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MASOPUSTNÍ PRŮVOD 2022
Valašský soubor písní a tanců BESKYD vás všechny srdečně zve na již 11. ročník Masopustního průvodu v Zubří.
Akce začne v sobotu 26. února v 10.00 hod. před Klubem
Zubří. Součástí bude také tradiční soutěž o nejlepší masopustní koblihu. Vzorky svých koblížků můžete nosit od
10.00 do 10.30 hod. do Klubu, kde bude následně vybrána
porota, která rozhodne o vítězi. Slavnostní zahájení masopustního průvodu starostou města bude v 11.00 hod.
Těšíme se na vás.
Beskyďáci

VÝNOS Z KASIČEK

2 775 135 Kč

VÝNOS ONLINE KASIČKY K 20. 1. 2022

24 850 Kč

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY

7 600 Kč

CELKEM

2 807 585 Kč
28 141 Kč

Podolí

Dolní Bečva

149 597 Kč

Police

25 113 Kč

Horní Bečva

81 663 Kč

Poličná

31 142 Kč

Branky

Hutisko-Solanec

143 945 Kč
28 549 Kč

Choryně
Jarcová

9 910 Kč

Kelč

13 759 Kč

Prostřední Bečva

102 798 Kč

Rožnov p. R.

375 452 Kč

Střítež nad Bečvou

36 062 Kč

124 264 Kč

Valašská Bystřice

145 436 Kč

Kladeruby

23 078 Kč

Valašské Meziříčí

587 139 Kč

Krhová

50 073 Kč

Velká Lhota

26 480 Kč

Kunovice

34 932 Kč

Vidče

122 171 Kč

Lešná

77 044 Kč

Vigantice

75 059 Kč

Lhota u Choryně

12 251 Kč

Loučka

27 980 Kč

Malá Bystřice

14 408 Kč

Zašová

164 509 Kč

Zubří

264 180 Kč

Pozvánka na výstavu
Retroperspektiva
Ve dnech 8. března –
3. dubna 2022 bude
Výstavní galerie Petrohrad patřit výtvarnému sdružení
Modicum spatium
vitae. Výstava s názvem Retroperspektiva seznámí návštěvníky s osobitou, ale
Marek Mikl - Na pláži
navzájem provázanou
tvorbou jednotlivých členů skupiny – Marka Mikla, Karla
Nováčka a Libora Stratílka.
(více na str. 8)
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Společenská kronika občanů Zubří
Narození
Šimon Kotulek			

Diana Karafiátová

Blahopřání
Přejeme všem jubilantům do dalších let pevné zdraví,
hodně štěstí, spokojenosti a krásných chvil pohody.
Josef Pečenka
92 let Gerlinda Štajnarová
80 let
Alois Cáb
75 let Josef Šimurda
75 let
Ludmila Ondřejová 90 let Eliška Bartošíková
75 let

k k k

Úmrtí
Ondřej Zvolský

Vzpomínáme
Dne 31. ledna 2022 jsme vzpomněli první smutné výročí, co nás navždy opustila
paní Eva Míčková.
S láskou a úctou vzpomínají syn Libor
s rodinou, syn Roman a sestry s rodinami. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.

Jak tiše žila, tak tiše odešla,
skromná ve svém životě,
velká ve své lásce a dobrotě.
Dne 13. února 2022 uplynul rok, co od
nás odešla naše milovaná maminka, babička, prababička, švagrová a teta,
paní Julie Fabiánová.
S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene dcera Květa
s celou rodinou.

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 6. března 2022 uplyne již 10 let, co
nás navždy opustil náš drahý tatínek,
pan František Holiš,
a dne 17. prosince 2022 uplyne 12 let, kdy
nás navždy opustila naše milovaná maminka,
paní Anna Holišová ze Starého Zubří.
S láskou vzpomínají 4 dcery s rodinami a ostatní příbuzenstvo. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Život zemřelých je uložen v paměti žijících.
Dne 9. března 2022 uplyne 28 let od smrti
našeho tatínka, manžela, dědečka,
pana Štěpána Mizery.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

Odešli rodiče, neznámo kam,
vzpomínky po Vás zůstaly nám.
Vzpomínky krásné, rodiče milí,
Vy jste vždy oba pro nás jen žili.
Dne 18. března 2022 vzpomeneme nedožitých 100 let
pana Františka Sváka.
Dne 21. září 2022 vzpomeneme nedožitých 98 let
paní Felicity Svákové.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
S úctou a láskou synové a dcery s rodinami.

Poděkování
Kdo Tě měl rád, ten nikdy nezapomene.
Dne 25. února 2022 vzpomeneme nedožitých 80 let
paní Marie Klímkové.
S úctou a láskou vzpomínají syn a dcera
s rodinami.
Už jen kytičku květů
na hrob Ti můžeme dát,
svíčku zapálit, chviličku postát
a s láskou tiše vzpomínat.
Dne 5. března 2022 vzpomeneme 3. výročí úmrtí
pana Jaroslava Jurky.
S láskou vzpomínají manželka Eva, sourozenci, syn
a dcery s rodinami.

Dne 7. ledna 2022 jsme se naposledy rozloučili s naším
tatínkem,
panem Josefem Čípem.
Touto cestou bychom chtěli
upřímně poděkovat příbuzným,
přátelům a známým, že se společně s námi přišli rozloučit
s naším drahým tatínkem. Děkujeme členům SDH Zubří
a Staré Zubří, zástupcům okolích sborů dobrovolných hasičů
a partnerským sborům ze Zubří, Palárikova a Rosdorfu.
Rodina Čípova

k k k
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MěÚ Zubří informuje
Vážení spoluobčané,
v prvním měsíci roku 2022 se uskutečnila dvě jednání Rady
města Zubří (RM 80 a 81), ze kterých Vám přinášíme pravidelný souhrn informací. V případě jakýchkoliv dotazů či
nejasností se na nás neváhejte obrátit.
Na první lednové RM 80 se probíraly tyto body:
►Rada města (RM) doporučuje Zastupitelstvu města (ZM) schválit zřízení kontokorentu k běžnému účtu
u ČSOB, a. s., dle důvodové zprávy. Finanční situace města se potýká na přelomu roku 2021/2022 a začátkem roku
2022 s problémy. Důvodů je několik, nicméně hlavním
je nárůst fakturace u projektu Pasivních domů (Lékařský
dům a DPS) ve spojení s přerušením inkasa dotačních prostředků na konci roku 2021. Výpadek nedaňových příjmů
je rozprostřen do všech titulů (příjmy z lesního hospodářství, kultury, sportu). Vliv pandemie je v této oblasti poměrně razantní. Propad zde činí cca 3,7 mil. Kč.
Co se týká projektu Pasivních domů, faktury ke konci roku
2021 byly vyšší než očekávané. Navíc bylo rozhodnuto,
že vzhledem k administraci dotace bude stavba dokončena
v lednu 2022 namísto únoru, takže fakturované částky se
poměrně „zahustily“. Dotace jsou dle zvyklostí propláceny do 20. prosince, proto nebylo možné na konci listopadu
podat žádost o dotaci na faktury od září, protože bychom
nedokázali včas (do konce roku 2021) splatit naši část hodnoty těchto faktur (něco přes 70 %). Tím bychom porušili
podmínky dotace (doplatit faktury do 10 dnů po obdržení dotace). V rozpočtu města je na projekt letos zahrnuto
celkem 33 mil. Kč. Problémem je, že tuto částku musíme
zhotoviteli uhradit cca do května.
V loňském roce se město Zubří u tohoto projektu potýkalo
s obdobným problémem u cash flow, který byl řešen revolvingovým úvěrem ve výši 7 mil. Kč a který je splácen získanou dotací. Tento úvěr je nyní zcela využit a jeho úhrada
je smluvena do června 2022. Inkaso dotace letos činí cca
9,3 mil. Kč.
Pro letošní rok ekonomický odbor města navrhl řešení
v podobě zřízení kontokorentu do výše 8 mil. Kč při
úrokových podmínkách dle aktuálních sazeb České národní banky PRIBOR jednodenní (aktuální výše k datu
31. 1. 2022 činí 3,75 %) plus marže ČSOB v pevné výši
0,55 % p. a. Toto překročení zůstatku na bankovním účtu
není časově omezeno. Předpokládá se tedy, že bude kontokorent využit v první části roku při splácení faktur za projekt Pasivních domů a na podzim 2022 by měl být splacen,
či aspoň z drtivé většiny. Odhadované náklady na využití
kontokorentu činí cca 200 tis. Kč.
Následně by mohl být kontokorent připraven k použití
v případě realizace investičních akcí na konci roku, které
aktuálně nejsou zahrnuty v rozpočtu pro rok 2022. Jedná
se o akce, u kterých byla podána žádost o dotaci a čeká se
na výsledek – např. rekonstrukce Klubu Zubří, kanalizace
Nádražní, obnova školního hřiště ZŠ TGM aj.
►RM schválila rozpočtové opatření RM č. 10/2021, kterým se provádí změna rozpočtu pro rok 2021 dle důvodové zprávy, po úpravě. Rozpočet roku 2021 po opatření
činí na příjmové straně 138 285 tis. Kč, na výdajové straně
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146 836 tis. Kč a financování 8 551 tis. Kč. Zde je nutno vysvětlit, že RM má ve své kompetenci úpravy mj. ve
výdajových paragrafech jen do výše 200 tis. Kč, proto
nemohla podchytit všechny úspory ve výdajích, a proto
financování v poslední verzi rozpočtu je takto „uměle“ vysoké. RM se řídila zásadním pravidlem, aby nedošlo k porušení rozpočtové kázně, tj. poslední verze rozpočtu nesmí
dopustit, aby nebylo dosaženo příjmů a zároveň nebyly
překročeny výdaje. Předpokládá se, že skutečný schodek
za rok 2021 bude cca 3 mil. Kč. Schodek je možné přisoudit zvýšením realizovaných investic oproti schválenému
rozpočtu (3,6 mil. Kč), ale ve skutečnosti je to průsečík
všech vlivů, jak příjmových, tak výdajových. Schodek je
krytý zmiňovaným revolvingovým úvěrem.
►RM schválila uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze
dne 26. 5. 2021 „Rekonstrukce interiéru klubu Zubří“ se
společností TECHARTSTAV, a. s., IČ: 021 62083, Ostrava - Poruba, Rabasova 1157/8, PSČ 708 00, týkající se
prodloužení termínu realizace. Termín předání kompletní projektové dokumentace se posunul z 31. 1. 2022 na
17. 2. 2022. Důvodem posunutí bylo vypracování podkladů pro podání žádosti o dotaci, vč. rozpočtů, a nemoc COVID-19 v týmu projektantů.
►RM schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku
na zainvestování inženýrských sítí v lokalitě U Traktorky
pro stavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 1553/20
v kat. území Zubří s XXXxxx a XXXxxx. Výše příspěvku na jeden rodinný dům v lokalitě U Traktorky byl ZM
schválen ve výši 94 720 Kč.
►RM schválila dramaturgický plán kulturních a sportovních akcí na první kvartál roku 2022, dle předložené důvodové zprávy. Přehled akcí naleznete ve zveřejněných
důvodových zprávách z RM na webu města Zubří.
►RM schválila uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 10, Hlavní 824, Zubří, s XXXxxx, kterým se
prodlužuje doba nájmu na dobu určitou od 1. 2. 2022 do
31. 1. 2024.
►RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 9, Hlavní 824, Zubří, s XXXxxx, kterým se
prodlužuje doba nájmu na dobu určitou od 1. 2. 2022 do
31. 1. 2024.
►RM byly prezentovány varianty studie proveditelnosti
k zakázce „Dopravní řešení u ZŠ TGM v Zubří“. 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. Co se týče úprav ulice
Školní, tak byly RM představeny tři varianty:
• První varianta spočívá v rozšíření místní komunikace
a umístění podélného parkovacího stání (státní by mělo
sloužit pro účely vystoupení žáků a nikoliv k dlouhodobému parkování). V této variantě by bylo nutné posunout
oplocení školy hlouběji do zahrady a pokácet stávající zeleň v zahradě školy. Na konci ulice v levém rohu zahrady
ZŠ je navržen jednosměrný pruh pro zabezpečení otáčení
vozidel.
• Druhá varianta se od první v zásadě liší tím, že by nebyl
zbudován jednosměrný pruh pro otáčení vozidel, avšak
stávající ulice Ke Kapličce by byla upravena tak, aby byla
propojena s ulicí Hlavní (kolem budovy bývalého Javisu).
• Třetí varianta spočívá v tom, že by nedošlo k rozšíření
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ulice Školní na úkor zahrady ZŠ, ale stávající komunikace by byla jednosměrná a napojena na ulici Ke Kapličce,
která by byla stejně jako v druhé variantě napojena na ulici
Hlavní.
Více informací k variantám naleznete ve zveřejněných důvodových zprávách z RM na webu města Zubří (https://
www.mesto-zubri.cz/rm-80-ze-dne-12-01-2022).
►RM byla informována ohledně současné situace k nájmu
bytů v DPS. Aktuálně je 27 zájemců o byty v DPS.
►RM byla informována o cenové nabídce tisku Zuberských novin pro rok 2022. Tisk zajišťuje firma COLORA
Printhouse, s. r. o., již od 18. 12. 2015. Cena byla více jak 5
let stejná, avšak nyní i vzhledem k narůstajícím nákladům
cena stoupá. Srovnání cen naleznete v tabulce níže.

Na druhé lednové RM 81 se probíraly tyto body:
►Rada města (RM) schválila uzavření Dodatku č. 1
Smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2021 „Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka - COOP“ se společností MSS-projekt,
s. r. o., IČ: 26849836, Praha 4 - Michle, provozovna Vsetín, Žerotínova 992, PSČ 755 01, týkající se prodloužení
termínu plnění smlouvy o rok z 31. 1. 2022 na 31. 1. 2023.
Důvodem jsou problémy spojené s přeložkami sítí v místě
v budoucnu přestavovaného mostu.
►RM schválila uzavření dodatku č. 4 smlouvy o dílo ze dne
26. 5. 2020 se společností „Společnost pro Zubří“, kterým
dochází ke zvýšení ceny u Lékařského domu o 54 358,80
Kč bez DPH a u DPS o 20 929,90 Kč bez DPH. Dodatek se
týká změn požárně bezpečnostního řešení – požární schodiště. Celková cena díla se tak zvyšuje z 105,97 mil. Kč
vč. DPH na 106,06 mil. Kč vč. DPH.
►RM neschválila uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo
ze dne 14. 6. 2021 „Propojovací chodník Zubří - Staré
Zubří, Zubří, ul. Starozuberská - lávka přes Starozuberský
potok (SO.04)“ se společností MSS-projekt, s. r. o., IČ:
26849836, Praha 4 - Michle, provozovna Vsetín, Žerotínova 992, PSČ 755 01, týkající se prodloužení termínu plnění
smlouvy o rok z 31. 1. 2022 na 31. 1. 2023. RM uzavření
dodatku neschválila, protože trvá na smluveném termínu.
►RM schválila uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze
dne 14. 6. 2021 „Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří,
Zubří, ul. Starozuberská - 2. část (SO.02 Zubří intravilán)“
se společností MSS-projekt, s. r. o., IČ: 26849836, Praha 4 - Michle, provozovna Vsetín, Žerotínova 992, PSČ
755 01, týkající se prodloužení termínu plnění smlouvy
z 31. 1. 2022 na 31. 5. 2022. Zároveň došlo ke zvýšení ceny
projektové dokumentace z 326 tis. Kč vč. DPH na 447 tis.
Kč vč. DPH. Důvodem je prodloužení délky projektovaných chodníků o cca 300 metrů, jež obsahují rekonstrukci
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stávajících chodníků v úseku autobusové zastávky „rozc.
Staré Zubří“, napojení nové stoky do stávající dešťové kanalizace a účelové odvodnění komunikace.
►RM doporučuje ZM projednat záměr vkladu vodohospodářského majetku do majetku společnosti Vodovody
a kanalizace Vsetín, a. s. Jedná se o vodohospodářskou
infrastrukturu v majetku města a majetku budovaném
v práci projektu ISPA Čistá řeka Bečva. Předmětem záměru by mohl být převod tohoto majetku společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., výměnou za navýšení
akciového podílu města ve společnosti. Důvodem, proč se
o tomto záměru jedná, je aktuální legislativa a povinnosti
z ní vyplývající pro vlastníky vodohospodářské infrastruktury. Záměr projednalo Zastupitelstvo města Zubří (ZM)
na svém zasedání dne 10. 2. 2022.
►RM schválila Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory
č. 1190400226 se Státním fondem životního prostředí České
republiky, IČ: 00020729, Praha 11, Kaplanova 1931/1, PSČ
148 00, na akci „Prodloužení vodovodu Zubří - ul. Pod Obecníkem a ul. Nad Točnou“, kterou se prodlužuje termín předložení podkladů k Závěrečnému vyhodnocení akce do června
2022. Na tento projekt město získalo dotaci ze Státního fondu
životního prostředí ČR (SFŽP), přičemž jeden z monitorovacích ukazatelů dotace je 54 připojených ekvivalentních
obyvatel k vodovodu do konce roku 2021. Tento počet osob
se nepodařil v roce 2021 naplnit, a tak bylo požádáno o prodloužení termínu do června 2022, se kterým SFŽP souhlasil.
►RM schválila Dohodu o poskytnutí dotace z Programu
rozvoje venkova ČR na projekt ZŠ Zubří - konvektomat se Státním zemědělským intervenčním fondem, IČ:
48133981, Praha - Nové Město, Ve Smečkách 801/33,
PSČ 110 00, na projekt ZŠ Zubří – konvektomat. Jedná
se o nákup dvou konvektomatů do školní jídelny od firmy
RETIGO, s. r. o., s cenou 955 tis. Kč vč. DPH. Dotace na
nákup činí 700 tis. Kč.
►RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření ZM
1/2022, kterým se provádí změna rozpočtu pro rok 2022,
dle důvodové zprávy, po úpravě. Opatření obsahuje zvýšení výdajů u projektové dokumentace na rekonstrukci
interiéru Klubu Zubří (převod 900 tis. Kč, které nebyly
čerpány v roce 2021), projekt tréninkové haly (zvýšení
o 300 tis. Kč dle skutečné vysoutěžené zakázky), rekonstrukci smuteční síně (převod 300 tis. Kč, které nebyly
čerpány v roce 2021). Snižuje se financování o 1,2 mil. Kč
a výdaje na platy místní správy o 300 tis. Kč.
►RM byla prezentována 2. část objednaných prací na projektové dokumentaci zakázky „Rozšíření sídliště Zubří“.
Jedná se o výstavbu bytových domů s byty a parkovacím
stáním pro vozidla. Jakmile bude připravena vizualizace
a více informací, bude projekt představen veřejnosti.
►RM byla informována o aktuálním stavu dotačních projektů města:
• Rekonstrukce interiéru Klubu Zubří – odhad realizačních
nákladů činí 51 850 000 Kč bez DPH. Aktuálně je podaná
žádost o stavební povolení a o dotaci „MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova – rekonstrukce a přestavba veřejných budov“. Maximální výše dotace činí 20 mil. Kč. Rozhodnutí o dotaci se očekává v dubnu nebo květnu 2022.
• Chodník v Zubří – Horní konec, Traktorka-COOP – aktuálně je zpracován projekt pro stavební povolení. Odhad
realizačních nákladů činí 8 692 000 Kč bez DPH.
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• Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, ul. Starozuberská – 1. část (Staré Zubří) – odhad realizačních nákladů
činí 6 040 000 Kč bez DPH. Aktuálně je podaná žádost
o stavební povolení s nabytím právní moci. Žádost o dotaci přes MAS Rožnovsko (SFDI) v roce 2022 zřejmě nevyjde (max. výše dotace činí 5,5 mil. Kč) – očekává se nová
žádost o dotaci pro rok 2023.
• Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří (lávka přes
Starozuberský potok, SO.04). Aktuálně je vydaná studie
proveditelnosti. Odhad realizačních nákladů činí 1 700 000 Kč
bez DPH.
• Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, ul. Starozuberská – 1. část (Staré Zubří) – Aktuálně je zpracována
studie proveditelnosti. Odhad realizačních nákladů činí
4 136 000 Kč bez DPH.
• Dopravní řešení u ZŠ TGM v Zubří – aktuálně se zpracovává studie proveditelnosti.
• Revitalizace zahrady u ZŠ TGM v Zubří – dodavatelem
projekčních prací zahrady je Ing. Dalibor Válek. Aktuálně
je zpracována studie proveditelnosti a dodavatel zpracovává nabídku na dokumentaci pro provedení stavby.
• Rozšíření sídliště Zubří – Projekt byl představen na tomto
zasedání RM. Dodavatelem projekčních prací je AKI, s. r. o.
Projekt bude představen veřejnosti v květnu 2022. Následně
bude veřejné projednání, veřejné představení, popř. veřejná
diskuze k projektu. Jedná se o odpověď na poptávku po nových bytech v Zubří, které nebudou „charitativního rázu“,
a částečné řešení problému s parkováním na sídlišti.
• Opravy místních komunikací – odhad realizačních nákladů činí 2 290 000 Kč bez DPH. Aktuálně je podaná žádost
o dotaci „Podpora obnovy a rozvoje venkova – Podpora
obnovy místních komunikací“.
• Obnova školního hřiště v areálu ZŠ TGM Zubří – odhad
realizačních nákladů činí 3 400 000 Kč bez DPH. Aktuálně
je projekt pod stavebním povolením a je podaná žádost
o dotaci „Podpora obnovy a rozvoje venkova – Podpora
obnovy sportovní infrastruktury“.
• Prodloužení kanalizace – Zubří, ul. Nádražní – odhad
realizačních nákladů z roku 2019 činí 5 400 000 Kč bez
DPH. Aktuálně je prodlouženo stavební povolení a zpracovává se žádost o dotaci (s Dotace Zlín, s. r. o.) pro výzvu
„SFŽP – Čistota povrchových i podzemních vod“, předpoklad vyhlášení výzvy je únor - březen 2022.
►RM byla informována ohledně dotací města Zubří, které
v rámci Programové podpory 2022 poskytuje kulturním,
sportovním a dalším subjektům působícím ve městě. Žádosti o dotace je možno podávat od 20. 1. 2022 do 25. 2. 2022.
Schválení dotace bylo posunuto až do 16. 6. 2022, protože dřívější termín v minulosti způsoboval administrativní
tlak. Posunutí schvalování dotací však způsobuje problém
financování Handball club Zubří, z. s. Proto ZM na svém
únorovém zasedání bude projednávat poskytnutí části dotace (500 tis. Kč) pro Handball club Zubří, z. s., již v dřívějším termínu.
►RM projednala podnět zastupitele Vlastislava Janků na
zakoupení a zbudování mobilního kluziště v zimních měsících s možným využitím až do +15°C. Dle cenové kalkulace by se jednalo o kluziště o rozměrech 20 x 40 m
v ceně 3,9 mil. Kč bez DPH. RM předala podnět Komisi

rozvoje města, aby byl tento projekt zahrnut do plánu rozvoje města.
►RM projednala záležitost žadatelů o nájem v novém DPS
(dům s pečovatelskou službou) v rámci Multifunkčního
areálu. RM stanovila, že pro výběr nájemníků budou využity žádosti, které budou doručeny na Městský úřad Zubří
nejpozději do 15. 2. 2022. Žádosti podané po tomto datu
budou zaevidovány do databáze žadatelů a budou sloužit
pro přidělování bytů v případě jejich uvolnění.
►RM byla informována o plánu uskutečnění koncertu Ivana
Hlase.
Za Radu města Zubří Matěj Mizera

Z usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Zubří,
konaného dne 10.02.2022
► ZM schvaluje zřízení kontokorentu k běžnému účtu ve
výši 8 000 000 Kč u Československé obchodní banky
a. s., Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČ:
00001350, dle důvodové zprávy.
►ZM schvaluje rozpočtové opatření ZM 1/2022, kterým
se provádí změna rozpočtu pro rok 2022, dle důvodové
zprávy.
►ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří
na rok 2022 pro „Handball club Zubří, z. s., IČ: 46531378,
Zubří, Hlavní 492, PSČ 756 54“, ve výši 500 000 Kč, dle
důvodové zprávy.
Ing. Lubomír Vaculín
starosta

Aleš Měrka
místostarosta

Oznámení pro rodiče narozených dětí
Vážení rodiče,
město Zubří, ve spolupráci s komisí společenskou, pořádá slavnostní přivítání nově narozených dětí – Vítání
občánků.
Vítání občánků se vztahuje na děti ve věku od 6 týdnů od
narození do věku 1 roku, s trvalým pobytem na území města
Zubří.
Pokud máte zájem se této slavnostní události zúčastnit, je
nutné vyplnit přihlášku.
Bez odevzdané přihlášky Vás na tuto akci nemůžeme pozvat.
Bez odevzdané přihlášky a souhlasu rodičů nelze zveřejnit
narození dítěte v Zuberských novinách.
Za společenskou komisi, Eva Nečyporuková

Ztráty a nálezy
V případě ztráty nebo nálezu věci na katastrálním území
Zubří lze tyto skutečnosti nahlásit na MěÚ Zubří, v kanceláři č. 8 – matrika. Pokud je věc nalezena a odevzdána,
je tento nález následně zveřejněn na web. stránkách města Zubří. Oznámení o nálezech za rok 2021 lze dohledat
na stránkách města Zubří – Ztráty a nálezy.
Eva Nečyporuková, matrika / evidence obyvatel
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Výzva
Když jsme vstupovali do roku 2021, doufali jsme, že nám
tento rok přinese zlepšení pandemické situace a naše životy
se vrátí do normálu. Bohužel se tak nestalo a my se museli
nadále potýkat s omezeními, zákazy a řadou opatření. Organizace, spolky a oddíly v našem městě pracovaly v této době
v náhradních programech, které jim daná opatření umožňovala. Abych mohla co nejvěrněji zachytit život a dění v Zubří
v uplynulém roce, přivítala bych zprávy o činnosti místních
organizací a spolků v tomto období. Věřím, že mé žádosti
vyhovíte a společně tak poskytneme příštím generacím obrázek života Zubří v roce 2021. Zprávy, foto zasílejte, prosím,
na e-mail: Z.Janoskova@seznam.cz
Předem děkuji.
Zdeňka Janošková, kronikářka
Tel: 777 011 805

Názory zastupitelů
Odpověď na článek zastupitele V. Janků
V minulém čísle Zuberských novin jste si mohli přečíst názor opozičního zastupitele pana Janků, jak žádná změna po
komunálních volbách v roce 2018 nepřišla. Je mi jasné, že
předvolební boj přinese řadu podobných negativních útoků
do našich řad, a jsem s tím smířen. Proto jen v krátkosti uvedu na pravou míru některá zavádějící tvrzení.
K otevřenosti a komunikaci. Dovolím si tvrdit, že změn je
hodně a troufám si říct ku prospěchu města Zubří. Pravidelně podáváme občanům města veškeré ověřené informace. Ať
už přes nově vzniklý kanál na sociálních sítích, web města
Zubří nebo zprávy v Zuberských novinách (zprávy z rady).
Každý rok sepíšeme, jaké investice město plánuje v nadcházejícím roce, a zhodnotíme, jestli se podařily investice v roce
předešlém. V tomto volebním období jsou nově také zveřejňovány důvodové zprávy pro Radu města. Udělali jsme
i několik sezení s občany v Klubu Zubří, bohužel víc jich
nebylo možné uspořádat kvůli Covidu.
Na začátku našeho mandátu jsme za Společně pro Zubří
prosadili do jednacího řádu zastupitelstva tzv. grémium. Od
toho jsme si slibovali, že lídři politických stran a sdružení
se budou před zastupitelstvy scházet a předávat si informace. Bohužel někteří opoziční lídři se ani jednou nezúčastnili,
další po prvním setkání také přestali, takže to dopadlo tak, že
se schází jen lídři koalice. V prosinci jsme udělali prohlídku pasivních domů (Lékařský dům a Dům pro seniory) pro
všechny zastupitele. Z opozičních zastupitelů se zúčastnil
prohlídky jeden zastupitel. Ano, slovy jeden.
Nicméně před Vánoci jsme se jako SPOL sešli s některými
opozičními zastupiteli, kteří nás o schůzku požádali. Tato
debata probíhala ve velmi dobré atmosféře a ujasnili jsme si
některé body. Rozcházeli jsme se s tím, že pracovní zastupitelstvo v tuto chvíli nemá smysl, protože finance na rok 2022
jsou opravdu napjaté.
Panem Janků byla vzpomenuta „Projektová dokumentace
a inženýrská činnost na akci Tréninková hala pro Handball Club Zubří“ s tím, že se jedná o něco naprosto nového,
o čem nikdo nebyl informován. Chtěl bych upozornit, že

o této akci se bavíme déle než rok. Dokonce někteří opoziční zastupitelé halu chtějí od samého začátku volebního
období. Sám musím přiznat, že poptávka po tréninkové hale
je od zuberských spolků velká (např. FC, Lesana, nebo TJ,
která zajištuje sportovní vyžití všem věkovým kategoriím).
V časech od 14:00 do 21:00 je prakticky nemožné se do stávající sportovní haly dostat. Nová tréninková hala by sloužila hlavně dětem.
Pro připomenutí, HC Zubří představilo studii na tréninkovou halu i se zázemím na jaře 2021. Na neformální sezení
jsme pozvali všechny zastupitele a z opozičních zastupitelů
dorazili pouze tři. Dotační titul, o který se házenkářský klub
snažil, Národní sportovní agentura zrušila. Po zastupitelstvu
v září 2021 jsem se s panem Janků bavil a on říkal, ať s tou
tréninkovou halou něco zkusíme udělat. V koalici jsme se
dohodli, že uděláme výběrové řízení na projektanta a pokusíme se připravit projekt tak, aby byl nachystán pro případnou dotační výzvu v roce 2022. Národní sportovní agentura
totiž chce otevřít nový dotační titul, který by se vztahoval
právě jen na tréninkovou halu. Pokud by se podařilo získat
70% dotací a plánovaná akce by stála 40 mil. Kč, tak by
město získalo v dotaci 28 mil. Kč! Tohle je ale zatím jen
spekulace, protože musíme počkat, jestli dotační titul otevřen bude a jestli bychom dotaci získali. Bez dotace je stavba tréninkové haly zatím nereálná. Každopádně teď jsme ve
fázi, kdy musíme nachystat projekt. Ve výběrovém řízení
zvítězil projektant za 2,1 mil. Kč. V rozpočtu je počítáno
s částkou 1,8 mil. Kč. Na únorovém zastupitelstvu města
bude jeden z programů rozpočtové opatření, a pokud projde, bude podepsána smlouva s projektantem a budeme chtít
vytvořit pracovní skupinu, která bude projekt koordinovat.
Podobně, jako tomu bylo u Klubu Zubří.
Ohledně mé reakce na dotaz pana Krupy musím souhlasit
s panem Janků, že nebyla správná. Na zastupitelstvech města obvykle musíme snášet kritiku opozičních zastupitelů
a mnohdy je to opravdu náročné. Po odpovědi na jiný dotaz
ohledně tréninkové haly se mě ve chvíli, kdy jsem vracel
mikrofon vedle na stůl, zeptal pan Krupa na dotaz. V ten moment jsem opravdu nezaznamenal, na co se ptal, a jediné, co
mě napadlo, bylo, že mu odpovím do 30 dnů. Jako zastupitelé na to máme právo, protože někdy je těžké ihned reagovat
na nečekaný dotaz opozičních zastupitelů a bez náležitého
ověření informací odpovědět. Bohužel tohle ale nebyl tento případ. S panem Krupou jsem mluvil hned po skončení
zmíněného zastupitelstva a na jeho dotaz, jestli HC Zubří
zaplatilo první studii na tréninkovou halu se zázemím, jsem
mu odpověděl, že ano. Myslím, že s panem Krupou to máme
vyřešené vše v dobrém.
Jsem optimista a věřím, že se nám v těchto těžkých časech
pro město Zubří podařilo udělat spolu s koaličními partnery
a zaměstnanci úřadu mnoho pěkného, co nám mohou závidět
i okolní města a obce. Zda je tomu opravdu tak, to nechám na
posouzení vás, občanů města. Můžu vám jen slíbit, že se budeme snažit pro naše město dělat i nadále maximum. Pokud
byste měli jakékoliv dotazy, neváhejte nám napsat na naši
FB stránku Společně pro Zubří, popřípadě mi můžete napsat
na e-mail: malina@mesto-zubri.cz.
Děkuji za důvěru.
Josef Malina, Společně pro Zubří
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Zprávy ze školky - MŠ Duha

Jako ryba ve vodě

kopcích prohání skřítek Razulák. Co myslíte, podařilo se
nám ho alespoň zahlédnout? Ano!!! Stalo se, že k ocenění za
všechnu tu píli, odvahu, chuť i radost z lyžování přišel Razuláček dětem osobně poblahopřát! A my? Děkujeme za krásně
prožitý týden zimy a už teď se těšíme na další.

Tak jako každý rok se děti z naší duhové školky zúčastnily plaveckého kurzu, letošní kurz byl v termínu
18. 11. 2021 – 27. 1. 2022.

Za MŠ DUHA Markét

Zprávy ze školy
Plavání probíhalo převážné formou hry, napodobování zvířátek a různých činností. Postupně se děti adaptovaly na vodní prostředí. Lektoři podle metodik zařazovali hry a cvičení,
které odstraňují u dětí strach z vody, podporovali u dětí přirozený pohyb ve vodě na všech třech uvedených úrovních: nad
hladinou, na hladině a pod hladinou. Okruhy her pro děti:
hry pro seznámení s vodou, hry pro dýchání do vody, hry
pro splývání, hry pro orientaci ve vodě, řízené skoky a pády.

Veršovaný čtvrtek
Den rozkvetl básněmi různých tvarů i velikostí a my jsme
se na chvíli zasnili.
Herecké talenty odhodily strach a procítěně ozdobily všední
den křehkými, vtipnými i údernými kousky. Působivá vystoupení si vysloužila bouřlivý potlesk i slzy dojetí.
1. ročník – zlato Amálka Plandorová 1. C, stříbro Mirek Štroblík 1. C a bronz Beáta Křenková 1. B a Kryštof Černý 1. A

Děti si plavecký kurz náramně užily a odcházely z bazénu
vždy s úsměvem na tváři.
Třetinová Kateřina

Na lyže za Razulákem
Jen se přehoupl nový rok a děti z MŠ DUHA se těšily na
lyže. Loni okolnosti nepřály ani zimním sportům, a tak
letošní touha lyžovat byla o to větší. Na sjezdovce pod hotelem Horal ve Velkých Karlovicích nás ve 2. lednovém týdnu čekaly nejen skvělé sněhové podmínky, ale hlavně prima
parta instruktorů. Skiareál vhodný přesně pro naše malé lyžaře je tím pravým místem, kde den po dni děti získávaly jistotu
v nové sportovní dovednosti. Pátek pak byl dnem nejočekávanějším. Přijedou se podívat maminky, tatínkové, babičky
i dědové! Ke všemu šly okolím zvěsti, že se po beskydských

2. ročník – zlato David Riedl 2. B, stříbro Elizabeth Kyselá
2. A a bronz Anna Krůpová 2. B a Karolína Mužíková 2. A
3. ročník – zlato Ema Heraltová 3. A, stříbro Kája Drozdová
3. A a bronz Julie Čejková 3.B a Ivan Foltýnek 3.A
4. ročník – zlato Rozárka Piskořová 4. A, stříbro Bětka Machová 4. B a bronz Matyáš Randus 4. C
5. ročník – zlato Aneta Vojkůvková 5. A, stříbro Jiří Riedl 5.
B a Marie Riedlová 5. A a bronz Simona Křenková 5. B
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Kultura

Informace pro předplatitele
Divadelní představení Šumař na střeše, které je zahrnuto
do divadelního předplatného na rok 2022 a mělo se odehrát
23. 4. 2022, bude v sobotu 9. dubna 2022 v 18.00 hodin.
Divadelní představení Housle, které je zahrnuto do divadelního předplatného na rok 2022 a mělo se odehrát 11. 3. 2022,
je přeloženo na pátek 6. května 2022 na 18.00 hodin.
Náhradní termín za neodehrané představení Manželský
čtyřúhelník na horách, které se mělo uskutečnit 9. 12.
2021, je v sobotu 14. 5. 2022 v 18.00 hodin. Tato informace
je určena pro předplatitele DP 2020 skupiny A.
Děkujeme za pochopení.
Dana Pekarová

Hudební nadechnutí s Ivanem Hlasem
S příchodem rozvolňujících opatření přišla viditelně
i uvolněná a radostná atmosféra. Takto to alespoň vnímali ti, kteří přišli na Ivana Hlase do klubu v Zubří.
Doplnění do avizovaného tria bylo z výborných a zkušených
muzikantů - Norbiho Kovácse na kytaru a Jaroslava "Olina"
Nejezchleby na violoncello.
Bylo znát, že je Ivan Hlas po operaci hlasivek, a proto nijak
netlačil na zpěv a dával víc prostoru oběma svým spoluhráčům, kteří se předvedli, jak zdatní autoři a zpěváci jsou.
Večer rozdělený do dvou polovin krásně plynul, a když
dozněly poslední tóny přídavku, bylo jasné, že bude na co
vzpomínat...
Tak ještě koupit CD, nechat si podepsat knihu a připít všem
na zdraví - k tomu se muzikanti samozřejmě rádi přidali.
Díky všem a šťastnou cestu ...
Pavel Trčka

Kulturní pozvánky

Pozvánka na výstavu
Retroperspektiva

Pochvalu poroty získali Bartoloměj Číp 4. B, Anička Mužíková 4. B, Magdaléna Černá 4. C a Denisa Hufová 4. A
Děkujeme a gratulujeme!
S. Bludná

(pokračování z titulní strany)
Sdružení Modicum spatium vitae vzniklo někdy v polovině
90. let jako volné umělecké a hlavně lidské sdílení malého,
nevelkého, skromného prostoru svérázného bytí, prožívání
a umělecké tvorby. Každý ze členů tvoří v jiném oboru,
sdružení tak snoubí volnou i cílenou fotografickou tvorbu Karla Nováčka, plastiky a objekty Libora Stratílka
a digitální i analogovou tvorbu malby a kresby Marka
Mikla. Posledně jmenovaný doplňuje rozsah i občasně publikovanými texty a prózami. I přes toto oborové vymezení
si kolegové občas díla navzájem „zapůjčí“ do svého oboru,
aby dali vzniknout naprosto jiné podobě výtvarné výpovědi.
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Výstava bude zahájená slavnostní vernisáží v úterý
8. 3. 2022 od 16.00 hodin za hudebního doprovodu cimbálové muziky pod vedením Ladislava Zetka. Srdečně vás
zveme do světa sdružení Modicum spatium vitae, který
je protknutý výtvarnem, fantazií a blízkým přátelstvím.
Muzeum Zubří – Výstavní galerie Petrohrad
Nad Fojstvím 67, 756 54 Zubří
Otevírací doba: St – Ne od 14.00 - 17.00 hodin
Vstupné dobrovolné

CHODNÍČKY K MINULOSTI 2022

VÝZVA PRO SPOLUOBČANY
– Výstava Tvoříme do šuplíku
Po úspěšné výstavě Malujeme do šuplíku by Muzejní rada
chtěla představit v nové výstavě s názvem Tvoříme do šuplíku další práce našich spoluobčanů. Tentokrát by se výstava
věnovala tvoření a fotografování do šuplíku. Víte o někom,
kdo rád fotografuje či tvoří ze dřeva, hlíny, textilu či jiných materiálů jenom pro sebe? Nikde své díla nevystavoval? No prostě je tvoří a fotí do šuplíku? Kontaktujte
prosím správce depozitáře E. Ondřejovou, tel.: 702 183 234,
e-mail: muzeum@mesto-zubri.cz, či členy muzejní rady.
Nejpozději do konce dubna 2022. Děkujeme za pomoc.

V tomto měsíci začíná běžet nový cyklus přednáškových
večerů – Chodníčky k minulosti. Na co se můžete těšit?
Na přednášky, které probíhají ve Vzdělávací místnosti
Jana Koláčka, lze zakoupit zvýhodněnou permanentku
v ceně 250,- Kč.
22. února
od 17.00
hodin
22. března
od 17.00
hodin

26. dubna
od 18.00
hodin

27. září
od 18.00
hodin
4. října
od 18.00
hodin
25. října
od 17.00
hodin

6. prosince
od 17.00
hodin

Co by každá
hospodyňka

paní Vanda
Vrlová

30 Kč

Jak se vyráběly vázané
papuče

PhDr. V.
Michalička,
PhD., a jeho
tým Centra
tradiční
technologie
Příbor

40 Kč

Trinitářský
klášter
v Zašové,
významná
památka
regionu

pan Josef
Krůpa, předseda Matice
Zašovské

30 Kč

Kosmické
technologie

Ve spolupráci s Hvězdárnou ve
Valašském
Meziříčí

60 Kč

Mgr. Radek
Bryola

40 Kč

Mgr. Ivana
Spitzer –
Ostřanská

40 Kč

Stavitelství
a kulturní
krajina na
Valašsku
Sušení ovoce
a sušárny
ovoce, živé
dědictví
Valašska
Beskydská
Odysea

PhDr. Marian Friedl,
pan Pavel
Číp

60 Kč

Veškeré informace naleznete na www.mesto-zubri.cz/
chodnicky-k-minulosti. Změna programu vyhrazena.

VÝZVA PRO SPOLUOBČANY
– Výšivky
U paní Věry Machové, členky Muzejní rady, neznámý
člověk zanechal vyšívané věci. Jedná se o dvě obdélníkové
dečky, límeček a výšivku k výročí 50 let. Jelikož bychom
je rádi zanesly do sbírky Muzea Zubří, obracíme se na vás
s touto výzvou. Poznáváte je? Prosím, kontaktujte správce depozitáře E. Ondřejovou, tel.: 702 183 234, e-mail:
muzeum@mesto-zubri.cz, nebo paní V. Machovou.
Děkujeme vám za pomoc.
Muzeum Zubří
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Kvíz pro chytré hlavičky
Připravili jsme si pro vás soutěžní kvíz. Vyzkoušejte si své
znalosti o Zubří. Své odpovědi spolu s vaším kontaktem
můžete zasílat do 14. března 2022 na e-mail podatelna@
mesto-zubri.cz, nebo vhodit do schránky u budovy MěÚ
Zubří. Ze správných odpovědí budou vylosováni 3 výherci,
kteří dostanou odměnu.
1.) Podle lidové pověsti obývali Staré Zubří horníci, kteří
pracovali v dolech na stříbro pod rožnovským hradem. Víte,
kam hornici údajně utekli?
a) Do Uher
b) Do Rakouska
c) Do Polska
2.) Zubří si v tomto roce připomene kulaté výročí, kdy bylo
povýšeno na město. Víte, kdy se to událo?
a) 1310
b) 14. května 1977
c) 22. 2. 2002
3.) Od 2. pol. 19. století se začalo o Zubří říkat v severní části Valašska, že je to metlářská dědina. Víte, ve kterém městě
nejčastěji prodávali metlaři své výrobky na trhu?
a) V Brně
b) V Novém Jičíně
c) V Olomouci
4.) Kromě metel Zubří proslavila po celém světě zuberská
výšivka. V roce 1920 učitelka a propagátorka bílého valašského vyšívaní Marie Schoberová se svojí spolupracovnicí
založila Soukromou školu pro udržení a rozšíření pravého
valašského vyšívání. Víte, kde sídlila tato škola?
a) Ve vile u Gregorů
b) V Jubilejní měšťanské škole T. G. Masaryka
c) V domě čp. 67 přezdívané na Petrohradě
5.) Marii Schoberové a výšivce věnoval několik článků, veršů autor několika divadelních her (např.: Láska na horách)
a románů. Víte, kdo to byl?
a) Jan Koláček Zárubský
b) Jan Drozd
c) Alois Pozbyl

9.) Zubří má mnoho zajímavostí. Například se pyšní třistaletým
tisem či třemi výrobci oceněnými titul Nositel tradice lidového
řemesla. Víte, kdo získal ocenění za výrobu hudebních nástrojů?
a) Pavel Číp
b) Marie Pyrchalová
c) Jiří Ondřej
10.) Víte, který řemeslník používal tento předmět a co na
něm vyráběl?
a) Kolář – loukoťová kola
b) Obuvník – boty
c) Šindelář – šindely

Muzeum Zubří

Zprávy z knihovny

Beseda s Petrem Nazarovem - Česká Kanada
Ve středu 9. března v 17.00 hod. nám cestovatel Petr
Nazarov představí své putování nezaměnitelnou pohádkovou příhraniční krajinou mezi městečky Slavonice,
Kunžak a Jindřichův Hradec. Najdete zde stále zachovalou přírodu s hlubokými lesy, mnoha romantickými rybníky
s písčitými plážemi a spoustu kulturních památek jako je
hrad Landštejn, historické Slavonice, zámek Nová Bystřice
a mnoho dalších zajímavostí.

6.) K Zubří od roku 1926 neodmyslitelně patří házená.
V roce 1995 byla otevřena nová sportovní hala, která docela nedávno prošla rekonstrukcí. Víte ale, kde se odehrávaly
zápasy předtím?
a) Na hřišti u Fojtství (v dnešní klidové zóně)
b) Na hřišti u Základní školy Zubří
c) Na fotbalovém hřišti
7.) Zuberská házená dosáhla mnoho úspěchu doma i ve světě.
Víte, kdy se poprvé HC Zubří stalo mistrem České republiky?
a) 1964
b) 1993
c) 1996
8.) Pro mnoho lidí je Zubří známo i gumárenským průmyslem, který je zde už od roku 1935. Víte, co bylo v továrně
před gumárnami?
a) Hamra
b) Vodní elektrárna
c) Tkalcovna

Vstupné dobrovolné, nutná rezervace míst na mobilu
724 697 666 nebo e-mailu knihovna@mesto-zubri.cz.
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Na há(č)ku
Ve středu 23. března od 16.00 hod. se bude konat tolikrát
slibovaná a tolikrát zrušená akce věnovaná milovníkům
háčkování. Akce je určena začínajícím i pokročilým. Cílem
je nejen se naučit háčkovat, ale i předávat zkušenosti a nápady ostatním. Přijďte strávit nějaký ten čas v příjemné společnosti s háčkem v ruce u nás v knihovně.

Promítání v knihovně – Ahoj, robote
Ve čtvrtek 31. března v 17.00 hod. se bude v Knihovně města Zubří promítat další dokument z festivalu Jeden svět.
Humanoidní roboti se začleňují do života na planetě stále
více. Pracují na recepcích, v obchodních centrech nebo jako
kuchaři či turističtí průvodci. A pomalu se vkrádají i do našich každodenních osobních životů.

Ostatní

POZVÁNKA
Výbor Honebního společenstva Zubří zve všechny své
členy na VALNOU HROMADU, která se koná v pátek
11. března 2022 v 17.00 hodin v restauraci Pod Lipůvkou.
Program:
1. Zahájení
2. Zpráva Honebního společenstva Zubří
3. Zpráva Mysliveckého sdružení Zubří
4. Zpráva finančního hospodáře
5. Zpráva revizora účtu
6. Rozdělení výnosů HS
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr
Těšíme se na vaši účast.
Výbor honebního společenstva

KOSTEL – VĚC VEŘEJNÁ

Mladý Texasan Chuck a japonská starší dáma Sakuraj mají
jedno společné – trpí samotou. Chuck si rodinu ještě nezaložil, na Sakuraj nemají děti a vnoučata tolik času. Do života obou nyní proniká nečekaný přírůstek – robot vybavený
umělou inteligencí, jenž jim má dělat společnost. Dokonalá
žena a věčné dítě se pokusí nahradit prázdná místa. Vzniklé
interakce se pohybují na hraně komedie a tísnivosti. Je hledání blízkosti u stále ještě nemotorných programů neetické
a zoufalé, nebo jsou hrdinové dokumentu jen o pár let napřed? Bude vztah s dokonalou umělou inteligencí stejně hodnotný jako s druhou lidskou bytostí?
Těší se na vás knihovnice Veronika a Lenka

Lovci perel 2022
Od 1. března 2022 startuje další ročník čtenářské hry
Lovci perel. Hra je určena dětem do 15 let. Jak hra probíhá?
Děti si ve své věkové kategorii vyberou knihu označenou
perlorodkou a k té jí pak dáme otázky. Po přečtení knihy
a zodpovězení otázek, abychom si ověřili, že lovec opravdu
knihu četl, získá lovec perličku na svoji šňůru v knihovně.
Navíc za odpovědi na nepovinné otázky získá tzv. moriony,
lovecké platidlo, za které si pak bude moci v prosinci na našem Tržišti pro lovce perel koupit nějakou odměnu. Nejlepší
lovci s největším počtem perliček budou oceněni zvláště. Čtenářská hra potrvá do 30. listopadu
2022. Tak lovu zdar!
Knihovnice Veronika a Lenka

Na cestě mezi Zašovou a Zubřím projíždíte kolem nenápadné odbočky na obec Střítež. Z ní je vidět jen věž kostela, který je nejvýraznější dominantou obce a jakýmsi
orientačním bodem. Jedete-li do Vidče, projedete přímo
kolem něj. Sem také často zamíří cyklisté z cyklostezky
nebo turista jdoucí pěšky na Velkou Lhotu. Ne každý ví, že
péči o tento kostel nesou na svých bedrech členové místní
farnosti. Kostel přitom slouží nejen praktikujícím věřícím,
ale všem spoluobčanům např. pro svatební nebo smuteční
obřady. Kromě toho místní farnost nabízí široké veřejnosti
práci s dětmi, mládeží nebo třeba setkávání seniorů. Během
roku mají občané možnost účastnit se v kostele různých kulturních akcí. Péči o kostel pokládáme za důležitou součást
naplnění duchovního rozměru života obce a spirituálních
potřeb člověka.
Poslední generální oprava střítežského kostela byla provedena podle návrhu akademického architekta Jiřího Veselého
v r. 1993 – 1994. Tato oprava byla provedena natolik kvalitně, že fasáda při pohledu z dálky vyhlíží celkem stejně
jako před 28 lety, jen snad poněkud vybledleji. Při pohledu
zblízka ale objevíme převážně ze severní strany, tedy na průčelí kostela a na věži, poměrně značně poškozenou fasádní
omítku. Střecha kostela ztratila již dávno svoji původní barevnost. Hliníková krytina ale drží a do kostela neprší, což je
podstatné, a krovy jsou tak v dobrém stavu.
Farní sbor již několik let uvažuje o opravě poškozené fasády
a nátěru střechy kostela a věže. Důvodem je jednak snaha
o prodloužení trvanlivosti fasády a pěkného vzhledu kostela
zase o dalších 20 – 30 let a také finanční důvody. Pokud by se
nechala fasáda a střecha kostela dál chátrat, byla by další generální oprava kostela v budoucnu nepoměrně nákladnější.
I tak finanční náklady na tuto údržbovou opravu převyšují dva milióny korun. Proto jsme vyhlásili veřejnou sbírku
s názvem „KOSTEL – VĚC VEŘEJNÁ“.
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Prostřední Bečva 360, 756 56 Prostřední Bečva
Chceš se stát součástí našeho týmu? Přidejte 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:

Přispěním na toto dílo pomůžete udržet dominantu obce
Střítež nad Bečvou v důstojném a reprezentativním stavu po
několik příštích desetiletí. Věříme, že i vám jde o udržení
a zvelebování významných krajinných prvků a krajinného
rázu této naší části Valašska.
Za účelem výběru co největšího množství peněz jsme založili transparentní účet. Spolu s námi tak můžete kdykoliv vidět, kolik peněz se nám již podařilo shromáždit.
Děkujeme, pokud i vy na veřejnou sbírku přispějete.
Staršovstvo sboru Střítež nad Bečvou.

►KUCHAŘ/KA - TANČIT MEZI SPORÁKY A VAŘIT
POŘÁDNÉ VALAŠSKÉ JÍDLO.
►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.
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.

Inzerce

Máš zájem? Napiš e-mail na kariera@nerotrade.cz nebo
volej na tel.: +420 602 222 984 nebo chatuj na Facebook.
(placená inzerce)

Rizikové kácení, ořezy stromů, tůjí,
štěpkování, sečení, frézování pařezů,
www.kos.ink, 604 792 455
(placená inzerce)

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.

7TIGMEPMWXEREZʴVSFYEVIRSZEGMTSQRʧƠ

Co u nás můžeš dělat:
►ELEKTRIKÁŘE NEBO JEJICH MISTRA
►STAVBYVEDOUCÍHO

www.kamenictviburda.cz
ƍ
ƍ
ƍ
ƍ
ƍ
ƍ
ƍ

774 889 261

►ÚČETNÍ NEBO POMOCNOU ÚČETNÍ
►STOLAŘE/TRUHLÁŘE

:ʴVSFEEQSRXʛ̪LVSF̛RE^EOʛ^OY
3HFSVRʣVIRSZEGIESTVEZ]WXʛZENʧGʧGLTSQRʧƠ
7XVSNRʧFVSY̍IRʧXIVEWSZʴGLTSQRʧƠFI^TVE̍RSYXIGL
T̃ʧQSREQʧWXˏ
7IOʛRʧESTVEZ]TʧWQE ^PEGIRʧWX̃ʧF̃IRʧEFEVZIRʧ
4SQRʧOSZʣHSTP˶O]Z̍IGLHVYL̛ RIVI^SZʣFVSR^SZʣ̪YPSZʣ
>LSXSZIRʧRSZʴGLFIXSRSZʴGL^ʛOPEH̛
0MOZMHEGIESHZS^WXʛZENʧGʧGLLVSF̛

Co ti za to dáme:

%OGI 70):%REVIRSZEGIXIVEGSZʴGLLVSF̛
FVSY̍IRʧVSZRʛRʧMQTVIKREGIESFRSZETʧWQE

►OSTATNÍ VÝHODY, KTERÉ NAJDEŠ NA WWW.
NEROTRADE.CZ POD KARIÉRA A NABÍDKA PRÁCE.

>%:30).8)Ɓ4̂-.)()1)Ɓ436%(ʌ1)Ɓ>%1ˎ̂ʌ1)Ɓ2%')2ʌ1)

(placená inzerce)

►NÁROČNOU PRÁCI, KDE SE TAKY NĚCO NAUČÍŠ.
►SPRÁVNÉ PARŤÁKY, KTEŘÍ, KDYŽ NĚCO NEVÍŠ,
POMŮŽOU.
►PRAVIDELNOU MZDU, A KDYŽ BUDEŠ DOBRÝ, TAK
K TOMU ODMĚNY.

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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Sport

Gumotíci vítězi amatérské ligy!
V osmém kole byly odehrány pouze dva
duely, zápas Tip Café - Gumotíci byl
z důvodu marodky v týmu hostů odložen. Nejlepší výkon mezi jednotlivci
předvedla Lidka Satinská (TJ), když
shodila 275 kuželek.
Výsledky 8. kola:
Paneláci – TJ
Oktopus – Ženy v akci
Tip Café – Gumotíci

2:6 (684:746)
7:1 (681:588)
odloženo

V devátém kole vítězili favorité, tedy celky Oktopusu,
Gumotíků a Tip Café, i když o výsledku zápasu mezi TJ
a Gumotíky se rozhodovalo v posledních dvou hodech.
Výkon kola předvedl z jednotlivců Jiří Satinský výkonem 275 kolků.
Paneláci - Oktopus
TJ - Gumotíci
Ženy v akci - Tip Café

2:6 (638:709)
2:6 (708:735)
0:8 (526:743)

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

Předvánoční fotbalové setkání
všech generací FC Zubří
Jen pár hodin před Štědrým dnem proběhl v Robe Aréně
Zubří turnaj všech generací FC Zubří.
Na palubovce se vystřídali naši nejmenší z přípravek, rodiče,
trenéři a nakonec i hráči „A“ mužstva. Kdo měl strach přezout se do sálovek, neúnavně povzbuzoval z tribuny.
Kdo ale opravdu strach neměl, byly maminky Verča a Mili,
které ukázaly, že do kulatého nesmyslu umí taky kopnout.
A protože to byl turnaj vánoční, vítězi byli všichni zúčastnění.
Akce to byla povedená a po dvou hodinách jsme odcházeli
domů spokojení, příjemně unavení a děti navíc plné očekávání, co najdou pod stromečkem.
Všem účastníkům děkujeme a těšíme se na další podobné
akce.
Trenéři přípravky FC Zubří
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V měsíci lednu se uskutečnily v zuberské
Robe Aréně dva turnaje přípravek
FC Zubří
Hlavními organizátory akce byli trenéři přípravek a samotný klub FC Zubří zastoupený Robertem Jurajdou.
Výrazně pomohli rodiče hráčů, správci sportovišť města
Zubří Pepa Randus, Pavel Přikryl a celý tým MA Zubří,
který připravil občerstvení a oběd. Děkujeme.

Sestava týmu zelených:
Matěj Holiš, Matyáš Koliba, Matyáš Rapant, Jirka Riedl,
Ondřej Klimo, Daniel Klimo, Pavel Polách
Trenér: Pavel Nohavica
Sestava týmu červených:
Vojta Hláčik, David Karlík, Honza Figura, Bruno Holík,
Alex Day, Jirka Rapant, Lukáš Huf, David Riedl
Trenéři: Vlado Maceček, Honza Rapant
Výsledky týmu zelených:
Tým červených 3:0 2:0
Zašová
8:0 4:1
Pr. Bečva
2:0 1:0
Hutisko
1:1 3:1

Výsledky týmu červených:
Tým zelených
0:3 0:2
Zašová
2:1 3:0
Pr. Bečva
1:5 0:1
Hutisko
0:6 0:3K

Konečné pořadí turnaje:
1. FC Zubří zelení
2. Hutisko
3. Pr. Bečva
4. FC Zubří červení
5. Zašová
Turnaje probíhaly následovně:
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
16. 1. 2022 se konal v zuberské Robe Aréně turnaj starších přípravek.
Pozvání přijaly týmy Hutiska, Prostřední Bečvy, Zašové a domácí tým poskládal 2 týmy (červený mladší tým,
kde čtyři hráči byli z mladší přípravky, a zelený, zkušenější
tým).
K vidění bylo celkem 20 zápasů (hrálo se 2x každý s každým), nejlépe si vedly týmy FC Zubří zelení a Hutiska,
kteří do posledního vzájemného utkání nepoznali hořkost
porážky.
Zelený tým tvoří základ starší přípravky. Kluci spolu hrají
několik let, a proto jsme byli jedni z favoritů turnaje. Nicméně hned první zápas proti červenému Zubří ukázal, že kluci
budou muset makat naplno od začátku. Vydřené vítězství pomohlo a až na remízu se spolufavoritem z Hutiska, kráčeli od
vítězství k vítězství. Celý turnaj měl vyvrcholení posledním
zápasem. Setkaly se neporažené týmy Hutiska a zelených
Zubřanů. Ve hře byla i koruna krále střelců: za domácí Dan
Klimo a za hosty dva snajpři Tobias Foltýn a Dominik Jurajda. Začátek finále byl vyrovnaný, ale pak rozhodla větší vůle
našich kluků. Hostům nepomohl ani nejlepší šestnáctigólový
střelec turnaje Tobík Foltýn. Zlaté medaile tak zůstaly na domácí půdě.
Tým červených Zubřanů se každým zápasem lepšil a v odpoledních odvetách byl naprosto vyrovnaným týmem všem
soupeřům. Tým celou dobu příkladně bojoval. Mladší hráči
dodali nadšení a starší pomáhali zkušeností a klidem. V každém zápase si vytvářeli řadu šancí a soupeř se musel hodně
snažit, aby kluky zlomil. Velkým plusem týmu byla perfektní
atmosféra, kdy pomáhali jeden druhému.
Odměnou červenému týmu byla trofej pro nejlepšího brankáře turnaje, kterou získal Vojtík Hláčik.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Sobota 22. 1. 2022 patřila zuberská Robe Aréna turnaji
mladších přípravek.
Domácí FC Zubří sehrálo 5 utkání a už první zápas proti
Příboru nabídl napínavou podívanou. Jedinou branku utkání
vstřelil až 30 sekund před koncem Jirka Rapant a zajistil nám
první tři body.
V druhém zápase proti Dolní Bečvě jsme si rychle vypracovali náskok a nedovolili jsme soupeři zápas zdramatizovat.
Třetí utkání s Hutiskem se neslo v podobném duchu a můžeme
jen litovat spousty neproměněných šancí. I tak jsme v zápase
kralovali a Vojtík Hláčik v brance udržel další čisté konto.

Do předposledního utkání proti Val. Mezu "2014" jsme šli
s vidinou, že pokud vyhrajeme, budeme hrát poslední zápas
o celkové prvenství. Hra se nám dařila, na celém týmu byla
vidět snaha uspět a od začátku bylo jasné, že zápas dovedeme do vítězného konce. V tomto utkání se předvedla domácí
hráčka Eliška Zemanová, která dokázala vstřelit tři branky
a výraznou měrou pomohla k vítězství.
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Konečné pořadí turnaje:
1. Val. Mez. "2013"
2. FC Zubří
3. Příbor
4. Dolní Bečva
5. Val. Mez. "2014"
6. Hutisko

Vrcholem dne bylo poslední utkání proti Val. Mezu "2013".
Utkaly se proti sobě dva týmy, které nepoznaly ještě hořkost
porážky. Boj to byl vyrovnaný, makali jsme, ale soupeř byl
nad naše síly. Sportovně musíme uznat, že vyhrát si zasloužil a první místo mu patří oprávněně. Tuhle prohru někteří i
obrečeli, ale za předvedený výkon v celém turnaji zaslouží
obrovskou pochvalu.
Na turnaji nám tak patřilo výborné 2. místo, nejlepším
střelcem s 9 brankami byl navíc vyhlášen Lukáš Huf
z našeho týmu.

Sestava FC Zubří:
Barča Zemanová, Eliška Zemanová, Silvie Ulrychová, Lukáš Huf, Jirka Rapant, David Riedl, Daniel Tydlačka, Vojta
Hláčik
Trenéři: Zbyněk Zeman, Matěj Šenkeřík
Výsledky FC Zubří:
Příbor 		
1:0
Dolní Bečva
5:2
Hutisko 		
4:0
Val. Mez. "2014" 6:3
Val. Mez "2013" 0:2

Za oba turnaje děkujeme celému týmu MA Zubří za občerstvení a výborný oběd, Robertovi Jurajdovi za pomoc s uspořádáním turnaje, panu Bartoňovi za skvělou práci s mikrofo-
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nem, Lucce a Mili za výbornou obsluhu v bufetu, rozhodčímu
Martinu Pavlíčkovi za dohled na hřišti, správcům sportovišť
města Zubří Pepovi Randusovi a Pavlu Přikrylovi za skvělé
zázemí, všem rodičům za napečené dobroty a pomoc s organizací turnaje, kolektivu pracovníků Robe Arény a samozřejmě i městu Zubří.
Bez vás by to nešlo!!! Díky.
Trenéři přípravky FC Zubří

Tomáš Bechný se s námi dohodl
na hostování
Do konce letošní sezóny nastoupí za zuberské Áčko staronová posila, hráč druholigové Lesany a trenér mládeže
Tomáš Bechný. Do extraligy se vrací po dvou letech. Jak
Tomáš Bechný hostování vnímá, se dozvíte v krátkém
rozhovoru.

Ze Zubří přímo do Ligy Mistrů!
Šimon Mizera přestupuje
do norského Elverumu

Dovolte, abychom vám oznámili, že od příští sezóny náš
Šimon Mizera oblékne dres norského giganta – Elverum
Handball!
Šimon v létě přestoupí do týmu pravidelného účastníka
Champions League. Smlouvu podepsal na tři roky (do 2025).
Elverum Handball je klub založený v roce 1946 a sídlí ve
stejnojmenném norském městě Elverum, jež leží asi 150 km
severně od metropole Osla. Klub dlouhodobě působí v norské nejvyšší soutěži REMA 1000 – ligaen a je jejím mnohonásobným šampionem. Mimo tuto soutěž klub z Elverumu
působí pravidelně v evropských pohárech a je pravidlem, že
se v posledních letech jedná o nejprestižnější házenkářskou
soutěž světa – Ligu mistrů. Současným koučem družstva je
bývalý vynikající hráč Borge Lund, kterého si pamatujeme
především v dresech německých velkoklubů THW Kiel,
Rhein-Neckar Lowen, Fuchse Berlin a dalších. Elverum hraje své zápasy v moderní multifunkční hale, která nese název
Terningen arena.
Komentář HC Zubří: „Všichni jsme již nějakou dobu cítili,
že pro Šimonův herní rozvoj je velmi důležité, aby udělal v
kariéře další postupný krok a posunul se do kvalitnější soutěže tak, aby mohl nadále rozvíjet svůj talent v plně profesionálních podmínkách. Zároveň jsme však nechtěli nic uspěchat a dá se říct, že klub i hráč čekali na tu správnou chvíli
a správnou nabídku, která teď přišla. Jednání s norským klubem bylo velmi profesionální, vstřícné a rychlé.“
Komentář Elverumu: „Jde o mladého brankáře, který se
již prosadil do českého národního týmu. Je to atletický typ,
trochu mix Martina Galii a Andrease Palicky. Můžeme od
něho čekat velkolepé zákroky.“
Za celý klub přejeme hodně úspěchů a ať se daří, Šimone!
HC Zubří

Jak jste se dostal k hostování v Zubří?
Stalo se to tak, že se v nedávné době zranili Lukáš Hybner
a Štěpán Fiala, dva klíčoví obránci zuberské házené, a proto
se na mě vedení klubu obrátilo, zda bych týmu nechtěl do
konce sezóny vypomoct.
Zvažoval jste nabídku dlouho?
Jakmile mi Ivoš Tovaryš zavolal, tak jsem nabídku přijal, vůbec jsem neváhal.
Jaké to je vrátit se po nějakém čase k extraligové házené?
Do extraligy se vracím po dvou letech. Jinak působím v zuberské Lesaně. Rozdíl vidím v tom, že v nejvyšší české lize
je hra rychlejší a hráči jsou dynamičtější. Zároveň ale vnímám i celkovou rozdílnost mezi obdobím, kdy já sám jsem
s extraligou začínal, a současnou házenou. Vše se posunulo
dopředu.
Od doby, kdy jste naposledy působil v zuberském Áčku,
se dost změnilo i jeho obsazení. Jak jste se do týmu začlenil?
Se začleněním do týmu jsem neměl žádný problém. Potkal
jsem se i s některými mými vrstevníky, se kterými jsem kdysi hrával, například s Mirou Jurkou, Milanem Malinou nebo
Tomášem Mičkalem. Zároveň je ale super, že za Zubří teď
hrají také mladí kluci a že hrají opravdu dobře.
Vy jste již nastoupil v utkání proti Karviné. Jak jste spokojen se svým výkonem?
Můj osobní výkon hodnotit nechci. Já své hostování beru
jako výpomoc a samozřejmě se budu snažit na 100 % podržet tým svými zkušenostmi, které jsem za dobu mé hráčské kariéry nasbíral. Celkově ale hodnotím zápas v Karviné
velmi pozitivně, hráli jsme dobře a je škoda, že jsme tam
nezískali alespoň bod.
Je možné, že se do extraligy vrátíte natrvalo?
To určitě ne. Uvažoval bych o hostování nebo krátkodobé
výpomoci, ale nastálo bych už extraligu bohužel hrát nezvládl, a to zejména ze zdravotních a časových důvodů.
Autor: Kamila Krupová
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Starší žáci na Žákovské lize v Jičíně
Druhé kolo celorepublikové soutěže starších žáků – Žákovská liga odehráli naši starší žáci v Jičíně. Na turnaj
odjížděli v brzkých ranních hodinách a na turnaj dojeli
po čtyřech hodinách cesty. Na turnaji jsme odehráli tři
utkání namísto plánovaných čtyř z důvodu, že se družstvo z Hostivic před turnajem omluvilo, jelikož hráči
„skončili“ v karanténě.

V Zubří se konalo školení
nových rozhodčích
Ve dnech 29. – 30. 1. 2022 se v Zubří konalo školení rozhodčích licence C.
Účastníci postupně prošli školením dle „Zásad licencování
a řízení rozhodčích, delegátů a časoměřičů a zapisovatelů
ČSH“, rozsahu dle přílohy č. 3, vydané v srpnu 2021.
Dva hlavní okruhy byly zakončeny vždy testem. Ten z pravidel házené obsahoval 50 otázek, na odpovědi měli 60 minut.
V testu z legislativních předpisů museli odpovědět na 25 otázek za 30 minut. Školení mělo celkově rozsah intenzivních
30 hodin.

Výsledky:
HC Zubří – KH Kopřivnice 		

23:25

HC Zubří – TJ Sokol Nové Veselí

19:17

HC Zubří – Lions Hostivice 		

10:0 K

HC Zubří – HBC Jičín 			

16:26

Z pohledu všech tří odehraných utkání jsme neodehráli dobrý turnaj, a to zejména v obranné fázi, kdy jsme soupeře
pouštěli k jednoduchým střeleckým příležitostem.
Sestava a branky:
Hrachovec Jonáš, Masařík Radek 8, Poruba Jakub 1, Mikulenka Filip, Sosnowski Marek 24, Bednárik Roman, Adámek
Matyáš, Karafiát Denis 5, Pšenica Tomáš, Randus Josef 4,
Vičan Jakub 6, Klich Daniel, Skýpala Matěj 5, Gašpar David
4, Vodárek Matěj, Rada Jonáš 1
Josef Mazáč, David Gašpar, Zdeněk Masařík
Tabulka po dvou kolech Top 10:
1. Talent Škoda JS Plzeň		 8

8

0

0

189:84

16

2. Sokol Telnice		 8

8

0

0 218:145

16

3. TJ Dukla Praha		 8

7

1

0 164:104

15

4. Tatran Litovel		 8

7

1

0

135:93

15

5. Lovci Lovosice		 8

7

0

1 196:109

14

6. HBC Jičín		 8

6

1

1 161:118

13

7. SKP Frýdek-Místek		 8

6

1

1 139:119

13

8. HC Zubří		 8

5

0

3 150:138

10

9. KH Kopřivnice		 8

4

1

3 127:116

9

10. TJ Sokol Nové Veselí		 8

4

0

4 155:148

8

HC Zubří

Náš klub měl na školení také své zastoupení v podobě našich
mladých dorostenců. Gratulujeme k absolvování tohoto semináře Adamu Chovancovi, Martinu Zemanovi, Sebastianu Kunertovi, Martinovi Tomáškovi a přejeme jim hodně
štěstí.
HC Zubří

V Karviné jsme předvedli solidní výkon,
to však nestačilo
„Pocemkamdeš“, kam to chceš? Tak by se dal shrnout výkon našeho tahouna v útoku – Lukáše Mořkovského. Zápas v Karviné jsme sice prohráli, byla ale k vidění pohledná
házená, které přidali třešničku na dortu náš Moře a karvinský
Patzel. Oba totiž nastříleli dohromady 28 branek! Lukáš se
prosadil 15x a V. Patzel 13x. Zápas byl vizitkou české házené
a ukázal, že česká reprezentace má na čem stavět, v sestavách jsme mohli totiž najít sedm účastníků letošního ME.
Před Zubřím stál náročný úkol, proti středu karvinské obrany si místy nevěděl rady ani nejužitečnější hráč evropského
šampionátu a vítěz zlaté medaile Jim Gottfridsson! Do utkání
vstoupili ale přeci jen o něco lépe hosté, úvodní gól vstřelil
Jiří Dokoupil, nadvakrát pak v nejtěsnějším vedení udržel
svůj tým Matěj Havran. Mezi osmou a šestnáctou minutou
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utkání ale rozehrál svoji show Vojtěch Patzel, jenž vstřelil
šest ze sedmi gólů Karviné a nejvýraznější měrou tak přispěl k obratu na 11:8. Následovat musel oddychový čas, po
kterém se vrátili na nerozhodný výsledek hosté díky gólům
Tomáše Mičkala a Lukáše Mořkovského. Karvinské duo Solák – Sobol ale před poločasovou přestávkou vrátilo vedení
domácím, kteří šli do kabin s dvoubrankovým náskokem.
Celou úvodní desetiminutovku druhé půle vzali do svých
rukou opět reprezentanti. Za Karvinou mířili přesně Patzel
a Solák, svůj tým ale držel na dostřel Lukáš Mořkovský, jenž
zařídil všechny čtyři góly Zubřanů v této fázi zápasu. Přesto
si domácí udržovali vedení o čtyři branky až do závěrečných
minut. Na prahu poslední pomyslné třetiny druhé půle se
dvakrát prosadil opět Lukáš Mořkovský a následně vstřelil
tři góly v řadě Ondřej Mika. Ztráta Zubří tak byla jen jednobranková a do konce utkání chybělo necelých sedm minut.
Závěr zápasu si ale hráči Baníku ohlídali. Ondřej Skalický
zvýšil tři minuty před sirénou na 33:29 a utkání ukončila
branka Matěje Nantla. Na body nestačilo hostům ani neuvěřitelných patnáct gólů Lukáše Mořkovského.

Starší žáci vítězně na turnaji
Československé ligy
Starší žáci v sezóně 2021/2022 se účastní nově vzniklého projektu Československá liga, ve kterém startuje šest
družstev ze tří krajů a dvou států. Dvě družstva ze Zlínského kraje (HC Zubří, PSG Zlín), z Moravskoslezského
kraje (TJ Sokol Ostrava, SKP Frýdek Místek) a z Trenčínského kraje (KH Kúpele Bojnice, MŠK Považská Bystrica).
Od tohoto projektu si slibujeme, že hráči zažijí jiné herní
styly než ty, které znají ze soutěže ve Zlínském kraji. První
turnaj této Československé ligy jsme uspořádali uplynulou
neděli v Zubří.

Výsledky:
HC Zubří – PSG Zlín
HC Zubří – SKP Frýdek Místek
HC Zubří – MŠK Považská Bystrica
HC Zubří – HK Kúpele Bojnice

16. kolo: HCB Karviná – HC ROBE Zubří 35:32 (17:15)
Nejvíce branek: Patzel 13/3, Solák 9, Skalický 3 – Mořkovský 15/1, Havran 4, Mika 3
„Odehráli jsme dobrý zápas, ale na to se nehraje. Zápas
jsme ztratili v obraně, kde nás domácí přehrávali zejména
jeden na jednoho. Z našich se takto prosazoval jen Mořkovský a to nestačilo. Jsme si vědomi toho, kde jsme my a kde
je Karviná. Nějaký posun oproti zápasům s Karvinou, které
jsme hráli doma, tam je a uvidíme, kam se dostaneme v play
off,“ hodnotil zápas Peter Dávid.
Michal Brůna měl po zápase radost z dalšího bodového
zisku, do příštího zápasu chce ale s týmem zapracovat na
obranné fázi. „Potvrdilo se to, že se Zubřím jsou vždy vyrovnané zápasy. Dnes to bylo vyrovnané i díky našim chybám
v obraně, kde jsme nedokázali uhlídat zejména hostujícího
Mořkovského. Ten se prosazoval hlavně z druhé vlny. Zápas mu vyšel parádně. Z našich se v útoku dařilo Patzlovi
a Solákovi. Jsem spokojen s body, méně s výkonem, zejména
v obraně.“
zdroj: handball.cz
Zápas v Karviné přinesl i smutné zprávy. Naše řady byly
opět oslabeny vlivem zranění. Pepa Dobeš si poranil kotník a bude mimo pár týdnů. Horší zranění se však přihodilo
Bohdanovi Mizerovi, který dnes v Opavě absolvuje operaci
kolene a bude tak mimo podstatně déle. Za celý klub přejeme oběma hráčům pevné nervy při rekonvalescenci a zvláště
Bohďovi, ať operace dopadne dobře.
HC Zubří

23:13
14:13
22:16
23:20

Konečná tabulka:
1.
HC Zubří
2.
HK Kúpele Bojnice
3.
SKP Frýdek Místek
4.
PSG Zlín
5.
MŠK Považská Bystrica
HC Zubří

Dohrávky staršího dorostu
Sokol Polanka – HC Robe Zubří 				
18:42
SKP Frýdek Místek – HC Robe Zubří 		
19:41
Výborně vstoupili naši starší dorostenci v novém roce do své
soutěže. Obě důležité dohrávky 1. ligy starších dorostenců
s přehledem zvládli a upevnili si vedení v soutěži.
V obou zápasech hráli s chutí, dařil se jim přechod do rychlého útoku a hlavně proměňovali vytvořené střelecké příležitosti.
Pokud ve čtvrtek zvládnou poslední dohrávané utkání v Karviné, základní část soutěže s přehledem vyhrají. Celému kolektivu je nutno poděkovat za kvalitně odehraná utkání.
Sestava družstva:
Dvorský Tomáš, Rybiař Tomáš, Kovář Richard, Cibulec Jakub, Zeman Martin, Semerád Erik, Pšenica Marek, Mancl
Pavel, Přerovský Adam, Randýsek Tomáš, Krupa Ondřej,
Uhriňák Kristián, Šišák Filip, Janošek Štěpán, Hlavenka
Petr.
HC Zubří
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Doma jsme proti Novému Veselí
dominovali
Po neúspěšném utkání v Karviné si domácí v sobotním
utkání proti Sokolu Nové Veselí spravili chuť. Veselí naopak zažilo letošní premiéru v Extralize.

Potřebujeme se vrátit k tomu, čím jsme se prezentovali první
část sezóny.“
Trenér domácího týmu, Peter Dávid: „Velice výstižné
hodnocení od Petera, takže jen doplním. My jsme se poučili z utkání ve Veselí. Ta emocionální stránka, kterou
nastavilo Veselí v prvním utkání, byla dnes na naší straně. Investovali jsme dost do obrany, šli jsme do každého
souboje. Vyšlo to tak, jak jsme si to naplánovali. Šli jsme
s respektem do utkání. Doufám, že se dostáváme zpět na
vítězný kurz.“
Spojka hostů, Adam Ptáčník: „Nechytli jsme začátek
zápasu, hlavně co se týče obrany. Tam jsme potom i chtěli, ale nestíhali jsme, nebyli jsme tam ve správný moment.
Přehráli nás, sebevědomí jim dodalo sílu v obraně.
Spojka domácích, David Mazurek: “Plnili jsme pokyny
trenéra jak v obraně, tak i v útoku. Měli jsme odražené
míče. Sedlo nám to.”
HC Zubří

Již ze startu zápasu bylo dost patrné, že Veselí nepřijelo tak
silné, jak jsme zvyklí. Obrana domácích šlapala jako hodinky. Navíc za ní stál téměř stoprocentní Mizera, který zachytal
neskutečný zápas. Zubří vedlo již v 10. minutě 6:1 a stavělo
základy pro veleúspěšný výkon. Veselí to v útoku moc nešlo
a o obraně jsme nemuseli ani hovořit, protože se domácí dostávali ke gólům vesměs po první nebo druhé vlně. Po dvaceti minutách byl stav 12:4 a pro Valachy to vypadalo hodně
dobře. Poté však přišla třígólová šňůra hostů a na ni musel
reagovat kouč Zubří Peter Dávid oddechovým časem. Ten
přinesl potřebné zlepšení a nastoupila pro změnu zuberská
šňůra gólů. Do šaten odcházeli šťastnější domácí, kteří vedli
o 8 branek.
Ve druhém poločasu se dalo očekávat možné zlepšení Veselí.
Veselští nikdy nic nevzdávají a perou se o každý míč. Bohužel pro ně to nebyl zrovna jeden z lepších výkonů a obrat se
jim nepovedl. Zubří si mohlo díky většímu rozdílu ve skóre
dovolit sestavu obměnit a na hřiště se dostali všichni hráči
z lavičky.
Zápas se dá shrnout na straně Zubří jako jakási záplata po
prohraném utkání v Karviné. Na straně hostů to byl zmar
a pokusy o zvrat nepříznivého skóre, které se vytvořilo hned
v úvodu zápasu. Na domácí straně byl hodně vidět Mizera
v bráně, který likvidoval střely soupeře jako na běžícím páse,
a na straně hostů se tým mohl opřít o pětigólového Romana
Dodicu.

Kénik jsme udolali díky
slušnému náskoku
První větší vedení si jeden z celků dokázal vybojovat už
ve čtvrté minutě, kdy po dvou trefách Lukáše Mořkovského a gólech Tomáše Mičkala s Davidem Mazurkem
Zubří odskočilo na 7:3. Čtyřbrankové vedení dokázali
hosté udržet až do konce prvního poločasu, který skončil
17:13 z pohledu ROBE.
Po pauze navíc Zubří na svého soupeře vlétlo a po čtyřech
brankách v úvodních pěti minutách se dostalo do komfortního náskoku. V 36. minutě kouč Pavel Hladík sáhl po logickém time-outu a osud utkání se začal pomalinku otáčet.
Brno stáhlo mimo jiné díky dvěma trefám Jakuba Bosáka
s Vladimírem Ratkovským rozdíl na původní čtyři branky
a stíhací jízda pokračovala.
Ačkoliv se zuberští házenkáři dostali na několik minut zpátky do vyššího náskoku, na konci utkání předvedlo Brno málokdy vídaných šest branek bez odpovědi! Ani fantastický
závěr domácích ovšem na remízu nestačil, hosté uhájili vedení a zvítězili těsně 33:31.

17. kolo: HC ROBE Zubří – TJ Sokol Nové Veselí 31:24
(17:9)
Nejlepší střelci: Mořkovský 6/3, Mazurek 6, Mičkal 5/1 –
Dodica 5/1, Flajsar, Bartůněk, Krčál a Tomášek 3
Trenér hostujícího týmu, Peter Kostka: „Gratuluji domácím. Rozhodl první poločas, měli jsme málo přerušení, každý
odražený balón byl v rukou domácích. My nejsme tým, který
může hrát profesorskou házenou, musíme jít na krev, bít se
o každý míč. Nechci říct, že by někdo z našeho mančaftu nechtěl, ale chyběla mi tam agresivita a více zásahů v bráně.

Dohrávka 13. kola:
SKKP Handball Brno – HC ROBE Zubří 31:33 (13:17)
Nejvíce branek: Bosák a Živanov 5, Ratkovský 4 – Mořkovský 10, Dokoupil 6, Jurka 5
HC Zubří
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Z činnosti lyžařského oddílu
Těsně před koncem roku uspořádal oddíl Sokolu Kněhyně první Krajský závod. Na programu
byl běh na lyžích klasickou technikou s intervalovým startem a místem konání byl Běžecký
areál Pustevny. Ze závodu jsme si odvezli pět
medailí a dobrý pocit z kvalitní letní přípravy.
Druhý lednový víkend jsme si chtěli prodloužit soustředěním
v Orlických horách, ale nevídaná obleva tyto plány zhatila. Podobně dopadl i plánovaný závod organizovaný naším oddílem.
Ten jsme zatím odložili a plánujeme ho zorganizovat na přelomu února a března. Karlovská padesátka byla zrušena úplně.
Díky nedostatku sněhu na Pustevnách jsme se rozhodli zúčastnit se víkendových závodů ve Vysočina aréně, kde je na tratích
navezen více jak metr umělého sněhu. Po pátečním tréninku nás
v sobotu čekal veřejně medializovaný závod „Zlatá lyže“. Od
kategorie starších žáků se jelo volnou technikou, která nepatří
v našem oddíle k silnějším stránkám. Díky výkonům jsme se
dočkali pěkných výsledků všech našich sedmi elitních závodníků a bonusem byl stříbrný úspěch mladšího žáka Petra Divína.

Nové Město na Moravě - Krajský přebor Jihomoravského kraje
V neděli byl na programu Krajský přebor Jihomoravského
kraje a závodilo se v naší silnější disciplíně – klasické technice. Na perfektně připravené trati doplnili náš juniorský tým
i dva muži, aby si tak na vlastní kůži vyzkoušeli, že v televizi ty kopce vypadají mírnější, než ve skutečnosti jsou. Těžké
tratě a nám oblíbenější klasický styl všem našim závodníkům
sedly a ke znovu stříbrnému Petrovi Divínovi, přibyli dva
bronzoví – jeho mladší bratr Jiří a dorostenka Bára Porubová.

Velká škoda, že díky pandemickým opatřením byly zrušeny
slavnostní ceremoniály. I přesto hodnotíme víkend u Nového
Města na Moravě jako velmi vydařený a plný hezkých zážitků.
Po delší závodní odmlce se první únorový víkend naše tréninková skupina rozdělila. Dva mladší žáci odjeli na republikový
závod do Trutnova a druhá část skupiny, včetně mužů, odjela do Velkých Karlovic na první závod Valachytour – Noční stopa Valachy. Mladší žáci si počínali v Trutnově skvěle,
a i když podmínky pro lyžování nemáme tak skvělé jako tradiční lyžařské velkokluby, odvezli si kluci umístění v první
desítce (Lukáš Volný – sobota 9. místo ze 48 závodníků; neděle 2 km, hromadný start, 9. ze 46 závodníků; Petr Divín sobota 14. místo ze 49, neděle 9. místo ze 47.)

Před startem na republikovém závodě v Trutnově
V Karlovicích se naši lyžaři rozhodně neztratili a odvezli si
napříč kategoriemi krásná umístění a tři medaile. Jiří Divín
zlatou, Filip Dimitriadis stříbro a Martin Klesa bronz. Vojta
Prstek dovezl domů bramborovou a do desítky se vešli i Martin Volný (6.) a Tomáš Divín (10.). Závod je prvním ze seriálu
ValachyTour, chlapci a chlapi tak mají bodově nabito do dalších náročných disciplín.

Při oblevě jsme trénovali v tělocvičně

Noční stopa Valachy 2022

V rozjeté sezóně pokračujeme. Výsledky a fotografie můžete
sledovat na našich webových a facebookových stránkách.
Lyžařský oddíl
www.lyzarizubri.cz
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Seznam akcí na sportovištích
města Zubří v březnu 2022
SPORTOVNÍ HALA
Sobota 5. 3.
18.00 hod.
		
		

HC ROBE Zubří
- Talent tým Plzeňského kraje
21. kolo extraligy mužů

Neděle 6. 3.
09.30 hod.
		
		

HC Zubří B
- HK Bystřice pod Hostýnem
17. kolo zlínské ligy mladšího žactva

11.00 hod.
		
		

HC Zubří A
- TJ Handball Valašské Meziříčí
17. kolo zlínské ligy mladšího žactva

Sobota 12. 3.
08.00 hod.
		

Fotbalový turnaj
turnaj přípravek

Neděle 13. 3.
10.00 hod.
		

TJ Lesana Zubří - HC Zubří B
18. kolo zlínské ligy mladšího žactva

17.00 hod.
		

TJ Lesana Zubří - Fatra-Slavia Napajedla
16. kolo 2. ligy mužů

Sobota 19. 3.
16.00 hod.
		
		

TJ Lesana Zubří
- SKH Polanka nad Odrou
10. kolo 2. ligy mužů

Neděle 20. 3.
09.30 hod.
		
		

HC Zubří B
- TJ Handball Valašské Meziříčí
19. kolo zlínské ligy mladšího žactva

Sobota 26. 3.
09.30 hod.
		

TJ Lesana Zubří - Handball PSG Zlín A
20. kolo zlínské ligy mladšího žactva

Neděle 27. 3.
08.00 hod.
		
09.30 hod.
		
11.00 hod.
		
12.30 hod.
		
15.00 hod.
		

HC Zubří C - HC Zubří A
20. kolo zlínské ligy mladšího žactva
HC Zubří B - HK Bystřice pod Hostýnem
11. kolo zlínské ligy starších žáků
HK Bystřice pod Hostýnem - TJ Holešov
11. kolo zlínské ligy starších žáků
HC Zubří B - TJ Holešov
11. kolo zlínské ligy starších žáků
TJ Lesana Zubří - Házená Velká Bystřice
16. kolo 2. ligy žen

KUŽELNA
Pátek 4. 3.
17.00 hod.
Pondělí 14. 3.
17.00 hod.

TJ Gumárny Zubří - TJ Kelč
18. kolo zlínského krajského přeboru
TJ Zubří B - TJ Odry C
14. kolo meziokresního přeboru

Program - březen 2022

MUZEUM ZUBŘÍ,
Vzdělávací centrum Jana Koláčka

Hlavní 824
Úterý 22. 3. od 17.00 hodin
CHODNÍČKY K MINULOSTI
JAK SE VYRÁBĚLY VÁZANÉ PAPUČE
Brňáky, bandury či kocúry, takové názvy se vžily pro ručně
vázané papuče. Netradiční papuče se v předminulém a minulém
století vyráběly v zimním období v domácnostech na celém
území severovýchodní Moravy. Nejvíce však v Příboře a okolí.
Výroba tohoto obutí přetrvávala v regionu až do devátých let
20. století, kdy byl tento druh obuvi často vyhledávaným
artiklem na pražských vánočních trzích. O jejich výrobě
i s ukázkou, jak se vyrábí, bude vyprávět PhDr. Václav
Michalička, PhD., a jeho tým Centra tradiční technologie
Příbor.
Vstupné 40 Kč. Možnost zakoupení zvýhodněných
permanentek.

MUZEUM ZUBŘÍ,
Výstavní galerie Petrohrad
Úterý 8. 3. – neděle 3. 4.
RETROPERSPEKTIVA
Výstava výtvarného sdružení Modicum spatium vitae Marka Mikla, Karla Nováčka a Libora Stratílka. Každý
ze členů tvoří v jiném oboru, sdružení tak snoubí volnou
i cílenou fotografickou tvorbu Karla Nováčka, plastiky
a objekty Libora Stratílka a digitální i analogovou tvorbu malby
a kresby Marka Mikla. Srdečně vás zveme do světa sdružení
Modicum spatium vitae, který je protknutý výtvarnem, fantazií
a blízkým přátelstvím.
Slavnostní vernisáž 8. 3. 2022 od 16 hodin
Otevírací doba každou středu, čtvrtek, pátek, sobotu a neděli
od 14.00 do 18.00 hodin.
Vstupné dobrovolné
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