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

(více na str. 12)

Vánoční bohoslužby

Tříkrálová sbírka v Zubří 8. ledna 2022

(více na str. 6)

Krásné prožití vánočních 
svátků plné pohody, 

vše nejlepší 
a hlavně zdraví 

do nového roku 2022
přejí všem občanům

zastupitelé města 
a 

zaměstnanci MěÚ Zubří

Pátek 
24. 12. 2021 Slavnost Narození Páně 00.00 farní kostel

Sobota 
25. 12. 2021 Slavnost Narození Páně 07.45

11.00
farní kostel 
farní kostel

Neděle 
26. 12. 2021

Svátek sv. Rodiny, Ježíše, 
Marie a Josefa

07.45
11.00

farní kostel 
kaple St. 

Zubří

Pátek 
31. 12. 2021

Na začátek občanského roku 16.00 farní kostel 

Sobota
1. 1.  2022

Nový rok, Slavnost Matky 
Boží Panny Marie

07.45
11.00

farní kostel 
farní kostel

Neděle 
2. 1. 2022

2. neděle po Narození Páně 11.00 farní kostel
Vážení čtenáři,

z důvodu onemocnění poštovních doručovatelů došlo 
v měsíci listopadu ke zpoždění doručení Zuberských 

novin a někteří z vás je nedostali vůbec. Redakční 
rada se tímto omlouvá vám všem. Prosincové noviny 

jsou k dispozici ve všech Jednotách, Tescu, 
a na MěÚ v Zubří. 

V lednu by měly být distribuovány opět vám všem do 
schránek, doufáme, že situace bude lepší.

Redakční rada Zuberských novin

Oznámení občanům
V době od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022 
bude Městský úřad Zubří uzavřen.

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



Přejeme všem jubilantům do dalších let pevné zdraví, 
hodně štěstí, spokojenosti a krásných chvil pohody.

František Krpela  80 let Eva Hrabovská 85 let
Štěpánka Opálková  85 let  Miroslava Novosadová 90 let
Jana Mikulenková 75 let Alois Pšenica 75 let
Albert Nohavica 85 let

Blahopřání

Úmrtí
Luboš Dědek  Bohuslava Matyšťáková
Marta Kamencová Petr Poruba
František Vavřík  Anna Pavková
Boženka Čuhajová Jan Koláček

Vzpomínáme

Dne 8. prosince 2021 uplynulo 6 let, co 
nás navždy opustila naše drahá manželka, 
maminka a babička, 

paní Ludmila Opálková. 
S láskou vzpomínají manžel Václav, dcera Ludmila s ro-
dinou a syn Milan s rodinou. Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi.

Odešla jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách 
ale zůstáváš dál.
Roky plynou jak tiché řeky proud,
jen bolest nedá zapomenout.

Společenská kronika občanů Zubří
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Zdeněk a Ludmila Pavlátovi

k   k   k

Zlaté svatby

Marta a Josef Melichaříkovi

Diamantové svatby

Sylveria a Emanuel Brydovi

 Milada a Vincenc Machovi

Mnoho šťastných chvil 
o Vánocích, hodně zdraví, 

štěstí a lásky po celý nový rok 
všem spoluobčanům 

přeje 

společenská komise

František a Eva Krůpovi

František a Ludmila Hrachovcovi



Dne 19. prosince 2021 uplynulo 5 let od 
úmrtí 

pana Ladislava Raždíka. 
Stále vzpomínají manželka, syn Ladislav s rodinou, syn  
Lubomír s rodinou. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Prázdné je místo,
kde jsi sedával a zněl Tvůj hlas,
ale vzpomínky na Tebe
zůstanou navždy v nás.

Dne 12. prosince 2021 uplynuly dva roky od odchodu na 
věčnost 

pana Josefa Bambucha. 
Dne 13. ledna 2022 by se dožil 82 let. Stále 
vzpomínáme. See you later, tati! 

Manželka, syn a dcera s rodinami.

Dne 28. prosince 2021 vzpomeneme první 
smutné výročí, co nás navždy opustil 

pan Joáchym Míček. 
S láskou vzpomínají manželka Anna, syn 
Lubomír a dcera Helena s rodinami.

Čas neúprosně běží a nevrátí, co vzal 
– jen lásku, úctu a vzpomínky v srdci 
zanechal.

Dne 13. prosince 2021 jsme 
vzpomněli 10. výročí úmrtí 
naší maminky, 
paní Miroslavy Svakové.

Dne 17. ledna 2022 vzpome-
neme 10. výročí úmrtí našeho tatínka, 

pana Michala Svaka. 
Vzpomínají synové s rodinami.

Zhasly oči maminky, tatínka,
nezhasne však nikdy vzpomínka.

Dne 27. prosince 2021 uplyne již pět let, 
kdy nás navždy opustil náš drahý tatínek, 
manžel a milující dědeček, 

pan Jiří Hübscher. 
S láskou v srdci vzpomínají manželka, dcery, vnoučata  
a bratr s rodinou.

Utichlo srdce znavené,
nebylo z ocele, nebylo z kamene.
Utichlo a šlo spát,
budeme na něj s láskou věčně vzpomínat.

Dne 9. prosince 2021 jsme vzpomněli  
5. smutné výročí úmrtí mého manžela, 
našeho tatínka a dědečka, 

pana Eduarda Andrýska.
S láskou a úctou vzpomínají manžel-
ka Milada, dcera Lucie a syn Radim  
s rodinou. Kdo jste ho znali, vzpomeňte  
s námi.

Dne 11. prosince 2021 tomu bylo 5 let, 
co nás opustila naše maminka a babička, 

paní Aloisie Andrýsková. 
S láskou vzpomínají dcera Blanka s rodi-
nou a snacha Milada s rodinou. Děkuje-
me všem, kdo vzpomenou s námi.

Dne 19. prosince 2021 jsme vzpomněli  
9. 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.

Dne 8. ledna 2022 vzpomeneme 11. výročí 
úmrtí naší milé maminky, manželky a babičky, 

paní Marie Kolečkové.
Za celou rodinu vzpomíná manžel Mirek s rodinou. Kdo jste 
ji znali, vzpomeňte s námi.

Už jen kytičku květů
na hrob Ti můžeme dát,
svíčku zapálit, chviličku postát
a s láskou tiše vzpomínat.

Dne 21. ledna 2022 uplyne 12 let od úmrtí 
milovaného tatínka a dědečka, 

pana Františka Dobeše.
Za celou rodinu vzpomínají synové s rodina-
mi. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Cokoliv jsme na Tobě milovali a čemukoliv jsme 
se obdivovali, trvá a potrvá v srdcích všech 
a ve věčnosti času.                         Tacitus
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Dne 29. prosince 2021 uplynou 2 roky 
od chvíle, kdy dal sbohem životu a usnul 
spánkem pokoje náš milovaný manžel, 
tatínek, dědeček, pradědeček a bratr, 

pan Jan Mach. 
Na pěkné chvíle s ním prožité stále s úctou a láskou vzpo-
mínají manželka, děti s rodinami a sourozenci. Děkujeme 
všem, kdo rádi vzpomenou s námi.

Čas míjí,
vzpomínky zůstávají.

Dne 31. prosince 2021 vzpomeneme  
9. smutné výročí úmrtí 

paní Milady Petřekové. 
S láskou vzpomínají syn Karel s rodi-
nou a dcera Milada s rodinou. S láskou  
a úctou vzpomíná celá rodina.



Vážení spoluobčané,
v měsíci listopadu 2021 se uskutečnila jednání Rady města 
Zubří číslo 76 a 77, ze kterých vám přinášíme pravidelný 
souhrn informací. Anonymizované důvodové zprávy nalez-
nete na webu města Zubří. V případě jakýchkoli dotazů či 
nejasností se na nás neváhejte obrátit. 
Na listopadové RM 76 se probíraly tyto body:
►Rada města (RM) doporučuje Zastupitelstvu města Zub-

ří (ZM) schválit bezúplatné nabytí nemovitých věcí včet-
ně veškerých součástí a příslušenství do vlastnictví města 
Zubří (U Domoviny 234, 756 54 Zubří, IČO 00304492),  
a to pozemků: 
• p. č. 1494/2, ostatní plocha, o výměře 79 m2 (příjezdová 

komunikace k rodinným domům), 
• p. č. 1519/2, ostatní plocha, o výměře 73 m2 (příjezdová 

komunikace k rodinným domům), 
• p. č. 5450/21, ostatní plocha, o výměře 829 m2 (chodník), 

     zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrál-
ního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na 
LV č. 1357 pro obec a k. úz. Zubří od Zlínského kraje (tř. 
Tomáše Bati, 761 90 Zlín, IČO 70891320).

►RM schválila uzavření smlouvy o nájmu části prostor 
sloužících podnikání v objektu Domu služeb Zubří, Hlavní 
79, PSČ 756 54, o výměře 32,04 m2, k. úz. Zubří, s panem 
Danielem Saszem, IČ: 02810433, Nový Jičín, Myslbekova 
608/3, PSČ 741 01, s účinností od 1. 1. 2022, za účelem 
zřízení skladu pro nově vznikající farmářskou prodejnu  
v přízemí Domu služeb. Jedná se o prostory bývalé prodej-
ny parfumerie a kosmetiky. Čtvrtletní nájemné činí 2163 Kč. 

►RM schvaluje „Operační plán zimní údržby MK“ města 
Zubří. Jedná se především o aktualizaci stávajícího ope-
račního plánu, který byl platný od roku 2010 – za tu dobu 
došlo k některým změnám (nová smlouva s dodavateli 
zimní údržby, nové ulice apod.), které vyvolaly nutnost 
schválení nového plánu. Operační plán najdete ve zve-
řejněných důvodových zprávách na webových stránkách 
města Zubří. 

►RM revokuje usnesení RM 75/716 ze dne 27. 10. 2021. 
Jedná se o usnesení, ve kterém RM nedoporučila ZM 
schválit bezúplatný převod kanalizační přípojky na po-

zemcích p. č. 395, 389/2, 389/1, 390/1, 387/2 a 5432/1 do 
majetku Města Zubří. Důvodem revokace je, že rozhodo-
vání o nabytí inženýrských sítí přísluší RM a nikoliv ZM.

►V souvislosti s předchozím bodem RM neschválila bez-
úplatný převod kanalizační přípojky na pozemcích p. č. 
395, 389/2, 389/1, 390/1, 387/2 a 5432/1 do majetku Měs-
ta Zubří od XXXxxx, XXXxxx a XXXxxx. Dle sdělení 
zástupce společnosti VaK Vsetín jim nelze předat přípojku 
k provozování, jelikož společnost provozuje pouze stoky  
a hlavní řády. Provoz, údržba a opravy přípojek si zajišťují 
vlastníci na své náklady. Tyto přípojky jsou v nevyhovují-
cím technickém stavu a nedostupné těžkou technikou pro 
opravy a údržbu. V případě rozšíření výstavby v lokalitě 
bude muset dojít k výstavbě nového kanalizačního řádu 
dle současných norem. Z těchto důvodů RM neschválila 
bezúplatný převod kanalizační přípojky do majetku města.

►RM schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne služebnosti k pozemku p. č. 5432/1 v k. úz. Zubří s Lesy 
České republiky, s. p., IČ: 42196451, Hradec Králové, 
Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08. 

►RM projednala návrh rozpočtu města Zubří pro rok 2022 
s vedoucími jednotlivých odborů města. Návrh rozpočtu byl 
upraven a jeho finální verzi RM projednala na své 77. schůzi.

►RM projednala požadavek společníků společnosti „Zim-
ní údržba pro Zubří“, který se týká změn cen zimní údržby 
vyvolaných současným nárůstem cen pohonných hmot, 
materiálů a služeb. RM nechala odbor výstavby připravit 
podrobnosti o loňské zimní údržbě a zajistit právní stano-
visko k možným úpravám dodatku smlouvy.

Na listopadové RM 77 se probíraly tyto body:
►Rada města (RM) doporučuje Zastupitelstvu města 

Zubří (ZM) schválit Rozpočet města Zubří na rok 2022, 
dle předloženého návrhu ve výši: 
• Příjmová část 135.247.000 Kč 
• Výdajová část 129.747.000 Kč 
• Financování 5.500.000 Kč

Konkrétněji:
• Třída 1 - Daňové příjmy       97.170.000 Kč
• Třída 2 - Nedaňové příjmy      13.577.000 Kč
• Třída 3 - Kapitálové příjmy          300.000 Kč
• Třída 4 - Přijaté transfery       24.200.000 Kč
• Třída 5 - Běžné výdaje        83.062.000 Kč
• Třída 6 - Kapitálové výdaje      46.685.000 Kč
• Třída 8 - Financování         5.500.000 Kč
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na webových stránkách měs-
ta Zubří dne 30. 11. 2021 k nahlédnutí a připomínkám. Mezi 
hlavní investiční položky patří dostavba DPS a Lékařské-
ho domu (33 mil. Kč), vybudování systému připravenosti 
na krizové stavy (7,5 mil. Kč), zhotovení projektových do-
kumentací na chodník na Starém Zubří (1,1 mil. Kč), tré-
ninkové haly (1,8 mil. Kč) aj. Výše splátky úvěrů pro rok 
2022 činí 7 820 000 Kč, která je v rozpočtu krytá položkami 
Financování (5,5 mil. Kč) a převodem výsledku hospoda-
ření a zůstatkem na peněžních účtech za rok 2021 (celkem  
2,23 mil. Kč - položky 8115 a 8901).

►RM doporučuje ZM schválit střednědobý výhled roz-
počtu města Zubří pro období let 2023 až 2026. Středně-
dobý výhled byl zveřejněn na webových stránkách dne  
30. 11. 2021 k nahlédnutí a připomínkám.

MěÚ Zubří informuje

4 Zuberské noviny - prosinec 2021

V měsíci lednu a únoru 2022 
vzpomeneme 16. smutné vý-
ročí úmrtí našich drahých rodičů 

Pavlíny a Miroslava Krpelíkových. 
Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte s námi. S láskou děti  
s rodinami a vnoučata.

Láska smrtí nekončí, 
navždy Vás budeme 
mít v srdci, 
naši drazí rodiče.

k   k   k
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Druhové 
třídění

Údaj 2023 2024 2025 2026

1
Daňové 
příjmy

94 250 100 450 105 650 111 350

2
Nedaňové 

příjmy
16 000 16 000 16 000 16 000

3
Kapitálové 

příjmy
300 4 500 300 300

4
Přijaté 
dotace

40 800 18 700 18 700 18 700

z toho 41 Neinvestiční 9 000 9 000 9 000 9 000
42 Investiční 31 800 9 700 9 700 9 700

celkem 
příjmy

151 350 139 650 140 650 146 350

5
Běžné výdaje 

vč. oprav
78 250 75 450 80 650 81 350

6
Kapitálové 

výdaje
65 280 56 380 58 180 63 139

celkem 
výdaje

143 530 131 830 138 830 144 489

8124 
splátky 

dl. úvěrů
7 820 7 820 1 820 1 861

► RM, v postavení jediného společníka společnosti MA Zubří, 
s. r. o., schválila:

• zřízení nových pracovních míst ve společnosti:
- Správce areálu od 1. 1. 2022 
- Uklízeč/ka od 1. 3. 2022 
• v souladu se Smlouvou o výkonu funkce jednatele společnosti 
MA Zubří, s. r. o., IČ: 05307449, Zubří, Hamerská 10, PSČ 
756 54, jednateli společnosti panu Robertu Jurajdovi, XXXxxx, 
zvýšení měsíční hrubé odměny od 1. 1. 2022 o 20 %.

► RM akceptuje návrh likvidační komise ze dne 15. 11. 
2021 a schvaluje účetní odpis s pořizovací cenou ve výši  
286 603,00 Kč a fyzickou likvidaci předmětů s pořizovací cenou 
ve výši 527 663,42 Kč z majetku města, dle důvodové zprávy. 
Jedná se většinou o nefunkční či poškozený majetek, jako 
např. servery, notebooky, motorová sekačka apod. Kompletní 
seznam vyřazovaného majetku můžete vidět ve zveřejněných 
důvodových zprávách z RM na webových stránkách města Zubří.
► RM schvaluje „Základní škole Zubří, okres Vsetín, IČ: 
70874603, Zubří, Hlavní 70, PSČ 756 54“ převod částky  
70 000 Kč z rezervního fondu k posílení svého fondu investic, 
za účelem zakoupení nového elektrického dvouplášťového kotle 
do školní jídelny.
► RM schválila uzavření Dodatku:

• č. 3 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 1, Na Potoku 369, Zubří,  
s XXXxxx, kterým se prodlužuje doba nájmu na dobu určitou 
od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023.
• č. 3 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2, Na Potoku 369, Zubří,  
s XXXxxx, kterým se prodlužuje doba nájmu na dobu určitou 
od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023.
• č. 4 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 3, Rožnovská 419, Zubří,  
s XXXxxx, kterým se prodlužuje doba nájmu na dobu určitou 
od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023.
• č. 5 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 7, Hlavní 824, Zubří,  
s XXXxxx, zastoupeným opatrovnicí XXXxxx, kterým se 

prodlužuje doba nájmu na dobu určitou od 1. 1. 2022 do  
31. 12. 2022.

► RM schvaluje Dodatek č. 13 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 (vč. DPH) tepla pro rok 2022 (objekty: 
MěÚ, Dům služeb, bytový dům Hlavní č. p. 824 vč. depozitáře  
a Rožnovská č. p. 419, Klub Zubří, Zdravotní středisko). 
Kalkulace ceny za rok 2022 činí 604,31 Kč/GJ (za rok 2021 
činila 525,95 Kč/GJ). Výše záloh 2022 činí 96 000 Kč/měsíc  
a 1 152 000 Kč/rok (totožná s rokem 2021).
► RM schvaluje Dodatek č. 9 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, Rožnov pod Radhoštěm, 
Kulturní 1785, PSČ 756 61, který se týká stanovení měsíčních 
záloh a kalkulace ceny (vč. DPH) tepla pro rok 2022 (objekt: 
Sokolovna). Kalkulace ceny za rok 2022 činí 521,38 Kč/GJ (za 
rok 2021 činila 482,36 Kč/GJ). Výše záloh 2022 činí 8 000 Kč/
měsíc a 96 000 Kč/rok (totožná s rokem 2021).
► RM schvaluje Dodatek č. 14 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 (vč. DPH) tepla pro rok 2022 (objekt: 
Sportovní hala). Kalkulace ceny za rok 2022 činí 465,34 Kč/GJ 
(za rok 2021 činila 428,78 Kč/GJ). Výše záloh 2022 činí 35 000 
Kč/měsíc a 420 000 Kč/rok (totožná s rokem 2021).
► RM byla informována o žádosti na zprovoznění stávajícího 
komínu v hospodě na Starém Zubří, který byl v minulosti při 
rekonstrukci střechy zasypán. Žadatel je ochoten se podílet 
25 % z celkových nákladů, kdy dle jeho odhadů by vyčištění 
a zprovoznění vyšlo na cca 60-70 tis. Kč. RM souhlasí se 
znovuzprovozněním komínu.
► RM na základě zhoršující se epidemiologické situace 
projednala úpravu plánovaného kulturního programu do konce 
roku 2021. Jedná se o Rozsvícení vánočního stromu 28. 11. 
(doprovodný program a stánkový prodej byl zrušen), Koncert 
Věry Martinové 30. 11. (změna termínu na 4. 5. 2022), Beseda  
s Jiřím Kolbabou – Norsko 2. 12. (změna termínů na 8. 9. 2022)  
a Divadelní předplatné A, Manželský čtyřúhelník na horách 9. 12. 
(změna termínu dle nabídky agentury). Zároveň bude doporučeno 
ostatním pořadatelům ve městě vyhnout se pořádání hromadných 
akcí nad 100 osob. 
► RM se vrátila k požadavku společnosti „Zimní údržba pro Zubří“ 
na úpravu cen za služby zimní údržby na pozadí zvýšených nákladů 
(palivo, posypový materiál). RM na doporučení právníků počká na 
konec zimy na skutečně vynaložené náklady a poté rozhodne. 
► RM byla informována o plánu čištění příkopů a nátěrů mostů. 
V plánu čištění příkopů na rok 2022 jsou: 

• Pod Lipůvkou cesta k pálenici – pročištění 
• Směr Machulky u č. p. 306 – pravidelné čištění  
• Pod Javorníkem u č. p. 591 – prohloubení, pročištění  
• Nad Točnou nad č. p. 1302 – pročištění
• Zemanky, začátek – pročištění, někde prohloubení
• Na Kopci, začátek – pročištění, prohloubení

►U nátěru mostů je na rok 2022 plánován nátěr lávky u Javisu, 
most Nad Rozcestím a most k restauraci Pod Lipůvkou. Natírat se 
budou i další zábradlí ve městě za pomoci zaměstnaných brigádníků. 

Za Radu města Zubří, Matěj Mizera
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Vážení spoluobčané, s posledním listopadovým dnem jsme 
se nejen přiblížili k Vánocům, ale také jsme ukončili hlaso-
vání v našem participativním rozpočtu „Nápady pro Zubří“. 
V minulých týdnech jste mohli rozdat své body mezi dvanáct 
nápadů našich občanů a dopomoci tím k realizaci maximálně 
pěti nejlepších projektů.
Nakonec se sešlo 224 elektronických hlasů, ze kterých bylo 
218 platných. Papírových hlasovacích lístků se nám vráti-
lo 31. Celkem se tedy do nového projektu města zapojilo 
249 našich občanů. Aby byl nápad realizován, bylo potřeba, 
aby získal alespoň 10 % ze všech v hlasech rozdaných bodů. 
Celkově bylo rozdáno po odečtení plusových a mínusových 
hlasů 937 bodů (tzn., že koeficient pro realizaci byl 94 bodů).

Výsledky hlasování – Nápady pro Zubří

Od 1. září 2022 bude zakázáno provozování kotlů na 
tuhá paliva, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy. Vý-
měna těchto nevyhovujících kotlů je proto podporována po-
skytnutím dotace. Kotlíkové dotace 2021+ jsou určeny pro 
nízkopříjmové domácnosti, kterým mohou pokrýt až 95 % 
nákladů na výměnu starého kotle. Kotlíkové dotace mohou 
získat jen domácnosti, kde průměrný čistý roční příjem na 
osobu žijící v domácnosti žadatele nepřekročil v roce 2020 
částku 170 900 Kč. Domácnosti, kde žijí jen osoby pobírající 
starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, mají na do-
taci nárok automaticky. Pokud ještě nemáte vyhovující ko-
tel, využijte této poslední šance a o dotaci si požádejte. Pro-
vozovateli nezpůsobilého kotle, který do září příštího roku  
o dotaci alespoň nepožádá, hrozí v případě kontroly pokuta.
Předžádost a informace:
www.kr-zlinsky.cz/kotliky
E-mail: kotliky@kr-zlinsky.cz
Infolinka: +420 577 043 411
Pomoc s vyplněním předžádosti:
Ing. Neuman – tel. 771 224 322
info@masroznovsko.cz

Pořadí Název projektu Počet bodů %

1
6. Revitalizace hřiště nad 

městským úřadem
256 27,32%

2
10. Zpřístupnění WC 

v Centru města
166 17,72%

3
7. Obnova chodníků a schodů 

s nájezdem pro kočárky
165 17,61%

4
3. Záchrana srnčat při 

senosečích za pomocí dronu
102 10,89%

5
11. Projektová dokumentace 

na dětské hřiště v Klidové zóně
83 8,86%

6
1. Most v horní části 

ul. Čertoryje
72 7,68%

7
9. Parkové úpravy 

v prostranství u pramene 
studánky Pod Obecníkem

68 7,26%

8
12. Zpřístupnění kontejnerů 

na větve a trávu na Starém Zubří
66 7,04%

9
5. Umístění odpadkového 

koše a koše na psí exkrementy
18 1,92%

10
2. Umístění odpadkového 

koše a koše na psí 
exkrementy

15 1,60%

8. Veřejný přístřešek pro 
údržbu automobilů  

s nabíjením elektrokol
-7 -0,75%

11 4. Lavičky od Dineru 
ke sportovní hale -67 -7,15%

Děkujeme všem, kteří se nebáli svůj nápad zveřejnit, a také dě-
kujeme všem, kteří v Nápadech pro Zubří hlasovali. Doufáme, 
že se vám tento projekt města zalíbil a do příštího ročníku se 
nám zapojí ještě více občanů. O realizaci vítězných nápadů vás 
budeme informovat v příštím roce.

Aleš Měrka, místostarosta

Kotlíkové dotace pro domácnosti 
s nižším příjmem

Také domácnosti, které dle předchozího článku nespadají 
do kategorie nízkopříjmových, mohou požádat o dotaci na 
výměnu nevyhovujícího kotle, a to v rámci programu Nová 
zelená úsporám. U programu Nová zelená úsporám může 
být dotace na výměnu zastaralého kotle až 50%. A kdo má 
zájem, tak může spolu s výměnou kotle požádat o dotaci  
i na další opatření snižující využívání přírodních zdrojů, např. 
zateplení domu, využití dešťové vody, instalaci solárního sys-
tému a další. Kombinace více podporovaných opatření vám 
tak může přinést další energetické a finanční úspory. Na we-
bových stránkách www.novazelenausporam.cz naleznete 
všechny potřebné informace o tomto dotačním programu.

Pavel Paseka, MěÚ Zubří

Nová zelená úsporám pro domácnosti 
s vyšším příjmem

Myslivec u Světlušek

V listopadu naši třídu Světlušek navštívil pan myslivec Ro-
man Zeman, který přišel povídat dětem o zvířátkách, která 
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Tak se jmenoval edukační program, který pro naše nejmenší 
připravilo Valašské ekocentrum ve Valašském Meziříčí. Děti 
se hravou formou dozvěděly, jak zvířátka přečkávají zimní 
období, čím se živí, kdo v zimě spí a kdo je naopak aktivní. 

Kromě pohybových her děti také ochutnávaly domácí jader-
ničky a na závěr si každý vybarvil papírového ježka, kterého 
si pak odnesl domů. Program byl velice hezky upravený pro 
mladší věkovou kategorii a určitě se sem opět vrátíme. 

Kateřina Třetinová

Tvoření s rodiči u Motýlků

žijí v lese. Poutavé vyprávění doplňoval obrázky, ukázkami 
parohů, troubením jelenů, srnců, lišek a kanců. Děti se do-
zvěděly spoustu zajímavých a nových informací. Děkujeme 
za milou návštěvu a už se těšíme, až s panem myslivcem 
vyrazíme do lesa ke krmelci.

Vlaďka Janošková

Jak se ukládají zvířátka na zimu

Dne 11. listopadu uskutečnila třída Motýlků hravé tvoření  
s rodiči. Každý si ze sádry mohl vyrobit hříbek dle vlastní fan-
tazie. Modely hříbků se opravdu povedly, díky tvořivosti dětí 
a jejich skvělého doprovodu vypadaly jako živé. Děti si domů 
neodnesly jen svůj hříbek, ale i svítilnu lesních zvířátek, které 
si sami určili z výběru šablonek od našich paní učitelek. 

Moc děkujeme za příjemnou atmosféru a všem zúčastněným 
za zapojení se do práce.

Adéla Ulrychová

Podzim v lese
Na konci listopadu jsme s „mravenčími“ dětmi navštívili Va-
lašské ekocentrum ve Valašském Meziříčí, kde na nás čekalo 
povídání o lese. Děti si společně s paní lektorkou zopakova-

ly, co se naučily o listnatých a jehličnatých stromech a les-
ních zvířatech. Během programu si děti vytvořily frotáž listu 
a na závěr jsme se přesunuli ven, kde děti podle kůry a plodu 
poznávaly stromy a nakonec si na velké zahradě zahrály „Na 
veverky“. Mravenečci si program užili a těší se na další ná-
vštěvu ekocentra.

Za Mravenečky p. uč. Terka

Projektový den v MŠ Duha
Ve středu 24. listopadu měla třída Světlušek „projektový 
den".  Od paní lektorky si děti vyslechly spoustu užitečných 
informací o zvířatech na statku, v rybníce a v lese. Povídali 
si, poznávali, hravou formou se učili, ale aby to nebylo jen 
o učení, zahráli si také nějaké ty hry. Děti měly možnost se 
trochu vyřádit, ale také se něco zajímavého dozvědět, a tak 
příjemně a zase trochu jiným způsobem strávit dopoledne. 

Za Světlušky Jana Z.

Mikulášská nadílka

V úterý 7. 12. do naší duhové školky zavítal Mikuláš se 
svým andílkem a kamarádem čertíkem. Některé děti se čer-
tíkova příchodu nejdříve bály, ale potom zjistily, že je s ním 
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Keramické vánoční tvoření u Berušek

V říjnu se několik dětí z MŠ Sídliště zúčastnilo výtvarné sou-
těže „O čem sním“, kterou pořádalo Středisko volného času 
Rožnov pod Radhoštěm. Námětem mohly být sny, snová 
přání, nesplněná přání a očekávání nejen v novém školním 
roce dle fantazie dětí.

Mezi nitkami
Martin sice na svém bělouškovi nepřijel, ale Petrohrad nám 
to vynahradil svou sněhobílou výstavou.
Naši studenti měli možnost podívat se na čisté práce naší 
čaroruké Marušky Pyrchalové. Petrohrad zněžněl křehkými 
výšivkami a zaplnil se otázkami -  jak je to možné, jak se to 
dělá, trvá-li to rok či měsíc a bolí-li od toho víc ruce nebo 
oči.  
V půli měsíce slavnostní vernisáž ozdobila svým andělským 
hlasem Maruška Křenková a další Marie, tentokrát Krupová, 
ji vlídně uvedla. Byl to podvečer tří Marií. Teď ale patří dny 
a pozornost té, jejíž prsty umí tančit po plátně a vyšít šperk…
nebo třeba pohádku.

P.S.: Pokud někdo pociťuje potřebu spočinout okem na krá-
se, bílo ve výstavní síni bude konkurovat vločkám ještě pár 
týdnů.
                          S. Bludná

veliká legrace, a tak veškerý strach opadl a nastalo těšení 
na nadílku. Děti zavolaly společně Mikuláše, zazpívaly mu 
písničky a měly radost, že si odnesly i něco víc než jen uhlí 
a bramboru. 

Za MŠ Duha Terka

Za MŠ Sídliště Veronika Ulrychová

Ocenění

Mezi oceněné se umístil i náš Tomášek Ulrych ze třídy Sluní-
ček, který byl 10. 11. 2021 pozván na vernisáž výstavy a oce-
nění vybraných prací. Tomáškovo dílo neslo název „Cesta 
do vesmíru“. Tomáškovi gratuluji a přeji mu mnoho dalších 
úspěšných soutěží.                                                                                                                          

Zuzana Galčanová, učitelka MŠ 
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TIMELAPSE – nový hudební projekt 
zuberského rodáka

Kytarista Patt Berry, původně ovlivněný blues, má cha-
rakteristický hlas a jeho hudba se vyznačuje dynamic-
kým rozsahem. Na nové skladbě Timelapse ale blues 
nehledejte. Pohltí vás alternativní, intenzivní až filmová 
atmosféra.

Patt Berry vydal první sólové album Between the Hills  
v roce 2018 a odehrál koncerty na festivalech FM CITY 
FEST, Buskers fest, Světlo Valmez nebo Colours of Ostra-
va. V zahraničí jste ho mohli slyšet buskovat v ulicích An-
glie, Nizozemí, Srbska (FloatingMan - Liberland Summer 
Festival) či různých měst Španělska a Portugalska, kde ušel 
pěšky přes 1500 km a cestou hrál na ukulele. Jeho odklon od 
bluesové hudby si nyní můžete vychutnat v jeho nové kom-
pozici Timelapse, ke které si přizval řadu zajímavých hostů 
(Vilma Bartošová – violoncello, Petra Skácelíková – vocal, 
Filip Kamas – housle, Dušan Brus – piano).

440 Hz versus 432 Hz
Skladba Patta Berryho Timelapse je mimořádná svým ladě-
ním na frekvenci 432 Hz. Aby mohli hudebníci hrát spolu  
v harmonii, musí ladění nástrojů vycházet z jednoho společ-
ného ladění. V praxi to funguje tak, že se určí jeden výchozí 
tón a jemu se dá určitá frekvence. V dnešní době je za výcho-
zí bod považováno komorní „a“, které je laděno na frekven-
ci 440 Hz. Tento výchozí bod ladění schválila Mezinárodní 
organizace pro standardizaci (ISO), ale teprve v roce 1955. 
440 Hz jako kmitočet tónu „a“ se ustálilo praxí již v průběhu 
19. století. K tomu konsensu se došlo pozvolna, genericky, 
a bylo to ladění, které vyhovovalo dobové estetice. Do šest-
náctého století skoro jistě každý soubor ladil podle svého  

Miroslav Táborský i Lucie Štěpánková už se v Zubří cítí 
skoro jako doma, jak napsali do pamětní knihy Klubu 
Zubří. Ještě spolu s Kateřinou Táborskou uzavřeli letos 
v říjnu divadelní sezónu, která začala už v roce 2020 a vli-
vem mnoha opatření a přesunů se nám protáhla na dlouhé 
dva roky. Pan Táborský se tentokrát ujal i režisérské taktov-
ky a vytvořil si inscenaci doslova na tělo, takovou, která se 
opírá o duchaplný text i vlastní skvělý herecký výkon. Ztvár-
nil osobnost Alberta Einsteina tak věrohodně, že by člověk 
málem uvěřil, že se s tímto vědcem skutečně setkal. Jeho 
souhra s Lucií Štěpánkovou, která se vtělila do Einsteinovy 

RELATIVITA, vyvrcholení letošního 
divadelního předplatného

a každý sólista tak, jak mu vyhovovalo. Na frekvenci ma-
jící jako základní tón 432 Hz je např. hudba Verdiho. Díky 
tomuto ladění 432 Hz zní jeho kompozice tepleji a jemněji, 
a podle některých teoretiků ji vnímáme ve svém vlastním 
středu – v oblasti srdce a páteře – šíří či rozlévá se „kulatě“, 
tedy právě naopak oproti současné frekvenci 440 Hz, která 
se šíří „lineárně“ a kterou vnímáme na straně hlavy. 440 Hz 
aktivuje naši levou  hemisféru mozku (mysl), což především  
u stresu a úzkostí posiluje disharmonie. Před touto vyšší 
frekvencí varoval mj. rakouský filosof, literární kritik, umě-
lec a esoterik Rudolf Steiner. Byl přesvědčen, že tato frek-
vence napomáhá vývoji vedoucímu k asociálnímu chování  
a brzdí náš další vývoj. O návrat k frekvenci 432 Hz usilo-
valo i mnoho současných hudebníků. Mezi nimi například 
Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Birgit Nilsson, Joan 
Sutherland či Montserrat Caballe. Z komerčních umělců ji 
použili například Whitney Houston, Enya, Adele či John 
Lennon.
Novou instrumentální skladbu Patta Berryho si můžete po-
slechnout na YouTube i Spotify, určitě budete překvapeni, jak 
velké věci dokáže muzikant původem ze Zubří. 

foto: Patrik Sikel

foto: Patrik Sikel
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Jste lační po kultuře a nebojíte se opatření, která bohužel 
veškeré hromadné akce v posledních letech provázejí? Měli 
jste v minulosti smůlu, protože na divadlo bylo stále plno? 
Vězte, že permanentka na příští divadelní sezónu se určitě 
vyplatí a že volná místa ještě jsou. Divadelní předplatné pro 
rok 2022 vám přinese spoustu zábavy i příjemně stráveného 
odpočinku u výborných představení. Repertoár přináší zná-
mé tváře, spoustu chytrého humoru, složité zápletky, momen-
ty k zamyšlení, ale take chvilky dojetí, to vše za 1800 Kč.

V rámci předplatného je možné zhlédnout 3 pražská divadla, 
výborné herce z Uherského Hradiště a léty prověřený soubor 
Těšínského divadla s tradičním muzikálem. Třešinkou na 
dortu bude jistě představení Divadla Ungelt, za které byste  
v Praze utratili 800 Kč, a vy je  (Pavla Lišku a Jiřího Lang-
majera) můžete vidět doma v rámci předplatného. V loňském 
roce se velmi líbily Benátky pod sněhem pražské agentury 
Pantheon production. Ze stejné produkce pochází take no-
vinka Přátelák s Marikou Šoposkou (alternace Anna Strop-
nická), Jitkou Ježkovou (alternace Anna Fixová), Lukášem 
Pečenkou, Michalem Slaným a Filipem Cílem. Ti všichni 
budou v Přáteláku vystaveni těžké zkoušce, kdy každý na 
každého bude znát nějaké tajemství, a nepůjde v něm o nic 
více ani méně než o fotbal a početí dítěte.

JEŠTĚ JE ČAS POŘÍDIT SI DIVADELNÍ 
PŘEDPLATNÉ NA ROK 2022

dcery, byla jednoduše famózní, plná energie a otázek vise-
jících ve vzduchu. Ačkoliv představení Divadla v Řeznické  
s sebou zpravidla nepřináší salvy smíchu, čas se při nich do-
slova zastaví a po jejich skončení se absolutní ticho v sále 
mění na nekonečně dlouhý a vřelý potlesk.  

V další pražské černé komedii, která je exkurzí do světa žárli-
vosti, zrady, nevěry, klamů a ponížení, ukáží Ilona Svobodo-
vá, Nela Boudová a Otmar Brancuzský nový význam rčení, 
že “láska prochází žaludkem.” Určitě milým překvapením 
bude režijní debut Davida Macháčka z Uherského Hradiště, 
který s hereckými kolegyněmi nastudovat dramatický pří-
běh z Chicaga roku 1938 RŮŽOVÉ BRÝLE, v němž svého 
času v Divadle Kalich excelovaly Zuzana Bydžovská a Hana 



ZMĚNY V KULTURNÍCH AKCÍCH
Ani na konci letošního kalendářního roku jsme nebyli ušet-
řeni změn a zrušení původně naplánovaných termínů někte-
rých akcí. Zde přinášíme přehled akcí, které byly odloženy 
na nové termíny:
V úterý 30. 11. 2021 byl plánován již několikrát odložený 
koncert Věry Martinové. Ten bude přesunut na 4. května 
2022. Vstupenky a rezervace nadále zůstávají v platnosti. 
Beseda Jiřího Kolbaby o Norsku, která měla proběhnout 
ve čtvrtek 2. 12. 2021, se přesune na podzim roku 2022. 
Ani cyklus Divadelního předplatného se nepodaří definitivně 
uzavřít. Posledním představením pro skupinu A mělo být di-
vadlo Fanny Agentury MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK 
NA HORÁCH, které se mělo odehrát 9. 12. 2021. V tomto 
případě také hledáme nový termín na příští rok. Permanent-
ky stále zůstávají v platnosti.  
Těmito opatřeními chceme zamezit zbytečnému šíření ne-
moci, současně také vyjít vstříc divákům, kteří si na akce za-
koupili vstupenky, ale nemohou nebo nechtějí se za současné 
situace těchto hromadných akcí účastnit. Přejeme všem účin-
kujícím i divákům, aby se brzy zase mohli vzájemně potká-
vat a radovat ze společných zážitků bez strachu a omezení. 

LP

Chodníčky k minulosti
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Maciuchová. Věříme, že v podání Moniky Horké a Anny 
Pospíchalové nebudete o nic ochuzeni, kromě toho poprvé 
se můžeme těšit také na velkou dětskou roli, kterou si “vy-
střihne” Emilie Pospíchalová. V rámci divadelního cyklu pro 
rok 2022 nebudete ochuzeni ani o klasický muzikál v podá-
ní Těšínského divadlo, v němž se hlavní role ujme oblíbený 
Miroslav Liška.
Divadla se uskuteční za dodržení aktuálně platných hygie-
nických opatření. Je třeba počítat s možností změny termínů, 
případně i představení dle aktuální situace, nicméně spolu-
pracujeme jen s divadly a produkcemi, které jsou schopné 
zaručit adekvátní náhradu a dostát svým závazkům se ctí.
Předplatné si můžete objednat v kanceláři Klubu Zubří (tel: 
571 659 447, kultura@mesto-zubri.cz nebo rezervovat on-line 
na odkazu: http://www.mesto-zubri.cz/nakup-listku-online

Kulturní pozvánky

Vážení příznivci přednáškového cyklu Chodníčky k minu-
losti, bohužel již dva roky naše společné setkávání omezuje 
pandemie covid-19. Poslední přednáška Mgr. Hany Holišo-
vé o Leteckém neštěstí se bohužel neuskutečnila. Nebojte 
se, nepřijdete o ni, uskuteční se v prvním možném termínu. 
Touto přednáškou se ukončí cyklus roku 2020, ale již pro 
vás máme připraveny spousty nových pestrých témat, která 
vás zavedou do minulosti. Například se můžete těšit na be-
sedu o lidovém stavitelství na Valašsku, či jak se vyráběly 
vázané papuče, anebo besedu Vandy Vrlové: Jak to měly těž-
ké hospodyňky v minulosti. O programovém složení našich 
přednášek budete  včas informováni. Snad příští rok bude  
z epidemiologického hlediska lepší a my se ve zdraví uvi-
díme. 

Přejeme vám příjemné prožití svátků vánočních a těšíme 
se na vás v novém roce 2022. 

Omlouváme se za chybný 
údaj uvedený v novém zuber-
ském kalendáři pro rok 2022 
-  Zuberská výšivka v promě-
nách času. U popisku fotogra-
fie v 12. a 36. týdnu nám řádil 
tiskařský šotek. Správně má 
být uvedeno: Zhotovila Anež-

ka Šimurdová. Do sbírky Muzea Zubří však oba kapesníky 
věnovala Anna Šimurdová, za což jí děkujeme. Ještě jednou 
se velice omlouváme.  

Muzeum Zubří 

Zprávy z knihovny

Člověk míní, život mění. Tak bychom mohly nazvat posled-
ní dobu a situaci kolem plánování akcí v knihovně. Plánů 
bylo, je a bude. Situace se mění ze dne na den, ale rády se 
s vámi podělíme, co plánujeme, alespoň přibližně. Chceme 
spustit kurzy práce s počítačem. Bude se jednat o kurzy pro 
začátečníky. Jelikož však víme, že poptávka po kurzech je, 
ale netušíme, jaká je přesná představa potenciálních návštěv-
níků, rády bychom nechaly během ledna prostor právě vám, 
abyste se nám ozvali, co vás nejvíce zajímá. Zda máte zájem 
o vyhledávání na internetu, práci s e-mailem, o komunikaci 
se svými příbuznými přes počítač apod. Pomůže nám to se 
sestavením základní osnovy, budeme mít představu o množ-
ství zájemců, které možná budeme muset rozdělit do skupin.
Pokračovat by pak také měla v únoru Virtuální univerzita 
3. věku, rády bychom opět spustily klub Budulínek pro ty 
nejmenší z nás, rády bychom znovu spustily promítání do-
kumentů a plánujeme i besedy. Ale ty pro jistotu spíše až  
s blížícím se jarem.
A jak říkáme, jelikož se situace mění ze dne na den, některé 
akce tím pak nabývají na spontánnosti, doporučujeme sle-
dovat sociální sítě, webové stránky knihovny, města nebo 
informační portál Zubřan, poslouchat rozhlas a sledovat pla-
kátovací plochy. To jsou všude místa, na kterých se snažíme 
informovat o důležitém dění v knihovně.
Poslední letošní důležitou informací je, že knihovna je 
od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 zavřena z důvodu čerpání 
dovolené.
Přejeme vám vše, co se špatně balí, to jest klid, pohodu  
a zdraví! (Ale to bychom nebyly knihovnice, kdybychom 
vám nepopřály aspoň pěknou knihu pod stromečkem.)



Dovolte nám malé ohlédnutí za končícím rokem 2021. 
V letošním roce jsme bohužel díky pandemii nemohli usku-
tečnit všechny naplánované akce tak, jak jsme si představo-
vali. Bohužel byl zrušen každoroční karneval, Den matek  
a neuskutečnilo se také předadventní setkání. Ale přeci je-
nom jsme nelenili! 

Začátkem roku jsme zorganizovali brigádu mytí oken a úklid 
místnosti v Horní škole, v květnu dostala každá členka kvě-
tinu a v červnu jsme se sešli při smažení tradiční vaječiny.
Po prázdninách proběhla každoroční drakiáda, vyhlídli jsme 

Farnost

Spolková činnost

Přehled akcí ČČK II - horní
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Hezké prožití večera 
splněných přání, 
svátků vánočních 

a vše nejlepší 
v novém roce

přejí 
knihovnice 
Veronika 
a Lenka.

Hlavní koordinátor sbírky: Mgr. Kateřina Kolajová,
katerina.kolajova@valmez.charita.cz, tel: 603 549 682 

KOORDINÁTOR PRO VAŠI OBEC: Marie Machová, tel. 608 744 176 

on-line na www.trikralovasbirka.cz
bankovním převodem na Tříkrálový sbírkový účet č. 66008822/0800, variabilní
symbol 777970084 pro podporu naší Charity
formou DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87777; Trvalá podpora DMS TRV
KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87777

JAK JEŠTĚ MŮŽETE SBÍRKU PODPOŘIT

Štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2022 chtějí koledníci
přinést do vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. Nemusíte se

bát – zdraví našich příznivců i koledníků je pro Charitu na prvním místě, a tak se
tři králové pilně připravují na možnou koledu s rouškami i koledu virtuální.

Připravena bude i statická pokladnička ve vaší obci. 

KDE PENÍZE POMŮŽOU
*zajistíme provoz Centra sociálně-materiální pomoci a poskytneme přímou pomoc lidem v
nouzi, *pořídíme automobil pro Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SASanky,
*pořídíme vysoušeče pro humanitární pomoc, *pořídíme 2 automobily do terénních služeb,
vybudujeme dětské hřiště u Azylového domu pro matky s dětmi, dovybavíme pracoviště
zaměstnanců (spoluúčast projektu IROP), *podpoříme humanitární projekty Arcidiecézní charity
Olomouc.

W W W . V A L M E Z . C H A R I T A . C Z

ZUBŘÍ  8. 1. 2022



Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali paní Evě Nečypo-

rukové za dosavadní spo-
lupráci s námi. Velmi si 
vážíme Vaší iniciativy, 
kterou zdaleka nevnímáme 
jako samozřejmost. Klienti 
mohou být šťastní, že Vás 
mají a že Vám jejich osud 
není lhostejný. Budeme 
moc rádi, když v této spo-
lupráci budeme moci na-
dále společně pomáhat po-
třebným lidem, pro které je 
tato pomoc moc důležitá.

Za kolektiv a klienty 
Chráněného bydlení Zubří

 koordinátorka: 
D. Podzemná

si příznivé počasí a vyrazili na Přelačinu. Děti si užily líta-
jících draků v podzimním větříku, zúčastnily se soutěží, za 
které dostaly malé dárečky.  Také došlo na opékaní buřtů a na 
závěr se všechny svezly na traktůrku našeho kamaráda. Tato 
akce se náramně vydařila a snad ji budeme moct v příštím 
roce zase zopakovat! 
Místo tradičního adventního setkání zmařeného pandemií 
byla alespoň každému členovi věnována vánoční hvězda. 
V neposlední řadě jsme navštívili naše jubilanty s malým 
dárkem a také doprovodili některé členy na jejich poslední 
cestě. 
Věříme, že příští rok bude rokem přátelského setkávání bez 
hrozby nemoci a podaří se nám uspořádat co nejvíce akcí, 
které nejen dětem, ale i nám udělají radost. 

Pevné zdraví, štěstí, klid a spoustu radosti vám přeje výbor 
a členové ČČK II -  horní 

Ostatní

Milí čtenáři,
s blížícím se koncem roku mne trápí pocit, že jsem za svou 
prodejní činností neudělala definitivní tečku v podobě po-
děkování Vám, kteří jste nám byli věrní a nakupovali u nás.
Když jsem vloni před koncem roku psala do Zuberských no-
vin novoroční pozdrav, bylo to v době, kdy jsme slavili 20 let 
od otevření našeho obchodu, honilo se mi hlavou, co všech-
no nás v novém roce čeká. Částečně jsem již přemýšlela  
o uzavření prodejny, rozhodnutí ale padlo až o nějakou dobu 
později. Důvodů bylo víc, jednak neutěšená situace na trhu, 
ale i zdravotní problémy apod.
Chtěla bych se trošku ohlédnout za těmi 20 lety. Za naše za-
čátky vlastně mohl můj manžel, který mne k tomuto kroku 
přesvědčil, ale i já sama, chtěla jsem se zkusit osamostatnit. 
Přitáhnout Zubřany k nakupování nebylo nic jednoduchého, 
všichni víme, že jsme zvyklí sednout do auta a zajet nakoupit 
do většího města a při té příležitosti si vyřídit daleko více 
záležitostí. Nezbývalo než roky lidem naslouchat a dle jejich 
potřeb doplňovat sortiment. Rozšiřoval se tak, že už jsme 
potom měli problém spíš s doplňováním. Ten, kdo to nezku-
sil, nechápe, jak je to složité. Pro spoustu našich zákazníků 
se toto všechno stalo samozřejmostí, divili se, když nám ně-
která položka chyběla. Ale to se netýká pochopitelně všech. 
Bylo plno takových, kteří nám den vždy rozjasnili a díky 
kterým jsme vždy zase  nabrali sílu a chuť do další práce. 
Snažili jsme se vždy vycházet Vám vstříc, pokud možno ne-
zištně pomáhat. Jestli jsme se k někomu někdy chovali jinak, 
nebylo to úmyslně, omlouváme se za to.
 Neodpustím si 2 vzkazy svým zákazníkům: J. P., nevadí 
mi ani tak ten nezaplacený žebřík, budiž, spíš jsem se hůř 
smiřovala s vědomím, že zboží, které sis odebral a nikdy jsi 
neuznal za vhodné ho zaplatit, jsi vyúčtoval dále a já jsem za 
Tebe zaplatila i DPH. B. G., mrzí mne, že jsme si „dovolili“ 
v situaci, o které jsme si mysleli, že je pro Tebe těžká, Ti 
„půjčit“ 2 topidla, ještě Ti je dovézt a potom po dobu 5 let 
se snažit je dostat zpátky. Nech si je, ať Ti slouží. Takových 
„vděčných“ klientů bylo více, ale to už tak bývá.
Po 20 letech se tedy s Vámi loučím. Věřím, že si zase najdete 
cestu do nové prodejny, která, ač to tak ještě nevypadá, se 
už chystá. Možná tam nenajdete stejné věci jako u nás, ale 
určitě tu budou věci pro Vás taky potřebné.
Děkuji Vám, milí naši zákazníci, za všechny ty roky stráve-
né s Vámi, za Vaši přízeň. Za krásná a milá slova vydaná  
i v těchto novinách a na Zubřanovi. Zároveň chci podě-

kovat všem svým spo-
lupracovníkům (Mirce, 
Petrovi, Míše i těm, 
kteří tu již s námi ne-
mohou být) za ta léta 
strávená v jejich společ-
nosti, za jejich snahu  
a obětavost.
A všem Vám přeji 
mnoho štěstí, spoko-
jenosti a lásky v roce 
nadcházejícím, pevné 
nervy a úspěchy jak  
v osobním, tak profes-
ním životě, a hlavně 
co nejvíce zdraví Vám  
i Vašim rodinám.

Blanka Janošcová
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Město Zubří disponuje vlastní komunikační sítí, jejíž zákla-
dy byly vytvořeny již v roce 1991, a společně s jejím provo-
zovatelem firmou TKR Jašek, s.r.o., je tak pro občany zajiš-
těna dodávka služeb TELEVIZE, INTERNET, TELEFON, 
INFOkanál, HOSTING pod společným názvem

Z původní „kabelovky“ za těch 30 let vyrostla moderní ko-
munikační síť (NET), která kombinuje výhody optiky s pů-
vodním měděným kabelovým vedením, tj. maximální spo-
lehlivost a kvalita při velmi vysokých rychlostech přenosu 
mnoha informací. Vzhledem k tomu, že i pro komunikač-
ní sítě platí, že nevydrží věčně, průběžně pracujeme na její 
modernizaci (viz článek v Zuberských novinách říjen 2021  
„Internet přes optickou síť v Zubří“). Další novinky, které 
jsme zavedli v průběhu roku 2021:

    Vzhledem k situaci okolo nás se připo-
jení k internetu stalo o to více důležitou 

součástí našich životů. Už v dubnu 2021 jsme významně 
navýšili rychlosti u jednotlivých internetových tarifů a sou-
časně ceny zůstaly stejné. Nechejte si bezplatně na zkouš-
ku spustit rychlejší internet, ať zjistíte, co síť umí. Stačí 
k nám do 11. 1. 2022 zavolat nebo napsat e-mail a uvést heslo  
„INETvZUBRInaMAX“. 

     Od 18. 10. 2021 do 7. 12. 2021 jsme 
postupně spustili nové televizní programy 

Nova Lady, Prima Show, Prima Star, Home and Garden TV 
HD (Domov a Zahrada), Food Network HD (pro gurmány), 
Discovery Science HD (vědecko-populární témata), Disco-
very Turbo Xtra  HD (auta, auta a zase auta), History, CBS 
Reality, Extreme Sport a také Film Europe plus HD, který 
tvoří dva programové bloky. Odpoledne a večer patří milov-
níkům zlatého fondu československé kinematografie, které  
u nás vznikaly mezi lety 1918 až 1992, a v noci a dopoled-
ne se můžete těšit na televizní premiéry nejlepších snímků  
z festivalů v Berlíně, Benátkách a Cannes. 
Stalo se vám, že jste někdy nestihli večerní zprávy na Nově 
nebo na Primě? Nevadí. Nyní si můžete pustit Nova +1 HD 
nebo Prima +1 HD, kde vysíláme o hodinu opožděný pro-
gram.
Využijte možnosti výše uvedené programy volně sledovat 
až do 4. 1. 2022, poté budou zařazeny do příslušných tele-
vizních programových balíčků.

    Uteklo vám něco z televizního vysílá-
ní na „kabelovce“? Přes chytrou televizi 

FixProTV, která funguje přes internet, se můžete podívat na 
své oblíbené pořady zpětně až 7 dní (168 hodin), nahrávat 
si oblíbené filmy nebo celé seriály. Vyzkoušejte, co všech-
no dalšího FixProTV ještě umí úplně zdarma na 30 dní. 
Navštivte WWW stránky http://zkusit.fixprotv.cz s jednodu-
chou registrací přes váš e-mail.
Další informace: 
www.valachnet.cz, 571 115 225, muj@valachnet.cz

Bronislav Jašek

Novinky na městské komunikační síti 
v Zubří

Děkujeme všem svým 
příznivcům 

a přátelům dechovky 
za podporu a pomoc 
v této nelehké době 

a přejeme Vám všem 
do toho následujícího 
roku 2022 hodně lás-

ky, pohody, 
porozumění 

a hlavně pevné zdraví                                                                       

Dechová hudba 
Zubřanka

Vánoce v Tip Café
Vážení zákazníci, přátelé a kamarádi, zastavte se k vá-
nočnímu věnci. Na místo, které je spojeno s příběhem 
dítěte, rodiny a lásky. 
Vánoční fotokoutek pro Valerii, příběh malé velké bo-
jovnice!
Naší Valerii jsou 4 roky. Za svůj krátký život prodělala dvě 
operace srdce a dvacet operací hlavičky. Na svět přišla se 
závažnou srdeční vadou, zvanou hypoplazie levého srdce. 
Jak bude růst, bude jí čekat ještě několik dalších operací.
V nemocnici strávila větší část svého života, v průběhu léč-
by se objevovaly další zdravotní komplikace. Pro celou naši 
rodinu je situace těžká. Valinčini bratři, Viktor (12), Pavel 
(19), se museli naučit větší samostatnosti.
Nyní doufáme, že to nejhorší máme za sebou. Další operaci 
máme naplánovanou na příští rok (2022).
Děkujeme Vám všem za čas a pozornost, kterou věnujete 
naší rodině. Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků  
a mnoho dobrého v nadcházejícím roce.
   Marcela, Pavel, Viktor, Pavel a Valerie 
Vybrané finance budou využity na léčebné výlohy a spe-
ciální školku.
Podpořte dobrou věc a pomozme rodině, která to ne vždy 
měla jednoduché. Každá koruna pomáhá a pomoci můžete 
společně s námi.
Své příspěvky můžete zasílat na transparetní účet kavárny 
Tip Cafe. Předem Vám všem moc děkujeme. 
Číslo transparentního účtu: 4376133053/0800 
Sbírka probíhá od 28. 11. 2021 do 31. 12. 2021 a předání 
vybrané částky proběhne 6. 1. 2022.
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Inzerce

tel. 571 999 111
www.sychrovnet.cz

spolehlivý internet moderní televizi.

Provozovny:
, Smetanova 1101

, Kramolišov 65

a Pronajmu dvoupokojový byt ve vilce s vlastním 
vchodem. 1 osoba/8 500 Kč, 2 osoby/10 000 Kč/elektrika, 
voda, topení. Podmínkou nekuřák a bez domácího zvířete.  
Tel. 776 583 637.
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Kolébkou malířských válečků se vzorem je Německo. Patent 
na „Samobarvicí ruční přístroj na otisky k vytváření volně 
ubíhajících výzdob a linií“ (v originále „Handdruckapparats 
mit Selbstfärbung zur Herstellung von fortlaufenden Verzie-
rungen und Strichen“) podal Carl Longjaloux z Elberfeldu už 
v roce 1897. První válečky měly za úkol vytvářet jednodu-
ché pravidelné struktury na vyplnění prostoru okolo esteticky 
hodnotnějších šablonových nebo freskových výmaleb. Dezén 
takových válečků si malíři vytvářeli tím, že na dřevěnou hřídel 
pomocí lepidla nebo drobných hřebíčků připevnili gumové or-
namenty nebo pravidelně zkrabacený gumový potah. 
Největší rozkvět zažila technika mezi 30. a 60. léty 20. stole-
tí. Tehdy působilo nejvíce výrobců tapetových válečků, ko-
existovalo několik výrobních postupů, experimentovalo se  
s barevnými efekty a vznikaly různé pomůcky – například už 
v roce 1938 inzerovala norimberská firma Karl Reuss svůj 
válečkovací přístoj, který umožňoval čtyřbarevnou výmalbu 
díky čtyřem odděleným žlábkům na barvy. 
V Čechách a na Moravě je třeba rozlišovat výrobu před  
a po roce 1948. Před rokem 1948 malířské válečky vyráběla 
celá řada drobných živnostníků i velkých dílen na malířské 
potřeby a výrobu určovala volná soutěž. 
Po roce 1948 byla výroba malířských válečků zařazena do 
celostátně řízené gumárenské výroby. Válečky v socialistic-
kém Československu proto vyráběly v rámci plánovaného 
hospodářství i tak významné podniky, jakými byly třeba Gu-
márny Zubří, Gumokov Hradec Králové a Kožedělný a gumá-
renský podnik Tábor. Specifikem rané československé výroby 
v 50. letech bylo sdílení výroby malířských válečků mezi pod-
niky Gumokov Hradec Králové a Gumárny Zubří. Některé  
z válečků z 50. let tak nesou výrobní údaje obou podniků: troj-
úhelníčkové logo GUZU s pěticípou hvězdou i vyražený nápis 
Gumokov n. p. Hradec Králové po straně válečku.
Všechny tyto velké podniky chrlily ročně desetitisíce váleč-
ků až do konce 60. let, kdy se většinový vkus od válečkové 
výmalby odklonil. Například výrobní plán Gumáren Zubří 
(tehdy ještě pod jménem Optimit, národní podnik, Odry, 
závod Zubří) pro rok 1950 stanovoval vyrobit 90 000 ma-
lířských válečků. Výroba se v 50. letech potýkala s nejrůz-
nějšími obtížemi, a heslem doby bylo proto zvyšování efek-
tivnosti: na druhé pololetí roku 1957 si tak národní podnik 
Gumárny Zubří uložil celopodnikový závazek vyřešit „liso-
vání malířských válečků stojatým způsobem, čímž se pod-
statně zvýší produktivita práce a zlepší kvalita“. O výsledku 
tohoto závazku se bohužel ve zbytcích podnikového archivu 
nedochovala žádná zmínka.
Proč nástěnná výmalba malířskými válečky vyšla z módy? 
A jakých chyb se vyvarovat, pokud byste nad malou retro 
výmalbou u sebe doma uvažovali? A o tom si povíme příště. 

Mgr. Ondřej Matula, Půjčovna a muzeum válečků
www.malirskevalecky.cz

Máte jakékoliv vzpomínky, fotografie nebo dobové materi-
ály k výrobě malířských válečků v Gumárnách Zubří? Pro-
sím, pomozte nám tuto historii lépe zmapovat a zachránit. 
Hledáme pamětníky výroby malířských válečků v Gumár-
nách Zubří. Budeme vděční za vaši pomoc. Prosím, kon-
taktujte nás na 777 047 212 nebo na facebookových strán-
kách Půjčovna a muzeum válečků.

Malířské válečky v Československu
Část 2
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Současná epidemiologická situace opět přináší různá ome-
zení, takže co s tím? Opět je tu příroda, do které zatím může-
me. Což takhle dát si další výzvu? Začíná teď hned a skončí 
současně s koncem nouzového stavu, ne dříve než 25. pro-
since letošního roku. Času tedy máme dost. Tato výzva se 
bude od těch předchozích lišit. Zůstává to, kvůli čemu tyto 
výzvy děláme - pohyb na čerstvém vzduchu, malé množ-
ství lidí na neomezeném prostoru, radost z pobytu v přírodě. 
V této výzvě nebudete zdolávat předepsaná místa, vrcholy, 
kopce, studánky. V této výzvě si vy sami určíte, kam půjdete, 
s kým půjdete i kdy půjdete. Jak na to? Stačí nám z vašich 
toulek přírodou poslat fotografii. Můžete být na ni vy, vaši 
přátelé, ale klidně jen příroda a místo, které jste navštívili. 
To necháme na vás.

Třeba zavítáte na nejoblíbenější místa výzev minulých.  
V první výzvě jste měli nejraději Ostrý vrch a Huštýn, ve 
výzvě druhé Kamenárku, rádi jste chodili i na Javorník nebo 
k Javoru, studánky z třetí výzvy budou možná zamrzlé, ale 
i tak bude mít okolí kolem nich své kouzlo. Anebo zavítáte 
úplně někam jinam a budete inspirovat ostatní. Fotky nám 
můžete posílat průběžně, nejpozději do konce výzvy, a my 
z nich vybereme pár nejzajímavějších, jejich autory ocení-
me. Fotografie zasílejte na e-mail Josef.randus@mesto-zub-
ri.cz, průběžně je budeme zveřejňovat ve facebookové udá-
losti. A kdo se může výzvy zúčastnit? Úplně všichni!! Staří, 
mladí, sportovci, nesportovci, amatéři, profíci, muži, ženy, 
očkovaní, neočkovaní... Všichni, kterým není pohyb cizí  
a chtějí něco udělat pro své zdraví!

PR

Pohybu zdar, covidu zmar aneb nouzový stav 
už je tu zas

až 2.000 m2 lešení kvalitnifasady.cz
Pronájem lešení
Mobil: 732 587 526

Sport

Z podzimní přípravy zuberských lyžařů
Běh na lyžích je jedním z nejtěžších sportů vůbec a klade 
velký důraz na celkovou fyzickou výkonnost a silovou při-
pravenost. Tu lyžaři dolaďují v podzimní části přípravy. Běh 
střídáme s jízdou na kolečkových lyžích, kole, posilováním 
a imitacemi. Součástí přípravy jsou i závody v přespolním 
běhu a na kolečkových lyžích, které pořádají jednotlivé lyžař-
ské oddíly v okolí. Letošní podzimní termínová listina nebyla 
ovlivněna pandemickou situací a všechny závody proběhly 
bez omezení. Jeden z devíti závodů pořádal i náš oddíl.

Běh okolo Soliska - start kategorie Minižaček

Běh okolo Soliska - start hlavní kategorie

22. ročníku Běhu okolo Soliska se zúčastnilo celkem 172 
závodníků. Ti byli rozděleni do jednadvaceti věkových kate-
gorií. Za teplého slunečného počasí se na start postavilo i 40 
domácích závodníků, všichni doběhli zdárně do cíle a deset 
z nich se postavilo na stupně vítězů. Děkujeme závodníkům 
za účast, divákům za skvělou atmosféru, pořadatelům za 
jejich obětavou práci a sponzorům za materiální a finanční 
podporu. Nesmíme zapomenout ani na podporu našeho čle-
na Radima Holiše, který jako hejtman převzal nad závodem 
záštitu a také závod finančně podpořil.

Výjezd na Vysokou - Bára Porubová se vyváží za Vojtou 
Prstkem
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Dalšími závody byly závody v přespolním běhu a na koleč-
kových lyžích. Každý víkend jste tak mohli vidět naše zá-
vodníky na Kněhyni, ve Valašském Meziříčí, Veřovicích, 
Trojanovicích, Frenštátě a na Vysoké. Všechny závody se 
organizačně vydařily a výjimečné bylo i to, že na žádném 
závodu nepršelo. Jízda na kolečkových lyžích a bruslích se 
tak stává bezpečnější. Naši lyžaři se na všech závodech pre-
zentovali kvalitními výkony a na žádném závodu se nestalo, 
aby zuberský dres nebyl vidět na stupních vítězů. Děkujeme 
i Městu Zubří za příjemné zpestření přípravy v podobě orga-
nizování biatlonového závodu v Březovci.

Běhej Valachy - malopočetná, ale úspěšná výprava zuber-
ských běžců

Letní běžka - II. místo Martin Volný

Nyní už s napětím vyhlížíme zimu a pevně doufáme, že díky 
ošklivému viru nedojde ke zrušení všech závodů jako v mi-
nulé sezóně. Letošní novinkou je zakoupení sněžné rolby pro 
potřeby úpravy závodních tratí v Běžeckém areálu Pustevny. 
Na nákupu se finančně nemalou částkou podílel i náš oddíl. 
Aktuální termínovou listinu, fotografie a výsledky najdete na 
našich webových stránkách.

Lyžařský oddíl
www.lyzarizubri.cz   

Gumotíci stále bez ztráty bodu
Úvodní zápas třetího kola při-
nesl první výhru Paneláků  
v soutěži, v dalším duelu potvrdil roli fa-
vorita celek Oktopusu a nejdramatičtěj-
ší byl závěrečný zápas mezi Gumotíky  
a Tip Café, ve kterém byli nakonec lepší 

domácí o 12 kolků. Nejlepší výkon tohoto kola předvedl 
Laďa Adámek (Gumotíci) výkonem 266 shozených kolků.

Výsledky 3. kola:
TJ – Paneláci                2:6 (681:741) 
Ženy v akci – Oktopus  0:8 (508:660)
Gumotíci – Tip Café      6:2 (741:729) 

Ve čtvrtém kole byly kvůli karanténě jednoho z týmu ode-
hrány pouze dva zápasy. Nejprve zdolali Gumotíci 8:0 tým 
TJ, poté stejným poměrem porazil celek Tip Café Ženy  
v akci. Nejlepší výkon neúplného kola předvedl Pepa Randus 
(Tip Café) výkonem 268 kolků.

Výsledky 4. kola:
Gumotíci – TJ               8:0 (772:687)
Tip Café – Ženy v akci  8:0 (743:584)

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

PR

Přehled utkání mladšího dorostu
Mladší dorost „A“ vyhrál v Ostravě
Po reprezentační přestávce se rozběhla rovněž soutěž 1. ligy 
mladšího dorostu. S cílem odčinit prohru z prvního kola 
jsme zajížděli na palubovku Sokolu Ostrava. Nicméně do-
mácí vstoupili do utkání lépe, trestali naše technické chyby 
v útočné fázi, kdy jsme místo tlaku na bránu neustále hle-
dali pivota. Po oddechovém času se hráči zklidnili a hru se 
podařilo srovnat. Ve 21. minutě jsme se poprvé dostali do 
vedení. Díky dobré obraně se do poločasu podařilo odsko-
čit na čtyřbrankový rozdíl. Po přestávce jsme pokračovali ve 
fungující spolupráci obrany s brankářem a úspěšně zakončo-
vali vypracované příležitosti v rychlém i postupném útoku. 
Průběžně skóre narůstalo ve výrazné a zasloužené vítězství. 
I když někteří hráči svým výkonem vyčnívali, musíme po-
chválit opravdu celé družstvo za zvládnutí těžkého utkání  
a předvedený silný kolektivní výkon, čehož si velmi vážíme.
Sokol Ostrava – HC Zubří 27:36 (15:19)
Sestava a branky: P. Dufek, P. Hrachovec  – M. Kašný 2, 
M. Bašo 1, M. Lešanský 10, K. Diviš, M. Tomášek 4, K. 
Hladil 2, A. Chovanec, J. Rybiař 4, F. Navrátil 1, D. Plaček, 
D. Mahušek 5, O. Václavík, S. Kunert 1, M. Krpelík 6

Mladší dorost „B“ vyhrál v Polance 
V sobotu 13. 11.  nás čekal jeden ze silných soupeřů, a to Po-
lanka n. O. Věděli jsme, že nás nečeká jednoduchý zápas. Do 
utkání jsme ale vstoupili lépe a vytvořili jsme si až 4branko-
vý rozdíl. Bohužel vlastními chybami a nedisciplinovaností 
jsme soupeře vraceli zpět do hry. Ve 23. minutě se stav vy-
rovnal a do poločasu každý z týmů vstřelil jednu branku, čili 
jsme v poločase viděli remízový stav 13:13. V šatně jsme si 
vyříkali hlavně náš herní projev a věřili jsme, že takový herní 
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výpadek nás už potkat nemůže. Bohužel, vstup do druhého 
poločasu nám nevyšel a soupeř ve 40. minutě se dostal do 
vedení 20:16. Naštěstí jsme nehodili flintu do žita a bojova-
li a věřili, že zápas ještě otočíme. Po úspěšných zákrocích 
brankáře Hrachovce jsme dali jednoduché branky v rychlém 
útoku a dostali jsme se zpět do zápasu. Ve dvacáté minutě 
jsme vedli již 20:23. Zápas jsme dotáhli do vítězného konce. 
Je potřeba pochválit všechny kluky! Ukázali jsme, že jsme 
tým s velkým T.
SKH Polanka n. O. – HC Zubří „B“ 24:27
Sestava a branky: Hrachovec P., Rada – Poláček, Polehňák 
4, Hrachovec K. 3, Hasalík 3, Románek, Troják 2, Krpelík 
3, Diviš 4, Klich 1, Chovanec 6, Gašpar, Dořičák, Kousal 1.
Realizační tým: Malina J., Dořičák R.

Mladší dorost „A“ uspěl s Kopřivnicí
Ve středu jsme v dohrávce hostili Kopřivnici. Opět se nám 
vydařil vstup do utkání a rychle se ujali tříbrankového ve-
dení. Po čtvrthodině se hosté více osmělili, využili našich 
nepřesností a srovnali skóre. Po oddechovém času se kluci 
uklidnili, zlepšili obrannou fázi a do poločasu si vybudova-
li náskok pěti gólů. V první desetiminutovce druhé půle se 
povedla sedmibranková šňůra a kluci definitivně rozhodli  
o osudu utkání. Průběžně si zahrála celá lavička a výsled-
kem bylo postupné navýšení konečného skóre. Musíme opět 
pochválit celé družstvo za kolektivní výkon a další přesvěd-
čivou výhru.
HC Zubří – KH Kopřivnice 33:19 (14:9)
Sestava a branky: P. Dufek, P. Hrachovec  – M. Kašný 1, 
M. Bašo 1, M. Lešanský 6, K. Diviš 2, M. Tomášek 1, K. 
Hladil 2, A. Chovanec 1, J. Rybiař 2, F. Navrátil 4, D. Plaček 
3, D. Mahušek 5, M. Polehňák, S. Kunert 3, M. Krpelík 2

Mladší dorost „A“ vyhrál s Olomoucí
V dalším mistrovském utkání mladšího dorostu jsme hostili 
olomouckou Akademii. Úvod byl z obou stran velmi opa-
trný, obrany dominovaly nad útočnou fází. Kolem 15. mi-
nuty se nám podařilo vytvořit třígolový náskok, který jsme  
i přes několik nepřesností drželi až do poločasu. Po přestáv-
ce bylo naším cílem především zpřesnit a zrychlit útok. Opět 
nás ale několikrát zbrzdily zbytečné individuální chyby, 
stále se nedařilo snaživému soupeři odskočit na více než 6 
branek a utkání tak definitivně rozhodnout v náš prospěch.  
I když jsme byli celkově lepším týmem, můžeme být na-
konec spokojeni pouze s výhrou, neboť nasazení družstva 
nebylo vůbec dle našich představ. Svým výkonem vyčnívali 
pouze oba gólmani. Do dalších zápasů musíme zlepšit pře-
devším bojovnost a kolektivní pojetí, což nás doposud vždy 
zdobilo a za co jsme kluky právem chválili.
HC Zubří – Akademie Olomouc 26:21 (14:10)
Sestava a branky: P. Dufek, P. Hrachovec  – M. Bašo, M. 
Lešanský 7, K. Diviš, M. Tomášek 4, K. Hladil 2, A. Chova-
nec 2, J. Rybiař 1, F. Navrátil, D. Plaček 1, D. Mahušek 5, M. 
Polehňák, S. Kunert 4, M. Krpelík, K. Hrachovec

Mladší dorost vyhrál ve Frýdku „A“
V podvečer dalšího mistrovského utkání ve Frýdku jsme 
museli řešit nepříjemnou situaci, kdy nám kvůli covido-
vým opatřením vypadlo ze sestavy osm hráčů. Přesto padlo 
rozhodnutí k utkání odjet a pomoci si hráči, kteří doposud 
nedostávali tolik příležitostí. Vstup do zápasu se díky dob-
ré koncentraci a nasazení vydařil, ze solidní obrany jsme 
domácí trestali jednoduchými góly. Po oddechovém času 

se frýdeckým hráčům podařilo nárůst skóre v náš prospěch 
zastavit, na každou naši branku dovedli odpovědět zejmé-
na díky součinnosti spojek s pivotem. Po přestávce jsme se 
zaměřili především na tuto jejich činnost a výrazně zlepšili 
celou obranu. Tu navíc jistili svými zákroky gólmani. Vý-
sledkem byla šňůra šesti branek v řadě kolem 40. minuty, což 
prakticky rozhodlo o osudu utkání. Do konce jsme již hru 
kontrolovali a nedopustili žádné zdramatizování výsledku. 
Kluky musíme pochválit za příkladnou bojovnost a zvládnu-
tí zápasu ve značně kombinované sestavě.
SKP Frýdek-Místek – HC Zubří 28:37 (16:19)
Sestava a branky: P. Dufek, P. Hrachovec  – M. Lešanský 
9, D. Mahušek 4, K. Diviš 1, M. Tomášek 4, A. Chovanec 
7, J. Rybiař 2, F. Navrátil 4, D. Plaček 4, O. Václavík 1, B. 
Klich 1
Realizační tým: Hrachovec P., Skýpala.

AKTUÁLNÍ CELKOVÉ POŘADÍ B
1. HC Zubří  18
2. TJ Sokol Ostrava  14
3. Házenkářská Akademie Olomouckého kraje  12
4. KH Kopřivnice   8
5. Pepino SKP Frýdek-Místek   8
6. HCB Karviná   6
7. Sokol Telnice   4
8. TJ Sokol Žďár n. S.   2

HC Zubří

Přehled utkání mladšího žactva
Mladší žáci „A“ nastoupili proti holkám ze Zlína a potvr-
zovali celý zápas roli favorita. Zlínské holky jsou šikovné  
a snažily se, ale kluci perfektně dodržovali pokyny od tre-
nérky a po dobrém a koncentrovaném výkonu zaslouženě 
vyhráli celkem jednoznačným výsledkem.
HC Zubří „A“ – HC Zlín 25:10
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Sestava a branky: Holiš 2, Mikulenka, Kalous 4, Juříček 
1, Chovanec 2, Štěpán 2, Pavlíček 3, Šimurda 4, Zeman 2, 
Holčák 1, Vičan 4.

Víkendové zápasy mladších žáků nám přinesly i jedno derby, 
mezi béčkem a céčkem. Od počátku potvrzovali starší kluci 
z béčka roli favorita a svůj náskok navyšovali až do konce 
utkání. Nicméně je třeba pochválit kluky obou týmů za bo-
jovnost a přesto, že jsou kamarádi, tak si nedali nic zadarmo.
HC Zubří „B“ – HC Zubří „C“ 32:11
Sestava a branky: 
B – Randus 7, Frňka  9, Dobeš, Šuper 3, Mach 5, Šenkeřík 5, 
Poruba 2, Němec, Onderka 1, Čmelík, Jelínek.
C – Maléř, Křenek 2, Šimurda 1, Marek, Vavřín, Zeman, 
Bechný 2, Gašpar 2, Sváček, Šupler, Orság 3, Koliba 1,  Bro-
keš, Vodárek.

AKTUÁLNÍ CELKOVÉ POŘADÍ 
 1. HC Zubří A 14
 2. Handball PSG Zlín A kluci 12
 3. TJ Handball Val. Meziříčí 10
 4. Handball PSG Zlín B 10
 5. HC Zubří B 8
 6. Lesana Zubří 8
 7. TJ Holešov 6
 8. HK Bystřice pod Hostýnem 5
 9. HC Zubří C 3
10. Klub házené Vsetín 0
11. TJ Jiskra Otrokovice 0
12. TJ Rožnov p. R. 0
13. Handball PSG Zlín C 0

HC Zubří

Minižáci měli turnaj na domácí palubovce
V sobotu se uskutečnily první dva domácí turnaje našich 
nejmenších. Konkrétně první turnaj pro hráče druhých a tře-
tích ročníků. Celkem bylo 6 týmů, Zubří 1 a 2, Rožnov pod 
Radhoštěm 1 a 2, Lesana Zubří a družstvo z Holešova.

Druhý turnaj byl určen pro čtvrté ročníky a mladší. Celkem 
se zúčastnilo 7 týmů, a to konkrétně Zubří 1 a 2, Holešov, 
Napajedla 1 a 2, Lesana, Bystřice p. H.
Hrálo se jednokolově systémem každý s každým. Opět vše 
bez počítání gólů, jelikož nám jde zatím hlavně o to, aby si 
děti zahrály a bavilo je to.

Celé turnaje probíhaly v přátelské atmosféře, v duchu „fair-
play“ a za tým organizátorů musíme pochválit všechny děti 
a opět poděkovat rodičům za spolupráci. V rámci turnajů se 
uskutečnily i dovednostní soutěže tak, aby děti měly zpest-
ření mezi zápasy. I na těchto stanovištích vše probíhalo, jak 
má, a děti dokázaly, že mají perfektní mušku a trefovaly se 
do otvorů na malou branku.

Za realizační tým: Mika O., Cabák O.

Vyhráli jsme doma s Koprem, zápas měl vše, 
co měl i neměl mít

V sobotu přivítalo Zubří soupeře z Kopřivnice. Umístění  
v tabulce naznačovalo, že se bude jednat o velice vyrovnané 
utkání. Zubří mohlo těšit, že se do sestavy vrátil Dušan Palát, 
který léčil poranění kotníku, jež se mu přihodilo na konci 
letní přípravy. Zubří bylo tím pádem na soupisce konečně 
kompletní a na listině zraněných tak zůstává Jiří Dokoupil, 
ten stejné zranění kotníku, jako měl Palát, doléčuje. Kvůli 
okolnostem, které se staly v tomto zápase, by byl jeho návrat 
na místě.
1. poločas
Začátek zápasu se vyvedl spíše hostům, ti drželi neskutečně 
pevnou obranu, za kterou stál vynikající Žingor. Na druhé stra-
ně se mohlo Zubří spolehnout opět na Mizeru, který rovněž 
zlikvidoval, co šlo. V deváté minutě byl stav nerozhodný, a to 
pouze 3:3! I na pokračujícím vývoji utkání je patrné, že to byl 
souboj hlavně defenziv. Běžela patnáctá minuta a to už ved-
li Kopřivničtí 3:6. Co neskončilo v bloku obrany, likvidoval 
pohotový Žingor. Kopřivnice se mohla spolehnout i na zku-
šeného Čadru, proměnil v zápase všechny své čtyři sedmičky. 
Zubří však začalo dotahovat a ve 22. minutě už držela Kopřiv-
nice pouze jednobrankový náskok. Na to reagoval nový tre-
nér Kopřivnice Aleš Chrastina oddechovým časem. Time-out 
však na hosty zapůsobil kontraproduktivně, což vyústilo ve 
vedení Valachů na 12:9. Do konce půle se extra zásadní věci 
neudály a poločas vyhráli domácí o čtyři branky.

2. poločas
Do druhé půle šla Kopřivnice s jasným cílem, vyrovnat stav 
utkání. Gólový účet druhé půle načal Benitéz, na kterém, 
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První poločas tragický, druhý jak z pohádky. 
Doma jsme udolali Duklu

Nebe a dudy, tak by se dal popsat výkon obou týmů ve 
středeční večer. Naprosto dva odlišné poločasy zamíchaly 
se skórem v předehrávce dvanáctého kola Extraligy mužů 
mezi Zubřím a Duklou. Tento mač měl i specifický nádech, 
především pro dukelské, Tonara s Hlinkou. Oba totiž ještě  
v minulé sezóně působili na Valašsku. Stejně specifické 
utkání tušil i Peter Dávid, který je s Michalem Tonarem ve-
lice dobrý přítel.
1. poločas
Do utkání nastartoval Pražany Petržala, jenž působil jako 
nedobytná tvrz, a útočná fáze Zubří připomínala situace  
u Stalingradu. Co neskončilo v rukách Petržaly, obtisklo 
brankovou konstrukci. Dukla se navíc mohla v útoku spo-

stejně jako v jiných zápasech, mohla Kopřivnice stavět útoč-
nou taktiku. Spolupráce s pivotem dělala Zubřanům velké 
problémy. Během druhé půle se začalo utkání více drama-
tizovat a rivalita mezi kluby začala nabírat na obrátkách. 
Vše vyústilo v situaci, kdy kopřivnický Jan Hanus vyběhl 
po rozehrání po gólu na půlku Zubří a do cesty se mu posta-
vili Mořkovský s Pšenicou. Načež druhý zmíněný viděl od 
sudího červenou kartu, přitom druhý sudí, který stál přímo  
u střetu tří hráčů, pískl průraz Hanuse.  Vtom se začalo shlu-
kovat před pultem časoměřiče více a více hráčů, což eskalo-
valo v hromadnou šarvátku,  ze které odešli domácí Hybner 
a hostující Střelec s modrými kartami. Bohužel budou pro 
oba kluby jeho tahouni mimo hru nejméně jeden ligový zá-
pas. Vše se urovnalo a hra mohla pokračovat. Byť by se dala 
atmosféra popsat jako finálová, sebevětší zvrat se nekonal  
a domácí si pohlídali náskok.
Byla k vidění pohledná házená, která měla náboj. Hrálo se  
v tempu, gólmani předvedli výborné výkony a atmosféra 
byla rovněž skvělá. Jedinou kaňkou na tak atraktivním utká-
ní byla šarvátka okolo 24. minuty, která si vyžádala dvě stop-
ky minimálně na jedno utkání pro hráče z obou týmů. Jak již 
bylo naznačeno, Zubřanům zbývá jeden pivot a jejich řady 
tak musí co nejdříve vyplnit Dokoupil, který je aktuálně ve 
fázi konečné rekonvalescence.
 11. kolo: HC ROBE Zubří – KH ISMM Kopřivnice 
32:29 (14:10)
Nejlepší střelci: Mořkovský 9/2, Jurka 6, Mizera B. 5 – 
Čadra 7/4, Brito Benitéz a Hanus 6
Trenér hostujícího týmu, Aleš Chrastina: „Gratuluji Zub-
ří k vítězství. Co se týče utkání, začátek byl soubojem výbor-
ných obran na obou stranách. My jsme nezvládli posledních 
deset minut v prvním poločasu. Těch deset minut rozhodlo 
o výsledku. Jinak si myslím, že utkání mělo vše, co mělo  
i nemělo mít."
Trenér domácího týmu, Peter Dávid: „Děkuji za gratula-
ce, myslím, že to Aleš shrnul správně. Díky.”
Spojka Kopřivnice, Marek Bukovský: „Nás od začátku se-
zóny trápí to, že nehrajeme disciplinovaně. Díky naší obraně 
se Zubří potrápilo, avšak z druhé vlny jsme dostávali góly.”
Pivot Zubří, Lukáš Hybner: “Utekl nám začátek, to byla 
škoda. Neproměnili jsme pár vyložených šancí. Pak jsme se 
do toho dostali.”

HC Zubří

lehnout na souhru spojek. Oba Březinové a Hlinka byli pro 
domácí obranu opravdovým oříškem. Navíc se v útoku Zub-
řanům nevedlo nijak zvlášť. To, co symbolizovalo hru Zubří 
proti Lovcům nebo Kopřivnici, dnes nebylo vidět. K nepro-
měňování šancí se přidala děravá obrana, což se projevilo 
na střídání v domácí bráně, kdy se v 10. minutě do brány 
postavil Malina. Pro Duklu přišlo dost velké oslabení, kdy 
skončil v péči svého maséra Martin Březina kvůli zranění 
kotníku. Třináct minut po úvodním výhozu si ovšem musel 
brát svůj druhý time-out Dávid a domácí byli odepsaní. 2:9, 
takové svítilo skóre na tabuli. Zubří se ale trochu vzpama-
tovalo. Rychlé tři góly znamenaly naději. Pro Duklu ale ho-
vořil fakt, že se postarali vždy o dva slepené góly, zatímco 
domácí buď dali gól jeden, nebo žádný. Z matematického 
hlediska to znamenalo, že se Dukla pomalinku dostávala do 
velkého vedení. Poločas dopadl v prospěch pražského týmu.
2. poločas
Do druhé půle přišlo stejné Zubří, jaké jsme viděli v půli 
první. 11:21 ve 34. minutě mohlo být pro Duklu dostačují-
cím potvrzením do té doby tak přesvědčivého výkonu. Vtom 
se ale rozjel všem dobře známý gólostroj Lukáš Mořkovský  
a přinutil hostujícího Petržalu na nucenou pauzu, kdy uvolnil 
místo Votavovi. Změna však nepřinesla žádný efekt a Valaši 
rozjeli demolici, při které se Dukla nemohla nijak bránit. Úpl-
ně jiný výkon než v první půli byl slastí, kterou si dopřávali 
domácí fandové. Bohužel pro domácí odkulhal z hrací plochy 
Havran, který do zápasu už nezasáhl. Do varu ani ne z půl-
ky zaplněnou halu dostával svými úžasnými zákroky Mizera, 
kterému prostě nešlo dát gól. Sedm minut do konce ještě svitla 
naděje pro Duklu, kdy se prosadil Křístek a zvyšoval na 23:25. 
Zubří bylo však k nezastavení a řítilo se do neskutečného ob-
ratu. Ten se povedl během necelých dvou minut poté. Domácí 
poprvé v utkání vedli (26:25). Naprosto šílený obrat potvrdil 
Mořkovský, který navyšoval v závěru na 29:26.
 Dalo by se říct, že dnes rozhodovaly úplně odlišné poločasy. 
Zatímco byla Dukla na koni a zdálo se, že ji nikdo nesesadí, 
domácí rozpoutali peklo. Poctivý výkon předvedla domácí 
obrana, kterou jistil Mizera. V útoku se ve druhém poločasu 
předvedli Mořkovský a Mika. Na straně Dukly to byl Petr-
žala, který držel v první půli Pražany v obrovském náskoku.

 
12. kolo: HC ROBE Zubří – HC Dukla Praha 29:26 
(9:15)
Nejlepší střelci: Mořkovský 8, Mika 5, Mičkal 4/3, Hybner 
4 – Hlinka 7, Šůstek 5/1, Blecha a Ježek 4
Trenér hostujícího týmu, Michal Tonar: „Nejprve gra-
tuluji Zubří k vítězství. Otočilo takto ztracený zápas. I když 
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Přehled utkání staršího dorostu
Zubří – Kopřivnice 48:24
Po dlouhé pauze způsobené karanténou a reprezentační akcí 
dorostenců a juniorů jsme dohrávali mistrovské utkání šesté-
ho kola s Kopřivnicí.
Naši hráči v tomto utkání podali výborný výkon, po delší 
pauze hráli s chutí a udrželi tempo po celou dobu utkání. Je-
diným kazem z našeho pohledu bylo 14 obdržených gólů od 
pravé spojky soupeře, Martina Benýška. Družstvo je nutno 
pochválit nejen za jasné vítězství, ale i za předvedenou hru.
Soupiska a góly:
Kovář, Dvorský, Rybiář, Kašný 4, Kyryljuk 2, Randýsek 5, 
Krupa 1, Mancl 4, Tomášek, Uhriňák 4, Přerovský 2, Šišák 
7, Cibulec 11, Pšenica 4, Navrátil 1, Hlavenka 3

ZUBŘÍ – Házenkářská Akademie Olomouckého kraje A 
30:13
Naši starší dorostenci, i když nebyli zcela v kompletní se-

stavě, dokázali navázat na velmi dobrý výkon z předchozího 
zápasu s Kopřivnicí. Od začátku utkání výborně pracovala 
obrana, hlavně Filip Šišák s Petrem Hlavenkou, za kterou 
chytali skvěle všichni tři brankáři  - Tomáš Dvorský, Tomáš 
Rybiář i Ríša Kovář. Dařil se nám i přechod do rychlého 
útoku, ale jen díky neproměňování vyložených šancí jsme 
nevyhráli vyšším rozdílem.
Sestava a branky:
Dvorský, Rybiář, Kovář, Kyryljuk 5, Randýsek 2, Krupa 3, 
Lešanský, Zeman 4, Uhriňák 2, Přerovský, Šišák 1, Cibulec 
4, Pšenica 8, Navrátil, Hlavenka 1

AKTUÁLNÍ CELKOVÉ POŘADÍ 
1. HC Zubří   14
2. Pepino SKP Frýdek-Místek   9
3. HCB Karviná    7
4. Handball PSG Zlín    5
5. SKH Polanka n. O.    5
6. KH Kopřivnice   
7. Házenkářská Akademie Olomouckého kraje A  0

HC Zubří

Starší žáci A o víkendu uspěli v Polance nad Odrou
SHK Polanka nad Odrou – HC Zubří 22:25 (10:12)
Po celou dobu se obě družstva střídala ve vedení, ale závěr 
patřil našemu družstvu, kdy jsme čtyři minuty před koncem 
utkání odskočili domácím o 3 branky a utkání dovedli do ví-
tězného konce.

Sestava a branky:
Masařík Radek 4/2, Bednárik Roman 2, Ondruch Vojtěch, 
Bayer Jiří 1, Houžva  Jakub, Karafiát Denis 3, Bayer René, 
Randus Josef 2, Vičan Jakub, Klich Daniel, Skýpala Matěj 5, 
Gašpar David 8, Rada Jonáš
HC Zubří – TJ Sokol Centrum Haná 26:18 (13:12)
Do utkání jsme vstoupili velice špatně a od prvních minut 
jsme prohrávali. V posledních pěti minutách prvního poločasu 
jsme zlepšenou obranou šli do jednobrankového vedení. Dru-
hý poločas byl z naší strany o úplně jiném nasazení. Kluci hrá-
li aktivně v obraně, poté z této obrany přecházeli do rychlých 
útoků, které jednoduše zakončovali.

jsou oba týmy mladé, toto nesmíme dělat. Zubří ukázalo, že 
jsou dál než my. Nedokážeme se poprat i s dobrým výsled-
kem. Vedeme o osm gólů a nedokážeme to dotáhnout. Ško-
da, Zubří nám dalo v prvním poločasu hodně prostoru. My 
jsme postupně tahali za kratší konec a na konci to byl velký 
zmar. Možná si odneseme pozitivní věci z prvního poločasu 
do Evropského poháru. To, co se stalo v posledních patnácti 
minutách, se nesmí stávat. Ať je to mladý kluk nebo třicetile-
tý zkušený hráč.“
Trenér domácího týmu, Peter Dávid: „Miky to strašně 
dobře shrnul. Obrovská pecka, že jsme to dokázali otočit.  
V podstatě jsme měli hodně času na otočení. Potřebovali 
jsme něco chytit a ubránit. Zranil se Filip Březina a o tom 
to bylo. Sem jsem přišel hlavně kvůli tomu, jací jsou tady 
„ogaři“, nikdy se nevzdávají. Chtěl jsem někdy zažít atmo-
sféru Ligy mistrů, dnes se to povedlo. Hodně štěstí v pohá-
rech Dukle.“
Křídlo Dukly, Jan Blecha: „Do zápasu jsme vstoupili dob-
ře a dodržovali jsme pokyny. Bohužel jsme se uspokojili vý-
sledkem. Ukázala se síla Zubří, kdy nám dávali jednoduché 
góly v akcích 1na1. Nám se zranil Martin, ale to nemění nic 
na tom, že by se nám neměla takto rozpadnout hra.“
Spojka Zubří, Lukáš Mořkovský: „Obrana byla v prvním 
poločasu hrozná. Dukla má kvalitní spojky. Pak jsme i zača-
li vlažně druhý poločas. Postupem času jsme náskok Dukly 
stáhli a bojovným výkonem vyhráli.“

HC Zubří
Přehled utkání starších žáků
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Sestava a branky:
Masařík Radek 3/1, Bednárik Roman 3, Ondruch Vojtěch, 
Bayer Jiří 1, Houžva Jakub, Karafiát Denis 3, Bayer René, 
Randus Josef 2, Vičan Jakub 3, Klich Daniel, Skýpala Matěj 
3, Gašpar David 1, Rada Jonáš 3

Tabulka po 6 kolech:
1. KH Kopřivnice           19 b
2. TJ Sokol Ostrava    15 b
3. HC Zubří    14 b
4. Handball PSG Zlín        8 b
5. Pepino SKP Frýdek – Místek         7 b
6. TJ Sokol Centrum Haná        7 b
7. SKH Polanka nad Odrou       6 b
8. HCB Karviná      0 b

Trenér: Josef Mazáč
Vedoucí družstva: David Gašpar
Starší žáci „B“ vyhráli nad Rožnovem 
HC Zubří „B“ – TJ Rožnov p. R. 20:17
Ve středu jsme odehráli další utkání Zlínské ligy starších žáků. 
Tentokrát jsme na domácí palubovce přivítali hráče z Rožnova 
pod Radhoštěm.
První poločas jsme předvedli koncentrovaný výkon a postupně 
jsme navyšovali brankový rozdíl. Do druhého poločasu jsme 
tak mohli vstoupit s komfortním šestibrankovým rozdílem. 
Druhý poločas už byl mnohem vyrovnanější, a tak šestibran-
kovým rozdílem v náš prospěch nakonec skončil i celý zápas.
Musíme kluky za předvedený výkon pochválit. Kromě krátké 
pasáže v druhém poločasu jsme měli vysoké procento úspěš-
nosti střelby. Dařila se nám nacvičená herní schémata s tím, 
že jsme jako nástavbu díky momentům překvapení využívali 
variability v zakončení různých postů. I v obranné fázi jsme 
předvedli kvalitní výkon, kdy jsme nemuseli měnit rozestave-
ní hráčů. A  když nás soupeř přehrál, mohli jsme se spolehnout 
na výborný výkon brankáře.
Všem hráčům děkujeme za předvedený výkon.

HC Zubří

Doma jsme Plzeň porazili, 
v Evropském poháru však končíme

Do sobotního odvetného utkání šli Zubřané s jasným cílem 
– smazat osmigólový náskok Plzně z prvního duelu a poku-
sit se o malý zázrak. Domácí šli nabuzení do zápasu díky 
faktu, že to vlastně není nereálné.  Doma porazili Duklu, kdy 
Pražanům nestačila ani devítibranková převaha na začátku 
druhé půle a Zubří tak vyhrálo o tři branky. V odvetě EHF 
Evropského poháru se o to chtěli Valaši pokusit znovu. Začá-
tek zápasu jim vyšel, vedli o čtyři branky. Plzeň si vyžádala 
oddechový čas. Krátce po něm však domácí dotáhla. V 18. 
minutě došlo ke střídání v domácí brance, kam zamířil Mi-
zera, a bylo to znát. Domácím se opět podařilo navyšovat 
skóre, a zatímco tři marné pokusy Plzně skórovat v bráně ne-
skončily, Zubří se dokázalo prosadit hned třikrát v řadě. Ko-
nec první půle tak domácí zakončili na výbornou a na drama 
bylo zaděláno. Vést o 5 branek bylo solidním úkazem, že se 
Plzeň musí o své vedení v celkovém součtu obou zápasů bát.
Pro domácí bylo na startu druhé půle důležité ve výkonu 

pokračovat a pokud možno co nejrychleji zvyšovat náskok. 
Ve 41. minutě to tak i bylo, Mazurek navýšil na 26:20. Kdo 
však stál proti většímu trháku Zubřanů, byl jejich odchova-
nec Douda, který čím dál více ukazuje, jak je pro Plzeň důle-
žitý a kolik si herního prostoru zaslouží. Zbývalo posledních 
deset minut zápasu a domácí ještě žili. Třicátou branku dá-
val Mika a vedení o šest branek mohlo být dobrou zárukou  
k dramatu do poslední chvíle. Západočeši si bohužel pro do-
mácí nenechali šanci na postup vzít a vedení domácích o 9 
branek, které by jim postup zajistilo, nepřipustili. Domácím 
navíc do posledních minut chyběl Mořkovský, který viděl po 
třech dvouminutových trestech červenou kartu.
S celkovým skóre 59:63 pro Plzeň se s pohárem loučíme. Ve 
druhé polovině sezóny tak budeme pouze účastníkem Extra-
ligy mužů.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem partnerům i fanouš-
kům, kteří nás po celou dobu letošního ročníku EHF Evrop-
ského poháru hnali dopředu. Díky podpoře partnerů jsme se 
podívali na Kypr do Apoelu, přivítali doma bulharský Lo-
vech a ve třetím kole nešťastně narazili na český tým z Plzně.

3. kolo EHF poháru (odveta): HC ROBE Zubří – Talent 
tým Plzeňského kraje 32:28 (21:16)
Nejlepší střelci: Jurka 9, Mořkovský 6, Dokoupil, Mazurek 
a Dobeš 4 – Douda 9, Škvařil, Korbel a Režnický 5
Trenér hostujícího týmu, Petr Štochl: „Bohužel se vyplni-
lo to, co jsme předpovídali. Zubří je tým, který bude bojovat 
až do roztrhání těla, což jsme věděli, že přijde. Bojovalo se 
šedesát minut a k tomu se přidali diváci, super atmosféra. Pro 
nás je to vybojovaný postup. Věděli jsme, že drtivou většinu 
akcí rozhodne Mořkovský, což se potvrdilo. Jsme rádi, že jsme 
postoupili my, Zubří bylo už jen jeden gól na dostřel postupu.“
Trenér domácího týmu, Peter Dávid: „Gratulace Plz-
ni, mrzí mě z těchto dvou zápasů dvacet dva minut v Plz-
ni, kde jsme z jednogólové ztráty povolili Plzni odskočit na 
plus osm. Samozřejmě jsme vyvinuli tlak na Plzeň. Za stavu 
26:20 jsme neměli štěstí a nezlomili to. Mrzí mě, že nemáme 
ještě kvalitu v momentech, kdy se to láme. My jsme se poučili  
a tyto dva zápasy nás posunuly. Pro diváky super podívaná, 
každý si přišel na to své a Plzni přeji příjemný los. Myslím 
tím Karvinou (smích). Je tam toho hodně atraktivního.“
Spojka Plzně, Jakub Douda: „Já už ani nevím, co bych 
dodal, vše bylo řečeno. Možná jen to, že jsme měli v určitých 
fázích více štěstí. Bylo tam dost tečovaných a blokovaných 
střel. Dnes se potvrdilo, že nám chybí Honza Stehlík, který 
má rozhodovací schopnosti.“
 Pivot Zubří, Jiří Dokoupil: „Gratulace Plzni, špatný vý-
kon od nás. Dnes jsme podali tradiční výkon. Oba zápasy 
ovlivnily absence hráčů na obou stranách. To možná bránilo 
v projevu pravé kvality a možná by to ukázalo, kde právě oba 
týmy výkonnostně jsou. I díky televiznímu přenosu to bylo 
atraktivní utkání.“

HC Zubří
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Seznam akcí na sportovištích města Zubří v lednu 2022

SPORTOVNÍ HALA

Neděle 9. 1.
07.30 hod.   Futsal  
  -  4. kolo okresního přeboru 

Sobota 15. 1. 
07.30 hod.   Futsal 
  - 5. kolo okresního přeboru

Neděle 16. 1.
08.00 hod.  Fotbal 
  - turnaj starších přípravek

Sobota 22. 1.
08.00 hod.  Fotbal 
  - turnaj mladších přípravek

Neděle 23. 1.
07.30 hod.  Futsal 
  - 6. kolo okresního přeboru

Sobota 29. 1.
07.30 hod.  Futsal 
  - 7. kolo okresního přeboru

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

Neděle 30. 1.
09.00 hod.  Česko-slovenská liga 
  - turnaj starších žáků v házené

KUŽELNA

Středa 12. 1.
16.00 hod.  Zuberská amatérská liga 
 - 7. kolo kuželkářské ligy

Pátek 14. 1.
17.00 hod.  TJ Gumárny Zubří – KC Zlín C  
 - 12. kolo krajského přeboru mužů

Pátek 21. 1.
17.00 hod.  TJ Gumárny Zubří – KK Kroměříž B 
 - 13. kolo krajského přeboru mužů

Středa 26. 1.
16.00 hod.  Zuberská amatérská liga 
 - 8. kolo kuželkářské ligy

SOKOLOVNA

Neděle 9. 1. 
09.00 hod.   Stolní tenis Zubří B 
 – TJ Sokol Horní Bečva C 
 - 8. kolo regionálního přeboru 
 ve stolním tenisu

Neděle 16. 1. 
09.00 hod.  TJ Gumárny Zubří – ŠK Zlín C  
 - 6. kolo krajské soutěže v šachu

Neděle 30. 1. 
09.00 hod.   Stolní tenis Zubří A 
 – TJ Rožnov pod Radhoštěm 
 - 10. kolo regionálního přeboru 
 ve stolním tenisu
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