebo se počítalo,
kolikátý den po sv. Barboře větvička rozkvete, aby se určil
nejšťastnější měsíc příštího roku.

Adventní čas

Rok se opět přiblížil ke svému konci. Vůně jehličí a čerstvě napečeného cukroví se nám rozlinula po domech
a všichni s napětím očekáváme vánoční svátky. Čas nám
krátí čtyři svíčky na adventním věnci. Ale kde se vzal advent, adventní věnec a proč zdobíme stromeček?
Adventní a vánoční čas vstupoval do života našim předkům
v době, kdy letní a podzimní úmornou práci na hospodářství
vystřídala zima s krátkými dny a dlouhými večery naplněnými
draním peří či předením a besedami, kde se zpívalo a vyprávěly
veselé i strašidelné historky. Právě nedostatek světla dodával už
v době pohanské podnět k představám o větší moci zlých či démonických sil na zemi. Pro jejich oslabení se považoval za účinný
prostředek rámus a převleky za jiné bytosti. Církev se snažila tyto
pohanské zvyklosti vymýtit, proto na počátek zimy stanovila
svátky významných světců. Po svatém Martinovi, Kateřině
a Ondřejovi se v kalendáři objevil svátek sv. Barbory, Mikuláše
a Lucie. Staré obyčeje se tak prolnuly s církevními svátky.
Než ovšem nastal Štědrý den, stejně jako my slavili naši
předci advent, i když úplně jiný než dneska. Čas adventu
trvá 22 až 28 dnů. Končí Štědrým dnem, jímž začínají Vánoce. Adventní období bylo poprvé zaznamenáno už ve 4. století ve Španělsku a Galii. Příprava na svátky Narození Páně
z počátku byla delší, než známe dnes. Začínala většinou
kolem 1. prosince, ale někdy už 11. listopadu. Čtyřtýdenní postní období se prosadilo v 10. století. Z běžného života se vytratily taneční zábavy, častější návštěvy hospod,
a dokonce i svatební veselí, více se dbalo na rozjímání a pokání. Postní zásady byly porušovány četnými lidovými obřady
a zvyky. Příkladem toho jsou nejrůznější magické a věštecké
úkony.

Pohlednice Josef Lada, Návštěva sv. Mikuláše, 1932
6. prosince - svátek sv. Mikuláše
“O svatém Mikuláši často snížek práší.”
Svátek svatého Mikuláše stejně jako dnes dychtivě očekávaly
děti. Svatý Mikuláš se měl spustit z nebe na zlatém provaze
nad vesnicí a připojil se ke své družině. V ní nechyběl anděl
a čerti, a někdy i postava Žida. Společně se sv. Mikulášem se
vydali na pochůzku. Příchod svatého muže ohlašoval zvuk
mosazného zvonečku, který míval u sebe. Pokud děti poslouchaly své rodiče, čekala je sladká odměna - ořechy, jablka,
křížaly, sušené či čerstvé ovoce, perník či figurální pečivo,
které bylo k dostání na tradičních mikulášských trzích. A co
čekalo zlobivé děti? Ty dostaly kvačku, tedy tuřín, ale i březové proutky či metlu, protože se říkalo: ”Metla vyhání děti
z pekla.” Někdy mikulášská družina do chalupy nepřišla, ale
děti o nadílku nebyly ochuzeny. Dobroty nalezly v punčoše na
okně či ve velkém papírovém kornoutu. Často sladká nabídka
byla pro děti i po mikulášské nadílce. V den svátku Neposkvrněného početí Panny Marie, který připadá na 8. prosinec,
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chodila navečer po chalupách Mikulášova matička. Někdy
mlčenlivá, jindy se vyptávala na chování dětí.
Den před svátkem svaté Lucie se adventní čas půlil. Do Štědrého dne zbývá v adventním kalendáři pouhých 12 dnů. Historie
adventního kalendáře není tak dlouhá. První známý kalendář
vznikl v roce 1851. Byl úplně jiný, než známe dnes, a spíše se
podobal malému uměleckému dílu. Novou podobu, tedy tištěný
na papíře s otevíracími okénky, získal až na počátku 20. století.
Tu mu vtiskl mnichovský tiskař Gerhard Lang z Maubronnu.
13. prosince - svátek sv. Lucie
“Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.”
Na svátek sv. Lucie se nejvíce věřilo v čarodějnice, které
se v tento den měly shromažďovat na Radhošti, či jiných
místech, a konat své rejdy. A tak, aby lidem i dobytku neuškodily, dávala hospodyně každý den od sv. Lucie až do Božího hodu dobytku kousek těsta smíchaného s nejrůznějším
kořením, nebo neprodala nikomu cizímu pohárek mléka. Na
svátek svaté Lucie byl přísný zákaz předení lnu či draní peří.
Vše kontrolovaly “Lucky”. Tajemné ženské bytosti v bílém
přišly do domácnosti, a jakmile zastihly nějakou hospodyni,
jak dere peří či přede len, vrhly se na ni a nedovolené dílo
pokazily - peří rozfoukaly, kužel s předivem odnesly.
Dny po svaté Lucii rychle utíkaly, na adventním věnci se
v neděli zapálila třetí svíčka. Ta by měla být růžová narozdíl
od zbylých, které jsou fialové. A proč růžová? Má symbolizovat přátelství. Zbylé symbolizují naději, mír, čtvrtá lásku.
A kdy se svíčky rozzářily na adventním věnci poprvé? Tradice
adventního věnce byla založena v 19. století v Německu. Protestantský teolog a učitel Johann Hinrich Wichern v roce 1839
pro své žáky vyrobil předchůdce dnešního adventního věnce,
aby zkrátil dětem čekání na Vánoce. Na staré dřevěné kolo nalepil 19 malých červených svíček pro všední dny a 4 bílé svíce
pro neděle. Myšlenka se rychle zalíbila a zanedlouho se první
adventní věnce objevily v kostelích v Cáchách. Ty už však
měly jenom čtyři svíce jako symbol čtyř adventních nedělí.
U nás se zvyk uchytil až někdy v polovině 20. století.

Trvaly 12 dnů - od svaté noci (Štědrého večera) až do svátku
Tří králů (6. 1.). V tuto dobu se slavily svátky sv. Jana Evangelisty či den Mláďátek, připomínající památku zavražděných
chlapců králem Herodem v Betlémě v období narození Ježíše.
Vánoční svátky byly spojovány se vzájemnou štědrostí, koledou, oslavou, ale i magickými rituály, které přetrvaly z pohanských dob a měly zajistit lepší budoucnost v následujícím
roce. A jak to bylo s vánočním stromečkem? Ještě z období
pohanských oslav zimního slunovratu přetrvával zvyk zdobit
obydlí větvemi jehličnanů, protože zeleň symbolizovala život.
V 18. století bylo chvojí v obydlí doplněno betlémem. První vánoční stromek se rozzářil v roce 1812 v Praze. Pro své
přátele jej vystrojil ředitel Stavovské divadla Liebich, který
ho znal z rodného Bavorska. Zvyk zdobit vánoční stromek se
u nás uchytil. Ke konci 19. století se nejprve objevoval v městských, úřednických rodinách či ve školách. V roce 1880 se
v Zubří uskutečnila i první slavnost vánočního stromu v Zubří. A to pro žáky dolní školy. Stromeček byl ozdoben červenými stužkami, oříšky, vánočním cukrovím a někdy i kousky
cukru zabalenými v barevném papíře. Skleněné ozdoby se na
stromečku objevily až v meziválečném období.

Dopisnice z Velké války, 1919

Pohlednice Marie Fišerové-Kvěchové, Pečeme vánoční cukroví, 1970
„Toč se a vrč, můj kolovrátku, však jest adventu již nakrátku a přede dveřmi Štědrý den! “
Štědrým dnem končí advent, začínají Vánoce. My je již běžně slavíme tři dny: o Štědrém dni, Božím hodu vánočním
a svátku svatého Štěpána. Pro naše předky však byly delší.

Novoroční čarování
Tři králové pro nás znamenají zakončení vánočních svátků.
Bývá zvykem nejen odstrojit stromeček a uklidit vánoční dekorace, ale také můžete nahlédnout do budoucnosti. Ptáte se jak?
Připravte si 7 hrnečků, pod které přiklopíte – kousek uhlí, hřeben, peníz, figurku dítěte, prsten, kousek látky a chleba. Zamíchejte a poté si každý v rodině zvolí svůj hrneček. Co pod ním
bude, to jeho budoucnost. Pokud to bude penízek – bude bohatý, hřeben – nedostatek, prsten – svatba, látka – cestování, figurka dítěte – dítě, chléb symbolizuje dostatek a uhlí – nemoc.
Vážení občané města Zubří, přejeme Vám příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2021 hodně zdraví
a štěstí. Snad bude o hodně veselejší než rok 2020 a my se
konečně ve zdraví setkáme.
Muzeum Zubří a muzejní rada
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Spolková činnost

Pokud bude situace na stupni 1 – 3, knihovna bude otevřena v běžné otevírací době, tzn.:
Po 	  8.00 - 11.00
Út
12.00 - 18.00
St
12.00 - 18.00
Čt
zavřeno
Pá 	  8.00 – 11.00

12.00 - 18.00

12.00 - 18.00

Při stupních 4 a 5 pak bude v provozu výdejní okénko, a to
v úterý a ve čtvrtek od 9.00 do 11.00 a od 13.00 – 15.00 hod.
Neměla by tedy nastat situace, že knihovny budou opět úplně
uzavřeny.
Jinak vám z knihovny přejeme krásné Vánoce, které se co
nejvíce blíží vašim přáním a představám, již tradičně alespoň nějakou knížku pod stromeček a hlavně zdraví v novém roce 2021.
Pro naši knihovnu ten příští rok bude totiž velký. Budeme
slavit STOVKU! A že vypadá zuberská knihovna na ten věk
dobře.
Na setkání v knihovně se jako vždy těší
knihovnice Veronika a Lenka.

Zprávy z knihovny
Někteří jistě postřehli v Zuberských novinách ve sloupku s informacemi z Rady města, jakou novou službu plánujeme zprovoznit v Knihovně města Zubří. Po vzoru
jiných knihoven chceme zavést rozvoz knih občanům,
kterým jejich trvalý nebo dočasný zdravotní stav nedovoluje navštívit knihovnu. Rozvoz knih bude provozován
v pravidelných termínech a podmínkou využití služby bude
registrace v knihovně, zaplacení registračního poplatku, který činí 80 Kč na rok, bydliště na území města Zubří, případně (pokud jste knihovnu navštěvovali již dříve) nemít žádný
dluh vůči knihovně z minulosti.
Harmonogram rozvážek a spuštění služby je stále v řešení, aktuálně také vyhlížíme stav epidemiologické situace po Vánocích.
Co se týká samotného provozu knihovny v souladu s opatřeními Protiepidemického systému (PES), se konečně na nás
nezapomnělo, a i vy už nemusíte tápat, jak a kdy budeme
mít otevřeno, bude stačit vědět, na jakém stupni se aktuálně
nacházíme.
stupeň		
opatření
1		 Omezení počtu osob (4 osoby na 15 m2 provozní
plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, organizační
a režimová opatření
2		 Omezení počtu osob (2 osoby na 15 m2 provozní
plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, organizační
a režimová opatření
3		 Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m2 provozní
plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, organizační
a režimová opatření
4		 Pouze výdej předem objednaných výpůjček a jejich
vrácení přes výdejní okénko nebo u pultu co nejblíže
vchodu knihovny s tím, že případná fronta se tvoří
vně knihovny
5		 Pouze výdej předem objednaných výpůjček a jejich
vrácení přes výdejní okénko nebo u pultu co nejblíže
vchodu knihovny s tím, že případná fronta se tvoří
vně knihovny

Ostatní

Anetka
Vážení zákazníci, přátelé a kamarádi, připravili jsme
pro Vás vánoční fotokoutek. Místo, které je spojeno
s příběhem dítěte, rodiny a lásky. ♥ Příběh Anetky - dítěte, které navždy zůstane dítětem.
Když se maminka dozví, že čeká miminko, tak je to pro oba
rodiče ta nejkrásnější chvíle v životě. Dochází k pocitu naplnění a radosti. Vždyť to byla společná láska, která stvořila
ten největší dar – dítě.
Stejně tak to cítili mladí manželé Šárka a Pavel Nikelovi ze
Zubří, když se dozvěděli, že budou mít miminko. Začátek těhotenství probíhal bez problémů a všechno bylo v pořádku.
V 25. týdnu se ale všechno změnilo. Šárce v 28. týdnu odtekla plodová voda a dítě, malá Anetka, se narodilo předčasně
císařským řezem. Její porodní váha byla 1230 g.

Vše vypadalo nadějně, ale 4. den po porodu lékaři zjistili,
že Anetka má krvácení do mozku 3. stupně. Tři týdny po
porodu následovala první operace hlavy, kdy byl voperován
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„šant“, který odvádí mozkomíšní mok. Do 1 roku proběhly další operace. Dítě bylo 3,5 měsíce v nemocnici. Doma
dostala Anetka první epileptický záchvat. Diagnóza: dětská
mozková obrna, astma, alergie, epilepsie.
Letos měla Anetka 21 let. Nemluví, nechodí a není schopna
se ani sama posadit. Její jediná komunikace je pláč a vztekání, když se zlobí, a úsměv, když se jí něco líbí. Ve 3 letech
jí museli voperovat sondu do žaludku, protože lékaři měli
strach, aby část potravy nevdechla a neudusila se. Mixované
jídlo jí maminka dává injekční stříkačkou do sondy. Takto
má dostatek výživy k životu.
Péče o Anetku není jednoduchá. Rodiče se o ni musí starat 24 hodin denně. Navíc Anetka prodělala další operace.
2x operaci dělohy a 2x operaci obou kyčlí. Po celém těle je
samá jizva.
Podpořte dobrou věc a pomozme rodině, která to ne vždy
měla jednoduché. Každá koruna pomáhá a pomoci můžete
společně s námi. Zřídily jsme transparentní účet, na který
můžete posílat své příspěvky. Předem Vám všem moc děkujeme. ♥
Číslo transparentního účtu: 4376133053/0800,
Sbírka probíhá od 29. 11. 2020 do 31.12. 2020 a předání
vybrané částky proběhne 6. 1. 2021.
Kolektiv kavárny Tip Café

Zároveň s tím poběží virtuální kasička, do které můžete přispět v případě, že se rozhodnete sbírku podpořit jinak než
obvyklým způsobem.
V obou případech je možné přispět do kasičky na pomoc lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci nebo na provoz
sociálních služeb Charity Valašské Meziříčí, které těmto lidem nabízejí pomoc a podporu.
Koleda se v Zubří uskuteční v sobotu 9. ledna 2021
Koordinátor pro vaši obec je Jaroslav Křenek,
tel. 732 462 396
Koordinátorem za Charitu je Kateřina Kolajová,
tel. 603 549 682
V roce 2021 chceme z vašich darů nakoupit auta pro terénní
služby, zakoupit profesionální korytovou žehličku pro Dům
pokojného stáří ve Valašské Bystřici, zajistit provoz Centra
sociálně materiální pomoci a získat finanční prostředky pro
přímou pomoc lidem, kteří se ocitli ve složité životní situaci.
Každý, kdo by se chtěl do koledování zapojit, je srdečně zván.
Děkujeme za vaši přízeň a podporu.
www.valmez.charita.cz
Koledování proběhne za dodržení všech aktuálních vládních
opatření.

Ohlasy na seniortaxi v Zubří
Vedení našeho města Zubří udělalo vstřícný krok ke zlepšení životní úrovně seniorů. Zřídilo pro ně Senior Taxi. Je to
velký přínos pro starší a nemocné s pohybovým aparátem.
Díky této službě se starší občané dostanou všude, kde by to
bylo pro ně obtížné. Ať už je to na polikliniku do Rožnova,
do Valašského Meziříčí či na krátké vyřizování v Zubří nebo
v Zašové.
Auto pro seniory řídí pan Lukáš Heralt, který tyto lidi zaveze, kam potřebují. A na telefonické zavolání je zase doveze
do pohodlí jejich domova. Lidem pomůže ochotně při nastupování do auta i při vystupování. Prostě pomůže, kde může.
Je to člověk pohodový a vstřícný ke svým zákazníkům. Je to
příjemný člověk, není mu co vytknout. Do dalších dnů mu
přeji hodně najetých kilometrů a spokojené klienty.
Anna Kozumplíková
V tomto roce byl zahájen provoz Senior Taxi. Já toho plně
využívám jak na dopravu k lékaři, tak na úřad do Rožnova
pod Radhoštěm, k lékaři ve Valašském Meziříčí a při cestě
domů i k nákupu. Doporučuji všem, co taxi ještě nevyužili,
aby to zkusili, já jsem moc spokojená. Chtěla bych poděkovat Radě města Zubří a panu Heraltovi za ochotu, laskavost
a bezpečnou jízdu tam i domů. Děkuji.
Eva Porubová

Tříkrálová sbírka 2021 bude, ale jinak!
(pokračování z titulní strany)
Tento rok je plný změn a nečekaných zvratů. S nastalou
situací se každý z nás vyrovnává po svém…
Velmi nám proto záleží na tom, aby i v příštím roce se do
všech domácností dostalo tříkrálové požehnání.
Charita opět po roce vyšle do všech měst a míst Tříkrálové
koledníky, kteří lidem přinesou radostnou zprávu o narození
Ježíše Krista a požehnání do všech dní nového roku 2021.

Inzerce

FASÁDY, PRONÁJEM LEŠENÍ
Jiří Pavelka, tel. 732 587 526
e-mail: jirka.pavelka@email.cz
(placená inzerce)
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Sport

Pohybu zdar, covidu zmar aneb
Ve zdravém těle zdravý duch
Jelikož „covidová“ doba stále nekončí a díky tomu je
sportování omezováno, přicházíme i pro začátek roku
2021 s turisticko-sportovní výzvou, tentokrát s názvem
Pohybu zdar, covidu zmar II. aneb Ve zdravém těle zdravý duch. Stále věříme, že pohyb, hlavně ten ve volné přírodě, bez roušek, je zdravý pro náš imunitní systém a že si díky
němu můžeme udělat život příjemnější. Proto jsme ve spolupráci s aktivními účastníky první „covidové“ výzvy vytipovali pár dalších zajímavých míst, která v rámci této výzvy
navštívíme. Jelikož Zubří patří mezi ta menší města, musíme
již zavítat i k „sousedům“, takže nás čekají procházky do
Zašové, na Rožnovsko a při našich toulkách přírodou zamíříme i do Moravskoslezského kraje. Snažili jsme se myslet i
na rodiny s malými dětmi, a jelikož se bude jednat i o místa
vzdálenější, nebudete muset navštívit všech devatenáct míst,
ale jen čtrnáct jako ve výzvě první, abyste se opět mohli těšit
na hezkou medaili. Výzva bude spuštěna po novém roce, kdy
vám samozřejmě všechny cíle představíme, a na navštívení
požadovaných míst budete mít čas až do konce dubna. Na
každém místě si opět udělejte fotky a na závěr své výzvy
nám je zašlete buď na e-mail Josef.randus@mesto-zubri.cz,
nebo do Messengeru Sportoviště města Zubří. Účast je samozřejmě neomezená, stačí mít chuť a náladu strávit nějaký
čas na čerstvém vzduchu. A kdo ví, třeba na svých toulkách
natrefíte i na pověstného zuberského sportovního ducha, který se zjevuje všude tam, kde jsou dobří a sportující lidé.
PR

Amatérští kuželkáři zahájí soutěž později
Kvůli dobře známé situaci kolem covidu jsme byli nuceni posunout začátek osmého ročníku amatérské ligy
v kuželkách. Na drahách Multifunkčního areálu mělo být
odehráno první kolo 14. října, nicméně se tak stane až ve
středu 9. prosince. Další kolo je naplánováno hned další týden. Po novém roce máme co dohánět, a proto bychom se
měli setkávat na kuželkářských drahách každý týden až do
24. února, kdy by měla soutěž skončit. Závěrečný exhibiční
turnaj TOP 12 zůstává zatím v původním termínu, v pátek
5. března. Kompletní rozlosování, už i s prvními výsledky
ligy, najdete na http://sport.mesto-zubri.cz/.
PR

Přivezli jsme vítězství z Lovosic díky
suverénnímu druhému poločasu!
10. kolo STRABAG Rail extraligy:
HK FCC Město Lovosice – HC Zubří 32:39 (17:17)
Už pět bodů v domácím prostředí ztratili házenkáři Lovosic,
kteří dnes nakonec jednoznačně podlehli týmu Zubří. To už
v prvním poločase dokázalo několikrát získat až tříbrankový
náskok. Na ten se ale domácím ještě dařilo reagovat a v závěru srovnával Jonsson na poločasových 17:17.
Na začátku druhé půle to vypadalo, že Lovci najdou svoje
tempo a dokáží využít zkušenosti svých hráčů v porovnání
s dravým mládím soupeře. Nakonec ale dostali tvrdou lekci.
Nadšený soupeř a proti němu „otrávení“ domácí: bez osobního nasazení, odvahy a sebeobětování v obranné i útočné
fázi. Na motivované mladíky, kteří vycítili šanci na bodový
zisk, profesorská hra stačit rozhodně nemohla. Zápas se zlomil v úseku mezi 38. – 42. minutou. Ze stavu 23:22 dokázalo Zubří otočit na 23:29 (skóre 0:7 – opakované technické
chyby Lovosic a z nich pramenící rychlé protiútoky Zubří).
Dva oddechové časy v krátkém sledu přinesly přiblížení se
na 29:31 a 31:33, ale blíže již Valaši Lovce nepustili. A když
závěrečnou tříminutovku vyhráli 3:0, radovali se hráči Zubří
z vítězství 39:32.

Komentáře po zápase:
Jan Landa, trenér HK FCC Město Lovosice: „K zápasu
asi není moc co říct. Výsledek a předvedená hra rozhodně
neodpovídá tomu, čeho jsme ve skutečnosti schopni. Nikdy
se mi nestalo, že bych dvouminutový úsek prohrál 0:7. V tu
chvíli se nám úplně rozpadl útočný systém, každý to chtěl
urvat sám a z toho pramenily jen další a další chyby. Trénovali jsme deset dní obranu a dostaneme třicet devět branek.
A to přitom ve středu obrana vypadala, že se přes ni nedostane vůbec nikdo. Je potřeba hledat důvod, proč tyhle schopnosti z tréninku neumíme přetavit do zápasu. Nenašel se
žádný lídr týmu a my sami neumíme sebe do zápasu dostat.
Bojovník se v nás objeví až v momentě, kdy nám teče do bot.“
Michal Tonar, trenér HC Zubří: „Pro nás je vítězství určitě překvapením, nečekal bych, že po deseti dnech trénování
budeme schopni tu podat takový výkon. Rád bych hráčům za
něj poděkoval, aktuálně jim nemám co vytknout. Dali jsme
skoro čtyřicet branek a na chyby v obraně máme další týden. Tréninky po nucené pauze vypadaly fakt dobře a byl
jsem sám překvapený, jak se dokázali hráči rychle zadaptovat zpátky. V dnešním zápase jsme si po celé utkání udrželi
tempo a v obraně byla síla, takže je vidět, že hráči se i individuálně připravovali poctivě.“
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Nejlepší střelci Lovosic: Jonsson 7/1, Malý 7, Trkovský 5,
Motl 4
Nejlepší střelci Zubří: Mořkovský 10/2, Jurka 8, Hlinka 6
7m hody: 1/1 – 2/2, vyloučení: 2 – 5, rozhodčí: Kozler, Hájek.
Zdroj: Lovci Lovosice

Za vítězstvím proti Frýdku táhli Zubří
bratři Mizerovi!

Před zápasem domácí avizovali, že chtějí zopakovat
slušný výsledek z minulého kola a pokračovat na vítězné vlně. Spoléhali se na přípravu, kterou nepodcenili
a připravili se na svého soupeře, jak nejlépe mohli. Zápas začali lépe domácí, kdy vedli 3:1, avšak vzápětí Frýdek
dokázal srovnat. Zubří se muselo vyrovnat se ztrátou Marka Hlinky, který se na začátku zápasu zranil. Byla k vidění
velice rychlá a pohledná házená, kdy se oba celky dokázaly
prosazovat v útoku. Na domácí straně byla obrana držena
jistými zákroky Šimona Mizery. Za stavu 9:7 si vzali svůj
první oddechový čas hosté. Po něm přišlo z jejich strany snížení skóre. Domácím vycházely snad všechny akce v útoku
a v 20. minutě vedli Valaši 11:8. Následně domácí polevili
a Frýdek dokázal dvakrát za sebou skórovat. Důležitým
článkem domácí obrany byl Šimon Mizera, který držel domácí a Frýdku dělal extrémní problémy, když chytal jeden
náskok za druhým. Naopak jeho dvojče Bohdan držel střelecké úspěšnosti Zubří v útoku, kdy se svými přesnými střelami stal nejlepším střelcem domácích. Sice ho doprovázely
celý týden problémy s ramenem, ale i přes tyto obtíže mu
nedělalo problém nasázet pěknou hromadu gólů. První poločas tedy skončil o 2 branky.

Druhý poločas začali lépe opět domácí a hned se dostali do
čtyřbrankového vedení. V útoku jim to šlapalo, na obraně se
jim dařilo díky Mořkovskému, který napadal frýdeckou rozehrávku. V 39. minutě to domácí dotáhli i na 5brankové vedení
(20:15). Do poslední patnáctiminutovky lépe nastoupili hosté
a větší náskok Zubřanů stahovali. V 19. minutě se mohli dostat dokonce Frýdečtí na ztrátu jen jednoho gólu, nicméně neproměnili trhák a Zubřané ihned zvýšili na třígólový náskok.
Závěr utkání byl hektický, Frýdek dokázal snížit na 24:22,
domácí si však vedení uhlídali a zaslouženě zvítězili 27:25.
11. kolo: HC ROBE Zubří – Pepino SKP Frýdek-Místek
27:25 (14:12)
Nejlepší střelci: Mizera B. 7, Mořkovský 6, Jurka 4 – Chudoba 9/3, Choleva 3, Ondrušík 3, Sklenák 3
Rozhodčí: Horáček, Novotný
Sedmimetrové hody: 0/1-3/3
Vyloučení: 8:10

Zdeněk Verlík – SKP F-M: „Chtěl bych poblahopřát Zubří
k vítězství, celý týden jsme se připravovali na útok i obranu.
V prvním poločasu jsme darovali Zubří asi 6 balónů. V útoku
jsme neproměňovali spoustu šancí, kde chytal výborně Mizera,
který byl rozdílový hráč. Hodnotí se to těžce, protože ztrácíme
body po našich technických chybách a neproměňování šancí."
Trenér domácího týmu Michal Tonar: „Těžké utkání, připravovali jsme se poctivě. Věděli jsme, že Frýdek proti loňskému roku posílil příchodem dosti zkušených hráčů. Chci
poděkovat klukům za týmový výkon, za předvedení kvalitní
hry. Od Šimona vzadu počínaje, přes fungující obranu i útok.
Vpředu jsme převedli klidnou hru. My jsme dokázali udržet
klid, když se to lámalo, bez technických chyb. Doufám, že
si z toho vezmeme dobré věci. Celý tým to zvládnul. My teď
máme prostor na přípravu na další zápas proti Brnu.“
text: Štěpán Krůpa | foto: Aleš Mičola

Brankář Zubří Mizera: Nominace
do reprezentace je pro mě velká motivace

Trenér Frýdku-Místku jej označil za rozdílového hráče sobotního zápasu. A pravděpodobně nebyl daleko od pravdy. Brankář Šimon Mizera velkou měrou přispěl k domácímu vítězství Robe Zubří nad Frýdkem-Místkem (27:25),
když pochytal celou řadu soupeřových vyložených šancí.
Spolu s dvojčetem Bohdanem, který byl se sedmi zásahy
nejlepším zuberským střelcem, byli oporami týmu.
„Od první minuty se hrálo nahoru dolů. Měli jsme štěstí
v tom, že se nám dařilo proměňovat většinu šancí. Rozhodla
naše bojovnost,“ popisuje 19letý gólman Zubří Mizera.
Stejně jako zbytek týmu se musel i on vyrovnat s prázdnými
tribunami. Kvůli koronavirové situaci se hraje bez diváků,
navíc před každým zápasem se musí celé mužstvo otestovat.
Netýká se to jen těch, kteří si nákazou již prošli, což je i případ talentovaného zuberského gólmana.
„Já byl pozitivní ještě před pauzou. Naštěstí vše proběhlo
dobře, jen jeden den mě bolela hlava. Brácha ale na dva
týdny ztratil chuť. Výhodou toho alespoň je, že teď nemusíme
chodit každý týden na testy, které nejsou příliš příjemné,“
dodává s úsměvem zuberský brankář.
Jaké to bylo nastoupit před prázdnou halou?
Už minulé kolo jsme hráli v Lovosicích bez diváků, takže tam
už jsme si na to zvykali. Nebyl to pro nás teď takový šok. Ale
v domácím prostředí je to s fanoušky samozřejmě vždy lepší.
Po vyrovnaném prvním poločase jste se ve druhé půli zasekli a deset minut nevstřelili ani jednu branku. Čím to?
Hosté vystřídali brankáře a tomu se začalo dařit. Chytil nám
čtyři nebo pět vyložených šancí, což soupeři zvedlo sebevědomí. Naštěstí jsme na to dokázali zareagovat po time outu.
Co nakonec rozhodlo zápas?
Bojovnost. Nevzdali jsme to a nesvěsili hlavy, když se nám
ta desetiminutovka nepovedla. Všichni jsme bojovali v obra-
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ně i v útoku, a to se nám vyplatilo. Dařilo se nám uhlídat
Sklenáka, což nám také dost pomohlo. Věděli jsme, že hra
Frýdku na něm stojí a že k němu musíme rychle přistupovat.
Obrana dnes nebyla vůbec špatná.
Podal jste skvělý výkon v bráně, vaše dvojče Bohdan byl
nejlepším střelcem. Co jste doma obědvali?
Oba jsme jedli někde jinde. Já měl jelitový prejt, takže nic
lehkého (smích). A brácha tuším rybu. Asi u toho zůstaneme
i před příštím zápasem (úsměv).
V týdnu vyšla širší nominace reprezentace na MS v Egyptě, ve které figurujete. Slušná motivace, což?
Je to sen každého hráče být v nominaci reprezentace. Je to
pro mě velká motivace. Jsem rád, že jsem dnes dostal šanci
v základní sestavě, protože pokud člověk nechytá, tak nejde
vidět a těžko se pak někam dostane.
Na lednové MS bude moct odjet více hráčů a reprezentační trenéři plánují vzít tři brankáře. Cítíte šanci?
Martin Galia a Tomáš Mrkva je jasná základní dvojice. Zbýváme tam teď tři brankáři, kteří se o případné třetí místo popereme. Takže nějaká šance je.
Dnes jste původně měli hrát odvetné kolo Evropského
poháru proti švýcarskému St. Gallen, který však z poháru odstoupil. Nemrzí vás to?
Určitě je to škoda. Sankt Gallen patří mezi lepší týmy Evropy, takže porovnat se s nimi by bylo skvělé. Bohužel kvůli
koronavirové situaci ve Švýcarsku to nebylo možné. Uvidíme, co nám přinese los v dalším kole.
Myslíte si, že se Evropský pohár přece jen odehraje?
Podle mě ti, kteří to chtěli kvůli současné situaci vzdát, tak
to už udělali. Takže snad tam teď zůstali jen ti, kteří to chtějí
odehrát a další kola už proběhnou normálně.
Zpět k extralize. Chvíli se uvažovalo, že by se mohla hrát
dvě utkání za víkend, aby se dohnaly chybějící zápasy.
Uvítal byste to?
Měsíc jsme teď trénovali jen doma s vlastní váhou a chodili
si ven zaběhat, takže podle mě by to nebylo pro tělo úplně příjemné. Určitě by to přineslo řadu zranění. Podle mě
je lepší, že teď hrajeme jen jeden zápas, i když z finančního
hlediska to nebude ideální.
Zmínil jste přípravu v domácích podmínkách. Co pro
vás bylo nejtěžší při návratu do tréninkového procesu?
Nejtěžší bylo ještě předtím se v té pauze donutit každý den si
zacvičit. Ale podle mě se nám všem nakonec podařilo k tomu
nějak dokopat a teď to jde na hřišti vidět. Po návratu bylo
těžké se dostat do herního režimu, ale to se nám zatím také
daří. Snad to bude pokračovat i v dalších kolech.
Autor: David Janošek
Převzato z Valašského deníku

Živě ze Zubří, poprvé i s komentářem
„Všechno je jednou poprvé“ a „žádný učený z nebe nespadl“. Přesně těmito dvěma příslovími bych popsala první
komentovaný živý přenos našeho domácího házenkářského zápasu mezi Zubřím a Frýdkem-Místkem.
Jelikož se fanoušci na všechna sportovní utkání stále nemohou dívat jinak než z hřejivého pohodlí domova, rozhodlo se
vedení týmu HC ROBE Zubří zpestřit divákům jinak tiché
promítání osobitým komentářem.
Zapojení desítek kabelů, které nám zapůjčila firma z Ostravy, však není jen tak. Možná i proto měli moderátoři Michal
Balhárek a Jiří Mičola v prvním poločase problémy s ozvě-

nou. „Bohužel nás od začátku přenosu zlobila technika. Ze
sluchátek jsme se slyšeli slabě a s velkým zpožděním, navíc
Jiří měl problémy s mikrofonem. Tím, že nefungovala časomíra, nebylo se v hluchých místech ani čeho chytit. Prostě
den blbec. Do druhého poločasu kolegové provedli nějaké
technické úpravy, pořadatelům se podařilo opravit časomíru
a rázem bylo vše o poznání lepší. Budu rád, když ještě budeme mít příležitost tyto začátečnické chyby napravit. Velký dík
posílám na dálku Jirkovi Mičolovi, který na poslední chvíli
kývl na spolukomentování,“ řekl Balhárek.

Pro moji maličkost v roli reportérky přímo z místa dění byl
přímý přenos také premiérou. Z dřívější zkušenosti z televizní praxe jsem na stand-up před kamerou měla vždy tolik
pokusů, kolik jsem potřebovala. Proto mi myšlenka na to,
že bych otázku měla srozumitelně zformulovat už na první
dobrou, naháněla husí kůži. Se srdečním tepem vyšším, než
mívá Matěj Havran při sólovém zakončení, jsem čekala, než
se rozsvítí červené světýlko, které znamenalo, že jsem, jak
se říká, On Air. „Dobrý večer….,“ spustila jsem překotně
a myslím, že i Eminem by na mě byl patřičně hrdý.
Nakonec bych řekla, že to až na pár zadrhnutí celkem šlo. Slibuji, že na své schopnosti vychrlit asi tisíc slov v jedné minutě do
příště zapracuju, stejně jako si kluci vyhrají s technikou. Věřím,
že se brzy staneme obávanou konkurencí České televize.
Jsme rádi, že se s vámi, těmi nejlepšími fanoušky v lize, můžeme spojit alespoň touto virtuální cestou. Vážíme si vaší
neustálé podpory a neskutečně se těšíme, až se zase všichni
potkáme v hale, abychom naše kluky doprovodili třeba až
k tomu mistrovskému titulu.
Dlužíme vám jméno výherce poukazu z Vallachian barber
shop, tento poukaz na tradiční holení vyhrál pan Martin
Dořičák. Gratulujeme.
Na sobotní utkání s Brnem (sobota 28. 11. 2020 od 18.00)
pro vás opět chystáme komentovaný přenos, intenzivně pracujeme na zajištění techniky, abychom vám mohli zápas co
nejlépe zprostředkovat.
autor: Kamila Krupová

…a opět to Brno, doma jsme zaváhali
a ztratili body

Vzájemné utkání, které proběhlo v Brně na začátku září,
dopadlo lépe pro domácí. Dnes chtěli svou reputaci Zubřané opravit a v prázdné ROBE aréně uspět. Brno přijelo bez
některých opor a Zubří nastoupilo téměř plné, bez Hlinky
a Dokoupila. Začátek zápasu lépe zvládlo Brno, když po
dlouhých 4 minutách dokázalo otevřít brankový účet zápasu
díky Horutovi. Zubří se v útoku trápilo, dokonce svou první
branku vsítilo až v 7 minutě. Kdyby se mělo charakterizovat
dění v zápasu, bylo by to rozhodně jako dílo obran. Tomu
naznačuje vývoj skóre, kdy v 16. minutě padlo dohromady
pouhých 7 branek (4:3). Zubří se však nedalo a zápas během
pár minut zvrátilo na svou stranu, na tabuli ve 24. minutě
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svítilo 9:5 pro domácí. Konec prvního poločasu se Zubřanům vůbec nepovedl a Brnu tak dali čichnout k obratu. Před
vstupem do kabin vedlo Zubří o pouhou jednu branku.

Druhý poločas začali hosté, vzápětí skórovali domácí. Celý
druhý poločas se nesl v duchu vyrovnaného boje. Nicméně
atmosféra na lavičkách mohla napovídat konečnému verdiktu utkání. Zatímco na domácí lavičce byla vidět zřejmá nervozita, na lavičce Brna to doslova žilo. Do 40. minuty vedlo
Zubří 17:16. Během posledních 10 minut převzali střeleckou
dominanci do svých rukou hráči Brna a v 59. minutě proměnil nekompromisní střelu Sekulić, Brno vedlo o dva góly.
Hned po něm se 2x prosadil Mořkovksý a byla to remíza.
Ovšem v čase 29:34 se prosmykl bývalý hráč Zubří Libor
Horut obranou Zubří a zaručil tak vítězství Brnu o jednu
branku. Na straně Brna byla po celý zápas cítit odhodlanost,
na straně Zubří tíha předešlých výher. Dnes si body zasloužilo Brno, které bojovalo 60 minut.
12. kolo: HC ROBE Zubří – SKKP Handball Brno
19:20 (10:9)
Nejlepší střelci: Mořkovský 6/2, Mizera B., Dobeš a Mazurek 3 – Horut 9/5, Sekulić 4, Flajsar 3
Rozhodčí: Kozler, Zych
Sedmimetrové hody: 2:5
Vyloučení: 8:8
Trenér hostujícího týmu Pavel Hladík: „Oba týmy chtěly
dnes vyhrát, předvedly velkou bojovnost. My jsme spokojeni,
hlavně s výsledkem. Byli jsme bez některých hráčů, nemohli jsme hrát s domácími dostihy. My si vezeme domů body,
Zubří si odnáší velkou zkušenost. Smekám před kluky, když
to nepoložili, my jsme se nadřeli na to vítězství. Moc si toho
vážíme. Mikymu děkuji za dobrý zápas.“
Trenér domácího týmu Michal Tonar: „Prohraný zápas se
hodnotí hůř. Připravovali jsme se na ten zápas dost svědomitě.
Věděli jsme, co bude Brno zkoušet, nedokázali jsme to přenést
na hřiště. Od začátku byla strašná nervozita, hlavně vepředu.
To, co nás zdobilo v předchozích zápasech, byl dnes průser.
Nevím, jestli to bylo absencí Hlinky. Musíme se dát dohromady a věci si vyříkat. Mančaft je hodně mladý. Teď jsme si
nasadili těmi předešlými vítězstvími laťku, tréninky vypadaly
velice slušně. Teď se musíme znovu připravit na další zápas.“
text: Štěpán Krůpa | foto: Aleš Mičola

Naštvaný Jurka: V útoku bylo všechno
špatně, tohle se už nesmí opakovat
Hřiště opustil vůbec jako první, tak s ním cloumaly emoce. Sobotní domácí prohru proti Brnu (19:20) nesl zuberský házenkář Miroslav Jurka velmi těžce. Víc než výsledek ho štval přístup týmu.
„Tohle se už nesmí opakovat. Dnes si to nevyhrálo Brno, ale
my jsme jim to darovali. Měli jsme teď nějakou sérii čtyř ví-

tězství a nevím, co jsme si mysleli. Že to půjde samo?“ soptil
po zápase křídelník Jurka.
Pokud byste hledali, kdy naposledy Zubří nedalo na domácí
palubovce alespoň dvacet branek, museli byste v archivu jít
hodně hluboko. Dlouhých devatenáct let (!) se to totiž nestalo.
„Nedokážu ten dnešní zápas pochopit. Těžko to koušu, protože dnes jsme měli stoprocentně vyhrát. Teď nás čeká těžký
los a jsem zvědavý, co v nás tohle utkání zanechá,“ dodal
naštvaně reprezentant Jurka.
Po zápase ve vás bouchly saze, emoce musely jít ven?
Je to pro mě těžké, teď po zápase o tom mluvit. Jsem plný emocí a takhle vytočený jsem už dlouho nebyl. S takovou házenou,
jakou jsme dnes hráli, s takovou nemůžeme vyhrát nic. Je to
kolektivní sport, a když si něco v šatně řekneme, tak to musíme zahrát, a ne že si někdo jen tak vystřelí nebo ztratí balón.
V pondělí si to musíme zanalyzovat a vyvodit nějaké důsledky.
Co bylo v dnešním zápase špatně?
V útoku bylo špatně všechno. V brance byl dnes jistý Milan Malina a dostali jsme jen dvacet gólů, což je v pořádku.
Jenže nemůžeme vyhrát na devatenáct branek. Byli jsme
jak opaření. Věděli jsme, že proti nim musíme běhat, a dali
jsme snad jeden rychlý útok za šedesát minut. To je pro mě
nepochopitelné. Do toho ztráty balónů, nebyli jsme schopní
si nahrát na čtyři metry, a když už jsme si nahráli, tak to po
čtyřech přihrávkách někdo nesmyslně vystřelil.
Vepředu vám to víc než obvykle klouzalo, často útok
skončil pádem na zem. Jak si to vysvětlujete?
Já tomu nerozumím. Dneska nám to snad sedmkrát podjelo
a spadli jsme. Brno nás svou hrou ukolébalo. Třikrát po sobě
nám dají gól ze stejného místa a já nechápu, že se z toho nedokážeme poučit. Že si to ten náš obránce nevyhodnotí jinak
a něco pro to neudělá.
Nemůže to být tím, že většina týmu jsou dorostenci nebo
bývalí dorostenci?
Vím, že kluci jsou dorostenci, že jsou mladí, ale já vidím ten
jejich potenciál na tréninku. Vidím ty zápasy, co jsme odehráli.
Ti kluci na to mají. Dnes dostali šanci se ukázat, ale bohužel jim
to nevyšlo. Přístup, jaký byl dnes na hřišti, se mi prostě nelíbil.
Nyní vás čeká série těžkých zápasů s Plzní, Karvinou
a Duklou. Do toho Evropské poháry. Jak se na náročný
program budete připravovat?
Každý by měl začít tak, že se na to dnešní utkání doma podívá a sám si to vyhodnotí. Čekají nás těžké zápasy. Příští týden
v Plzni můžeme jen překvapit. Snad se do té doby dá dohromady i Mara Hlinka, jeho zkušenosti na spojce nám dnes chyběly.
V Evropském poháru budete hrát proti islandskému
týmu FH Hafnafjordur, jak los hodnotíte?
Za mě to byl možná nejhorší možný los, jaký jsme mohli dostat, co se týče vzdálenosti. Bude problematické se tam dostat.
Věříte, že se pohár přece jen odehraje?
Když jsem viděl výsledek losu, tak jsem si řekl, že to v dnešní době
nebude ani možné. Sám jsem zvědavý, jak to nakonec dopadne.
Zatím to nikdo neví. Na Island se teď bez karantény nedostaneme.
Jsem rád, že nejsem v kůži vedení a nemusím tohle řešit.
Jakou máte zkušenost s islandskou házenou?
Pár zápasů jsem proti nim odehrál ať už za reprezentaci nebo
když jsem byl ve Francii. Jsou to siloví kluci, individuálně střelecky jsou na tom výborně. Určitě nás nečeká nic lehkého. Ale
všichni v týmu se těšíme na to, že se budeme moct porovnat
s jiným týmem než z české ligy. Pokud tedy k zápasům dojde.
Figurujete v širší nominaci na MS v Egyptě. Reprezentační
kariéru jste tedy ještě nezabalil, jak se na jaře spekulovalo?
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Byli jsme domluvení s trenéry, že pokud se někdo zraní nebo
nebude ve formě, tak mi zavolají. Pro mě je čest hrát za reprezentaci. Nechal jsem si tedy dveře otevřené a trenéři mě
oslovili, že mám šanci se probojovat do lednové části. Určitě
udělám vše pro to, abych byl spokojený se svým výkonem,
a pak se uvidí, jestli mě vezmou, nebo ne.

Jak vidíte své šance?
Jsme tam čtyři nebo pět pravých křídel. Trenéři viděli nějaké mé
poslední zápasy a řekli, že by mě chtěli vidět i osobně na srazu.
Uvidí se, jak na tom budu. Herně i fyzicky se momentálně cítím
dobře. Za pozvánku jsem rád a o nominaci zabojuju.
Jak se vám daří kombinovat házenou s osobním životem,
prací?
Zaměstnání u tchána jsem opustil. Nenaplňovalo mě to. Rozhodl jsem se jít jinou cestou. Příští rok bych měl začít učit na
základní škole. Trávím teď spoustu času s dcerkou, za což jsem
strašně rád. Házená mě pořád baví a mám pocit, že můžu týmu
něco dát. Mám chuť na každém tréninku odevzdat maximum
a rád bych pokračoval. Uvidíme, jak se domluvíme s klubem.
Autor: David Janošek
Převzato z Valašského deníku

Tisková zpráva – pohár EHF
Vážení fanoušci a podporovatelé našeho klubu.
Dnes jsme obdrželi oficiální stanovisko
z vídeňského sídla EHF, že se družstvo
FH Hafnafjordur z Islandu odhlásilo z
letošního ročníku Evropského poháru.
Zároveň nás vedení soutěže prohlásilo za postupující tým do osmifinále výše uvedené soutěže. Mrzí nás, že jsme se se soupeřem
nemohli utkat na hřišti a o postupujícím se muselo již podruhé
rozhodnout od zeleného stolu. Ale bohužel taková už je situace
dnešních dní.
Losování osmifinále bude 22. 12. 2020 a hrát by se mělo
13. – 14. 2. 2021. Odvety o týden později.
Děkujeme za podporu.

Opět ani kapka potu a postup.
Házenkáři Zubří jsou už v osmifinále
Další postup bez boje. Extraligoví házenkáři Zubří jsou
v osmifinále Evropského poháru, aniž by vyběhli na hřiště. Jejich soupeř FH Hafnafjordur z Islandu se v pátek ze
soutěže odhlásil.
„Samozřejmě, takové vítězství netěší, ale tady hrozil velký
průšvih. Nikdo nám nebyl schopný poskytnout žádné záruky
a nám v této složité situaci hrozily nemalé finanční ztráty,“
uvedl manažer zuberského klubu Michal Balhárek.
Opakuje se tak scénář z předešlého kola. V listopadu měli
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Zubřané nastoupit proti švýcarskému Otmar St. Gallen, ten
však kvůli současné koronavirové situaci z poháru vycouval.
A nyní ho následoval i islandský celek.
„Po losu poháru jsme měli trochu obavy, aby nás výlet finančně nezruinoval. Měli jsme strach především z utlumeného letového provozu a dopravní dostupnosti. Nakonec se
nám přece jen podařilo najít slušný spoj z Wroclavi,“ popsal
Balhárek po týdenním vyjednávání se soupeřem.
V něm Islanďanům nabídlo zuberské vedení postupně snad
všechny možné varianty. Mohlo se hrát v Česku i na neutrální půdě. Žádnou z variant nakonec pohárový soupeř Valachů
nepřijal.
„Čím víc informací jsme měli, tím víc nereálná naše cesta na
Island byla. Je tam úplný lockdown. Po příjezdu nám hrozila
dvoutýdenní karanténa, protože země neuznává cizí testy. Ale
ani pod tíhou těchto faktů domácí nechtěli couvnout a neakceptovali žádnou z našich nabídek. Do poslední chvíle nás
tlačili do cesty na Island, i když jim bylo jasné, jaké z toho
pro nás plynou problémy a rizika,“ kroutil hlavou manažer
klubu.
Místo souboje na hřišti tak došlo k boji nervů o to, kdo dřív
z poháru odstoupí. A nakonec to byl tým z dalekého ostrova.
„Ukázalo se, že nemají na Islandu vyjednanou výjimku na
sehrání utkání. Kvůli tomu nakonec byli nuceni z poháru
odstoupit. Děkujeme všem, kteří nám s vyjednáváním pomáhali. Takový postup do dalšího kola nás samozřejmě netěší,
ale v tomto případě se nám dost ulevilo,“ přiznal na závěr
manažer klubu Balhárek.
Osmifinále Evropského poháru je naplánováno na únor
2021, los se uskuteční 22. prosince.
Autor: David Janošek
Převzato z Valašského deníku

Rostislav Baďura: Odrazil jsem se ode dna
a s ortézou jsem chytal dalších jedenáct let
Zkušený gólman Rostislav Baďura
nikdy nesnil o kariéře profesionálního sportovce. Jeho chytačský talent
ale nezůstal bez povšimnutí a on se
nakonec vydal na házenkářskou
dráhu doprovázenou nemalým počtem sportovních úspěchů. Šestačtyřicetiletý rodák z Havířova ale v životě
poznal, že není všechno zlato, co se třpytí. Během jeho angažmá ve Frýdku-Místku se vážně zranil. „Tehdy jsem si myslel,
že jsem skončil, sáhnul jsem si na dno,“ říká. Vítěz zuberské
ankety o nejlepšího brankáře za posledních pětadvacet let se
ale situaci postavil a nakonec ještě nasbíral medaile v Považské Bystrici a za házenou se podíval i do Německa.
K házené se Rostislav Baďura dostal jak slepý k houslím.
„Hodně mě bavil fotbal, ale jednou náš tělocvikář přišel
s tím, že si vyzkoušíme házenou,“ vzpomíná. I přes Baďurovu
oblibu v ofenzívě ho učitel postavil do brány, kde se chlapci moc nelíbilo. „Stál jsem tam, kluci to do mě šili a asi to
vypadalo, že něco chytám, protože mě potom učitel přihlásil
do karvinského házenkářského klubu, že to mám vyzkoušet,“
usmívá se Baďura. V tehdejším Baníku 1. máj Karviná nakonec na nějakou chvíli zůstal. „Začalo mě to bavit, ale nikdy
mě nenapadlo, že bych se tím mohl živit,“ vypráví.
Když poté přestoupil do áčka, nic jiného mu už ale nezbývalo. „Trénovali jsme i ráno, takže chodit do jiné práce se
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nedalo. Všichni jsme proto podepsali smlouvy a začali se házené věnovat profesionálně. Jednou za čas jsme ale chodili
na šachtu a sfárali jsme, abychom si uvědomili, jaké máme
štěstí, že se můžeme živit sportem,“ vzpomíná házenkář.
Během působení v Karviné se Baďura dostal i do juniorské
reprezentace. „Ve výběru mě měl na starosti trenér Jiří Kekrt, který poté přecházel do Zubří, kam mě vzal s sebou,“
říká gólman. Právě na Zubří má Rostislav Baďura ty nejlepší vzpomínky. „Se zuberským týmem to byly nepopsatelné
chvíle a zážitky. Přijali mě mezi sebe jako vlastního,“ říká
brankář. Kromě sportovních úspěchů v podobě mistrovských
titulů a nezapomenutelné cesty celého týmu do Atlanty se
sportovec na Valašsku seznámil se svou budoucí manželkou
Ninou. „Tahle vzpomínka je z celé mé kariéry ze všech nejkrásnější,“ usmívá se Baďura.
Rostislavu Baďurovi se dařilo. Se Zubřím vyhrál dva mistrovské
tituly za sebou a dost se nacestoval i s házenkářskou reprezentací. Zúčastnil se několika mistrovství Evropy, ale i světa.
V životě úspěšného házenkáře ale nastaly i krušné časy. „Pro
člověka, který se živí sportem, je zranění ta nejhorší věc, co se
mu může přihodit. Natrhl jsem si křížový vaz v koleni a najednou
jsem se ocitl na dně. Myslel jsem si, že jsem skončil,“ vypráví
Baďura. Aby uživil rodinu, udělal si masérský kurz a začal masírovat. S nabídkou spolupráce za ním ale vytrvale jezdili z klubu
z Považské Bystrice. „Věděl jsem, že ta noha ještě není v pořádku, a nechtěl jsem tam zavázet,“ říká gólman. Nakonec se ale
nechal přemluvit. „Bylo to období, kdy jsem se odrazil ode dna.
S Považskou Bystricí jsme ten rok i s mojí „dřevěnou nohou“,
jak tomu na Slovensku rádi říkali, vyhráli vicemistra republiky,“
směje se Baďura. S ortézou nakonec chytal dalších jedenáct let
a podíval se i do Německa.
Kariéru ukončil ze dne na den. „Nechtěl jsem být ten, co
ještě ve svých padesáti zůstane v bráně a zabírá tak místo
mladým talentům,“ říká Baďura. Poté, co nečekaně opustil
Bad Neustadt, vypomáhal ještě chvíli v regionální německé
lize. Už se ale poohlížel po jiné práci. „Trenérem jsem být
nechtěl. Nerad někomu říkám, co má dělat,“ vypráví šestačtyřicetiletý sportovec, který nakonec skončil za volantem.
„Taťka i děda, všichni řídili, takže to tak nějak vyplynulo
a ani jsem si neuvědomil, že jsem úplně změnil způsob života,“ říká Baďura. Na sportovní kariéru vzpomíná s nostalgií. „Jsem rád, že jsem skončil tak rychle a nemusel jsem se
v tom plácat. Teď se čas od času rád zasním, že jsem vlastně
kdysi byl mezi házenkáři,“ usmívá se.
Daří se mu dobře. „Občas si ještě zajdu rekreačně zahrát
na nějaký ten turnaj. Doba je teď sice taková všelijaká, ale
já jsem šťastný, hlavně že jsme doma všichni zdraví,“ říká
Baďura. Jeho dva synové v házenkářské stopě nepokračují.
„Starší syn si vybral fotbal, což jsem rád, to je moje srdcovka, a mladší zkoušel všechno, ale u ničeho nevydržel. Nyní
studuje grafiku,“ říká vysloužilý házenkář.
Vítězství v anketě si váží. „Je to pro mě velká čest, že jsem
v konkurenci rodilých Zubřanů dostal tolik hlasů,“ usmívá se
Rostislav Baďura, podle fanoušků nejlepší brankář HC Zubří
za poslední čtvrt století.
Autor: Kamila Krupová
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Program Klubu začátkem roku 2021
Všechny níže uvedené akce se mohou v Klubu uskutečnit pouze v případě, že to dovolí epidemiologická situace
v zemi. Dle systému PES je pro organizaci těchto akcí nutné,
abychom se aktuálně nacházeli ve stupni 1 nebo 2. V lednu
také mají v Klubu proběhnout dva plesy – tradiční Valašský
bál a vedle něj se měl do klubu přestěhovat také Hasičský
ples. S velkou pravděpodobností pořádání zábav bude v tuto
dobu velmi složité, nicméně vyčkejte začátku roku a všichni
budeme chytřejší.

KLUB ZUBŘÍ, Hamerská 10
ZMĚNA - VZHŮRU DOLŮ
V pátek 8. ledna 2021 se v Klubu Zubří mělo uskutečnit
divadelní představení pražské FANY AGENTURY. Vzhledem
k současné situaci se i toto představení posouvá na
nový červnový termín, o kterém vás budeme informovat
v okamžiku, kdy jej vyjednáme s agenturou i dalšími
pořadateli zařazenými do šňůry. Děkujeme tímto za vaši
trpělivost a těšíme se, až se sezóna znovu rozjede tak, jak
jsme bývali zvyklí dříve.
Pondělí 1. 2. 2021 od 18.00 hodin (přesun z 3. 5. 2020)
PANTHEON PRODUCTION • BENÁTKY POD SNĚHEM
Autor, režie: Gilles Dyrek, Jiří Žák • Hrají: Veronika
Arichteva, Jaromír Nosek, Lucie Štěpánková, Filip Cíl
„Láska nehněvaná není milovaná“. Brilantní situační
komedie o pozvání na večeři a zmatení jazyků. Jedni mají
před svatbou, druzí možná před rozchodem. Společné setkání
může ale všechno převrátit. Jedno malé nedorozumění vede
až k absurdním situacím…
Vstupné v doprodeji: 400 Kč • Rezervace: 571 659 447,
kultura@mesto-zubri.cz.
Středa 3. 2. 2021 od 18.00 hodin
JIŘÍ KOLBABA • NORSKO – OSLAVA PŘÍRODY
Norské království je mimořádně přitažlivou zemí na
Skandinávském poloostrově. Země je pětkrát větší než Česko
a nabízí každému velké množství nevšedních zážitků, pocitů
a dojmů. Projedeme ji celou od jižního Kristiansandu, přes
Stavanger, inspirativní Oslo, kouzelný Bergen, fotogenický
Ålesund, Bodø, Tromsø až na Nordkapp. Součástí výletu jsou
i pohádkové Lofoty a syrové Špicberky.
Vstupné: 150 Kč
Prodej vstupenek bude probíhat do konce roku 2020 online
na stránkách města Zubří (www.mesto-zubri.cz), po novém
roce již bude možné vstupenky také rezervovat a koupit za
hotovost v kanceláři Klubu Zubří. V případě, že se akce
nebude moci uskutečnit v původně plánovaném termínu,
budeme jednat o novém termínu, přičemž původní vstupenky
zůstanou v platnosti.
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