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Zuberští modeláři na mistrovství Evropy

Po loňském úspěchu na mistrovství ČR historických modelů letadel se na 
sklonku června vydali zuberští modeláři, Jarda Janošek a Zdeněk Janoš, na 
13. mistrovství Evropy historických modelů letadel zkonstruovaných do roku 
1950, které se uskutečnilo ve dnech 22. – 26. června 2015 na modelářském 
letišti  Czech Heaven v Budkovicích u Brna.

(pokračování na str. 16)

Posádka Kamenec – Jurka obsadila 1. místo v Opel Adam Cupu na Rally Bo-
hemia. A s nimi na závod dorazil pravý zuberský FANCLUB, aneb ,,SRDCEM 
ZUBŘANI”. Blahopřejeme a přejeme do příštích závodů mnoho úspěchů!

ZUBERSKÉ DERBY - vozatajské soutěže
v sobotu 15. srpna 2015 od 12 hod. v Zubří Na Přelačině

www.jezdectvi.info

Srdečně zveme všechny občany města na krátkou cestu v čase, zpět do druhé 
poloviny minulého století. V rámci programu Dne města Zubří, který se letos 
uskuteční v prostorách Klidového centra v sobotu 12. září, si prostřednictvím 
programu připomeneme bujarou atmosféru let šedesátých i časy normalizace. 
V rámci „retro“ programu zavzpomínáme na zlatou éru českého folku, na do-
mácí i zahraniční populární scénu, nebude chybět swing, dechovka ani folklór. 
Představí se vám místní spolky a hudebníci, ale také hosté. O večerní zábavu se 
postará kultovní folk-rocková vizovická formace FLERET a „revivalová“ skupi-
na R. U. M., která k tanci i poslechu zahraje největší české a slovenské hity.  

Bližší informace a program se k vám dostane formou samostatných letáků a mů-
žete je průběžně sledovat také na stránkách http://kultura.mesto-zubri.cz, Face-
booku Klubu Zubří a na Zubřanovi.
Do programu se můžete sami aktivně zapojit. Již nyní vymýšlejte a tvořte retro 
kostýmy – ty nejzdařilejší v rámci programu pořadatelé vyhodnotí a ocení. 

Lenka Přečková



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

Vladimír Stavinoha
Alois Hasalík

Oldřich Pelikán

Jana Mikulenková 75 let
Jindřiška Mužíková 85 let

František Petřek 75 let
Stanislav Křenek 80 let

Úmrtí

Vzpomínáme
S úctou a láskou vzpomínáme na našeho milovaného

MUDr. Jaromíra Haase, 
který by se 15. května 2015 býval dožil 100 roků a od 
jehož úmrtí uplyne 30. července již 21 let.
Nikdy nezapomene manželka Bohuslava s rodinou 
a přátelé. 

Díky za to, čím jste pro nás byli, 
za každý den, který jste pro nás žili.

Dne 16. srpna 2015 vzpomeneme 
první výročí, co od nás navždy odešla 
naše maminka, babička a prababička, 
paní 

FANUŠKA TOVARYŠOVÁ.
A v měsíci červnu jsme vzpomněli 7 let, co nás opustil náš tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan 

VÉNA TOVARYŠ.
S láskou a úctou stále vzpomíná dcera Eva s manželem Františkem a vnuci 
a pravnuci. Za Vaši vzpomínku na ně děkujeme.

Blahopřání
Ve Hvozdné matrikář pilně víno pil,
a rok narození při zápisu asi popletl.
Že měřítkem vzhledu nejsou matriková data,
o tom svědčí Vaše tvář, milá, rozesmátá!

Ráda pomáháte lidem, slunce máte v duši,
proto Vám to, Mařenko, opravdově sluší.
Elán, lásku, píli ve květech vrací zahrádka
kolem čtyřbytovky – rozkvetlá pohádka.

Kolik čisté vody má v rodném kraji řeka Dřevnice,
tolik pevného zdraví Vám přeji nejvíce!!

Dne 13. září 2015 oslaví v plné svěžesti významné životní jubileum paní 

Marie Hlaváčová, 
Zubří, Sídlištní ulice.
S přáním všeho nejlepšího do dalších let jí tuto gratulaci posílá Jarka.

Z usnesení rady města
17. 6.
RM uskutečnila prohlídku Kulturního domu na Starém Zubří, aby zkontrolo-
vala provedené opravy a současně zhodnotila stav ostatních prostor. Rozhodla,  

Vítání občánků 

ZLATÁ SVATBA

Vojtěch a Jiřina Válkovi

ZLATÁ SVATBA
Jaroslav a Marta Křenkovi

Blahopřání ke zlaté svatbě
Poznali se, zamilovali se, vzali se a žijí spolu bok po
boku už 50 let. Dne 7. srpna 2015 oslaví svou zlatou svatbu

 Pavla a Jiří Křenkovi.

Do dalších společných let, naši milí rodičové, Vám hodně zdraví, 
lásky a Božího požehnání přejí Radka, Eva a Bára s rodinami!

2

červenec ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

2015

Společenská kronika občanů Zubří

MěÚ Zubří informuje



že v další etapě proběhne rekonstrukce sociálních zařízení a zřízení šatny.
RM schválila výsledek výběrového řízení pro realizaci rekonstrukce povrchu 
hřiště TJ Lesana, Staré Zubří. Vítěz výběrového řízení je firma TUBEKO 
SPORT, s r. o.
RM schválila dramaturgický plán na 3. čtvrtletí 2015.
8. 7.
RM schválila výsledek výběrového řízení pro realizaci oprav komunikací v ka-
tastru Zubří. Vítěz VŘ je firma STRABAG. Komunikace se budou opravovat 
v těchto částech: Bořkova, Randusky, Machulky, Vlkoprdy, Pod Obecníkem, 
Pod Čihadlem.
RM vzala na vědomí žádost občanů o prodloužení vodovodu do části Čerto-
ryje a Pod Obecníkem. Budou pokračovat jednání ohledně počtu připojených 
domů.
RM rozhodla zahájit výběrové řízení na realizaci nové knihovny v Domě slu-
žeb. Tato realizace se předpokládá v období podzim-zima 2015.
Na základě doporučení Komise pro rozvoj města RM rozhodla o přesunutí 
realizace rekonstrukce Petrohradu na 2. čtvrtletí 2016.
RM se dále podrobně zabývala řešením dopravní situace křižovatky „Na Rožku“.
RM rozhodla o zadání zpracování projektové dokumentace na realizaci Ko-
munitního domu pro seniory (KODUS), Domu lékařů a bývalého koupaliště 
- Multifunkčního centra.

Kompletní znění usnesení Rady města a Zastupitelstva města Zubří najde-
te na vývěsce u MěÚ Zubří a na webových stránkách města Zubří.

Radka Dvořáková, členka Rady města Zubří

Upozornění pro občany, kteří nemají uhrazeny 
místní poplatky
Jak jsme vás již několikrát informovali, je dle § 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový 
řád, v platném znění, daní i místní poplatek, neboť předmětem správy daní jsou 
daně, které jsou příjmem veřejného rozpočtu.
Daní se pro účely tohoto zákona rozumí mj. peněžité plnění, které zákon označu-
je jako daň, clo nebo poplatek. Zákonem v tomto případě je zákon č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, v platném znění, na základě kterého výběr poplatku 
pro danou obec řeší obecně závazná vyhláška.  
Placení místního poplatku za „odpad“ řeší Obecně závazná vyhláška - konkrétně 
č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Plné znění Obecně 
závazné vyhlášky najdete na webu města.
Až na výjimky, zachycené v uvedené legislativě, platí poplatek za odpad osoba, 
která má v obci trvalý pobyt. A to buď vlastním jménem, nebo prostřednictvím 
společného zástupce (např. za rodinu).
Tento poplatek činí 400,- Kč/osoba/rok, a od roku 2013 nebyl zvyšován – a to 
přesto, že náklady na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů několikanásobně výnos z tohoto 
poplatku překračují. Většina občanů tento poplatek platí řádně, včas a přesně. 
Další občané mají drobné výkyvy, buď zapomenou zaplatit včas, nebo nepošlou 
celou částku. Město se snaží v mezích zákona maximálně vstřícně posuzovat tyto 
prohřešky a zbytečně nesankcionovat.
Samozřejmě jsou však i takoví, kteří poplatek ignorují a jsou chroničtí neplati-
či. Nejde jen o ty, kteří mají pobyt hlášen na ohlašovně, tj. na adrese městského 
úřadu. Důvody jejich statusu jsou různé, společným ukazatelem je však zřejmě 
snaha vyhnout se některým povinnostem, mezi nimiž je zaplacení popelnic asi 
to nejmenší zlo. Jsou však i takoví, kteří mají vlastní adresu v Zubří, odpad be-
zesporu produkují, ale nepovažují placení za službu, které jim město ze zákona 
musí poskytnout, za jim hodnou zřetele a dlužit asi patří k jejich životnímu stylu.
S občany obou těchto skupin, na něž doplácejí prakticky všichni ostatní, neboť 
poplatek za jejich odpadky musí hradit město, budou brzy učiněny kroky k zahá-
jení exekučního řízení. Proto považujeme nyní za férové na tuto situaci upozornit 
touto cestou s tím, že je ještě čas dlužné částky uhradit a vyhnout se nepříjemnos-
tem. Exekuční náklady pak určitě poplatek nezlevní…

Ekonomický odbor MěÚ Zubří

Soutěž „Hlasuj a vyhraj“
– vyberte NEJ projekt spolufinancovaný z ROP 
Střední Morava a vyhrajte zajímavé ceny
Regionální operační program Střední Morava, jehož prostřednictvím proudily 
v programovém období 2007–2013 do Olomouckého a Zlínského kraje do-
tace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, podpořil vznik více než 1 200 
projektů. Veřejnost má nyní možnost vybrat ty nejzajímavější, nejhezčí či 
nejpřínosnější z nich. V hlasování o NEJ projekt, které běží od 1. 6. do 30. 9. 
na stránkách www.mujprojekt.eu, je možné získat i pěkné ceny.

„Prostřednictvím hlasování o NEJ projekt chceme veřejnosti ukázat, co všech-
no bylo díky evropským dotacím zrealizováno a jak tyto investice ve výši 18 
miliard korun přispěly k obměně regionu,“ uvedl ředitel Úřadu Regionální 
rady Ivan Matulík. Vybírat NEJ projekty je možné na webových stránkách 
www.mujprojekt.eu, které obsahují přehlednou databázi již zrealizovaných 
projektů. Z těch si může hlasující zvolit podle svého názoru ten nejzajímavější 
projekt, ať už z pohledu jeho atraktivity, originality nebo přínosnosti. Každý 
hlasující má k dispozici 3 hlasy, které může rozdělit mezi 3 projekty. Hlaso-
vání odstartovalo 1. 6. a ukončeno bude 30. 9. 2015. Titul NEJ projekt získají 
vítězné projekty ve 3 kategoriích (doprava, rozvoj měst a obcí a cestovní ruch) 
a jeden absolutní vítěz, a to zvlášť za Olomoucký kraj a zvlášť za Zlínský kraj. 
Slavnostní vyhlášení a předání ocenění proběhne na regionálních setkáních 
ROP Střední Morava, která se uskuteční v Olomouci a ve Zlíně na podzim 
tohoto roku.
Po skončení hlasování budou vylosováni hlasující, kteří získají odměnu v po-
době zajímavých cen, které do soutěže poskytli příjemci dotace z ROP Střední 
Morava. První 3 vylosovaní hlasující získají dárkové poukazy do hotelu Ale-
xandria v Luhačovicích, do Relax centra Kolštejn v Branné a do lázní v Ostrož-
ské Nové Vsi. Pěkné ceny čekají i na dalších 30 hlasujících, kteří obdrží balíček 
obsahující turistické průvodce a propagační předměty Centrály cestovního 
ruchu Východní Morava, Sdružení cestovního ruchu Střední Morava a ROP 
Střední Morava.
Více informací o soutěži i poskytnutých cenách je zveřejněno na 
www.mujprojekt.eu.

Mgr. Michaela Linhartová
Tisková mluvčí Úřadu Regionální rady
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s vodou oblázky. Na dalším stanovišti nabíraly vodu do injekční stříkačky 
a stříkaly na cíl do terče. Věře nebo nevěřte, děti byly zlaté, nadšené a šťastné. 
Nikomu se nechtělo věřit, že už je čas oběda a musíme vodní hrátky ukončit. 
Posledním naším úkolem bylo využít vodu k zalití našeho společného záhon-
ku, ať nám rostlinky pěkně rostou.
Věřím, že tento den určitě někdy zopakujeme, a už teď se na něj všichni těšíme. 

MŠ Duha, třída Broučků

„NEJLEPŠÍ VÝLET NA SVĚTĚ!“
slyšela jsem, jak říkají naše děti, když si je ve středu 10. 6. 2015 vyzvedávali 
rodiče ze školky. V rámci ekologického zaměření třídy Broučků jsme uskuteč-
nili další z našich výletů. Tentokráte byla cílem ekologická kozí farma Zerlina 
v Rožnově p/R. - Hážovicích. 

Hned po příjezdu se nás 
ujala teta Zuzka, která nás 
provázela celým zážitkovým 
dopolednem. Jako správní 
farmáři jsme vklouzli do gu-
máků a s osmou ranní hurá 
do chléva. U branky nás ještě 
přivítal pastevecký pes, jenž 
měl posléze možnost ukázat 
nám své umění ve shánění 
koz. Naše exkurse vedla přes 
dojírnu přímo do chlívku. 
Tady na nás už netrpělivě 
čekaly kozy s kůzlaty. Těši-
ly se jak na mlsky v podobě 
nasušeného pečiva, které 
děti již ve školce předem 
samy nakrájely a usušily, tak 

na odchod na pastvu. Než jsme však kozy na pastvu vyhnali, mohly si děti po-
chovat malinká, pouze 4denní kůzlátka. Zážitek nad zážitky! Viděly, jak ně-
která kůzlátka sají mléko z vemínka a jiná jak skotačí. Pak začal pro děti další 
emotivní zážitek – vyhánění koz na pastvu.  Staré kozy věděly jak a kam jít, ale 
s kůzlátky jsme měli fakt moc práce. Udělat z dětí „stěnu“ a hnát kůzlata směr 
pastviny. Děti vběhly s kozami na novou pastvinu vysoké trávy, kde ti malincí 
ani vidět nebyli a běhali nahoru – dolů. Děti dočista nahradily práci pastevec-
kého pejska. To vám bylo tak - běželo stádo koz a za ním stádo dětí. Protože 
se kůzlata od běžícího stáda posupně oddělovala a pak osamoceně v trávě 
jemným mečením volala, opustili jsme pastviny a šli se posilnit. A posilnění to 
panečku nebylo ledajaké. Čekala na nás ochutnávka bio produktů místní far-
my. Myslíte si, že to děti nechtěly? Že jim kozí výrobky nechutnaly? Tak to jste 
na velikém omylu. Při ochutnávce vypily celou 2litrovou konev čerstvého ko-
zího mléka, doslova vylízali mísu bílého kozího jogurtu a snědli několik měk-

Zúčastněte se soutěže „Hlasuj a vyhraj“ 
se zuberskými projekty
Budeme rádi, když se výše uvedené soutěže zúčastníte a podpoříte svými hlasy 
projekty, které byly v rámci ROP Střední Morava zrealizovány na území města 
Zubří. Jedná se celkem o tyto tři projekty:
»  „Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy – Zubří“
    (realizace cyklostezky podél Rožnovské Bečvy v Zubří)
»  „Polyfunkční centrum sportovních a volnočasových aktivit Zubří“
    (vybudování sportovního areálu u Základní školy v Zubří)
»  „Mateřská škola Duha, stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu 

č. p. 369“      (rekonstrukce MŠ DUHA ve Starém Zubří)
Tyto projekty byly spolufinancovány Evropskou unií z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, a to v rámci podpory z Regionálního operačního programu 
Střední Morava. Více se o těchto projektech můžete dozvědět na webových 
stránkách ROP Střední Morava www.rr-strednimorava.cz.

Pavel Paseka, odbor výstavby MěÚ

Město Zubří hledá spolehlivého člověka na Dohodu o pracovní činnos-
ti na práce spojené s distribucí a výlepem reklamních materiálů Města 
Zubří. Více informací získáte v kanceláři Odboru kultury Města Zubří 
v Klubu (Hamerská 10) u Lenky Přečkové, 
na tel: 571 659 447, 602 483 785 a e-mailu: kultura@mesto-zubri.cz. 
Práce je vhodná pro studenty, ale také pro důchodce. 

Zahradní vodní hrátky

To vám bylo tak. Začalo to pohádkou o pramínku z Modré Kamenice, kterou 
jsme zahájili vzdělávací blok „Kde se vzala kapka vody na té modré planetě“. 
Po několika dnech poznávání, povídání, zpívání, hraní, tvoření a vyrábění 
v duchu vody tu byl pátek. Letos jeden z mála opravdu horkých letních dnů a to 
jsme právě potřebovali. Na školní zahradě čekalo na děti 8 stanovišť s vodou, 
o kterých děti předem nevěděly. Takže když jsme zavelely: „Děti, a teď všechno 
vyvléct! Všichni do trenek a kalhotek!“, byly děti překvapené a s úsměvem na-
pnuté jak strunky, co se to dnes bude dít. 
Prováděly jsme je zahradou k jednotlivým stanovištím, aby se obeznámily 
s tím, co si pak sami mohou vyzkoušet. A zábava může začít. Tu děti lovily udicí 
rybičky, tu foukaly brčkem do mísy s vodou, tu na vodní hladině závodily s pin-
gpongovými míčky poháněnými jejich dechem, který bude dříve v cíli.  Vedle 
zase nabíraly vodu do PET láhví pomocí naběračky a trychtýře, pak zase obsah 
PET láhve vylily do kelímků, které tvořily pyramidu a otvory voda postupně 
přetékala z jednoho do druhého až dolů do přistavěného kyblíku. Na jiném 
stanovišti si jen vodu přelévaly z kelímku do kelímku, jinde pozorovaly fyzi-
kální zákony, jak se zvedá a klesá hladina vody, přidávají-li či ubírají do nádoby  
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starosta podle naší každoroční tradice pasuje děti na školáky a předává jim šer-
py. Společně si pak usednou ke stolu, kde mají děti připravenou menší hostinu, 
po níž se všichni s těžkým srdcem rozloučíme.

za MŠ Duha Kateřina Pernicová

HASIČI A POLICIE ČR 
V MATEŘSKÉ ŠKOLCE DUHA

„Hoříííí!!!“ zaznělo dne 18. 6. 2015 z úst paní ředitelky. Jen si to představte, 
plná školka dětí a najednou začne v kuchyni hořet. Bylo třeba zavolat hasiče 
a rychle opustit budovu. 
Ve skutečnosti naštěstí nehořelo, šlo jen o hasičské cvičení a zároveň nácvik eva-
kuace v případě nebezpečí. Hasičský sbor dorazil i s doprovodem policie ČR.
Děti byly hasiči a policisty poučeny o tom, jak se zachovat při požáru, o opa-
trnosti před úrazy, byly důkladně varovány před cizími osobami a seznámeny 
s důležitými telefonními čísly - 150,158,155.
Nakonec si děti mohly vyzkoušet pod dohledem hasičů stříkání z hadice, ab-
solvovaly prohlídku hasičských aut, vybavení policie i dechovou zkoušku.
Tato akce byla pro děti velmi přínosná a určitě ji příští rok opět zopakujeme.

Za MŠ DUHA Katka Třetinová 

POHÁDKOVÝ LES

I když nám počasí letos krapet zamíchalo s výběrem termínu konání tradiční 
slavnosti „Pohádkový les“ k ukončení školního roku a nechalo poslední možný 
pátek 26. 6. 2015, byla to akce fantastická, plná překvapení, radosti a uvolně-
ní… A kdo jste tam nebyli? Povíme vám, o co jste přišli. 
Rodiče, prarodiče, sourozenci i kamarádi dětí docházejících do MŠ Duha 
si na tento výjimečný den přichystali krásné masky a kouzelné dekorace. Již 
tradičně se Honzíkův lesík proměnil v les plný pohádek. Přicházíme, z lesa se 
kouří a z husté mlhy se vynořil Krakonoš, pán hor a lesů, který za pomoci dětí 
a kouzelného zaříkadla otevřel letošní Pohádkový les. Děti obdržely soutěžní 
kartičku na sbírání razítek, kterou lze získat pouze po splnění rozličných úkolů  

kých i tvrdých kozích sýrů. Pochutnávali si opravdu i takoví, kteří se normálně 
u jídla upejpají – tady však byli k nepoznání. Po zdravé svačince jsme si zahráli 
hru „Kozičky, kozičky, pojďte domů“, snědli sladká překvapení z batůžků a byl 
čas se s farmou rozloučit. Farmo, kozičky – AHOJ!
Je to kousek, tak zajeďte s rodinou na malý výlet do Hážovic pohladit kozičky 
a ochutnat místní zdravé bio speciality z kozího mléka – opravdu stojí za to. 

MŠ Duha, třída Broučků 

MŠ DUHA na zámku Kunín

Dne 17. 6. si děti z Mateřské školy Duha na Starém Zubří zabalily batůžky 
a všichni jsme vyrazili na výlet do nedalekého zámku Kunín. Po prohlídce 
zámeckého parku a výborné svačině od našich kuchařek jsme si to zamířili 
rovnou do zámku. Po vyslechnutí poutavých zámeckých příběhů jsme přešli 
do místnosti plné starých kostýmů a hraček. Děti si oblékly kostýmy pohád-
kový postav a v převlečení si zahrály krátkou pohádku. V rámci programu také 
nechybělo krásné představení herců, kteří ztvárnili pohádku o Otesánkovi, 
která se dětem moc líbila.  Po hezky stráveném dni jsme se všichni unaveni 
vrátili do školky, kde na nás čekal připravený oběd a zasloužený odpočinek. 

MŠ DUHA 

Rozloučení se školáky

Dne 17. 6. 2015 se v Mateřské škole „Duha“ konalo rozloučení se školáky. 
Z malých nic netušících dětí se najednou stali vnímaví, chytří školáci, kteří si 
v září poprvé ponesou svou aktovku do prvních tříd, kde na ně čeká další etapa 
jejich vývoje. 
Děti nejprve předvedly pásmo básniček a písniček, které si společně s paními 
učitelkami připravili. Na celou slavnost se vždy přijde podívat paní Mgr. Marie 
Pyrchalová, zástupkyně ředitele ZŠ, a pan starosta Ing. Lubomír Vaculín. Pan 
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vytvořit u dětí pozitivní vztah k jejich městu a k jeho okolí. Uskutečnili jsme 
společně spoustu výletů do okolí školky a děti touto formou poznávaly pro ně-
které neznámá místa v Zubří – Boňkov, Galičky, Pádoly, Zemánky, Bořkovou, 
studánku „Pod Obecníkem“, rybníky a další místa v Zubří. Během každoden-
ních vycházek tak děti pozorovaly přírodu okolo nás – rostliny, volně žijící 
zvířata. Společně jsme se naučili „Zuberskou hymnu“, kterou si děti oblíbily 
a velmi rády ji zpívaly. Jak čas plynul, nastalo loučení. V září naše děti nastoupí 
do základní školy, a tak jim všichni přejeme krásné prázdniny a hodně úspěchů 
v nové škole. 

Vlaďka Janošková

AKCE SLUNÍČKA - ČERVEN 

Škola v přírodě v hájence v Semetíně. 
 

Výlet vlakem do Valašského Meziříčí, prohlídka zámku Kinských. 

První opékání s rodiči na nové školní zahradě a rozloučení se školním rokem. 
Všem rodičům děkujeme za účast a přejeme hezké prázdniny. 
 

Mateřská škola Zubří, Sídliště 6. května 1109, třída Sluníčka 
učitelky Markéta Halaštová a Irena Dukátová

našich pohádkových postav. Již po několika krocích hledaly děti ztracené 
korálky, hřebínek a zrcátko lesních víl. Na kopečku pomohli Mance s Rum-
cajsem nasbírat šišky na oheň a Rumcajs rozdával razítka přímo svou bam-
bitkou. O pár kroků dále pomohly děti Ferdovi postavit mraveniště z klacíků 
a kamínků a jeho kamarádce Berušce obírat mšice v podobě bonbónů z veli-
ké květiny. A co to? Opět se kouří z lesa. Ale ne – to bylo z komína Perníkové 
chaloupky, k nerozeznání od pravé. Černý kocour za komínem, bába s děd-
kem za vrátky čekali na děti s kotlíkem. Když vhodily děti do kotle kouzelné 
brambory, dostaly všechny od báby veliký medový perníček. A to už na nás 
čekala Popelka nejen se třemi oříšky, ale i třemi úkoly: najít symboly pohádky, 

najít a poskládat z obrázků svůj příběh a samozřejmě úkol přímo pohádkový 
- přebrat čočku a hrách. Při putování lesem jsme narazili také na tříhlavého 
draka, který uvěznil krásnou princeznu Natálku. Zpěvem ji děti vysvobodily, 
dostaly další odměnu, razítko a šli jsme dál. Tu čekala hladová čarodějnice, tu 
Křemílek s Vochomůrkou, tu čarodějky s poznáváním zvířat podle obrázků, tu 
myslivec s medvědem, kde si děti vyzkoušely svou fyzickou sílu přetahováním 
ve skupinkách.  Na makové pasece zase děti ukázaly svůj um rukou. Vyrábě-
ly s Makovou panenkou a motýlem Emanuelem louku vlčích máků ze špejlí, 
červeného ubrousku a kousku drátku.  Cestou jsme ještě potkali Červenou 
karkulku s myslivcem a nakonec loupežníky, kteří ztratili svůj poklad. Ztrace-
ný poklad? To pro naše děti není přec žádný problém. Rozběhnou se po lese 
a už nesou truhlu s pokladem. Další odměny na ně čekaly na školní zahradě 
v podobě doslova a do písmene pohádkové hostiny z pecí a kuchyní jejich ma-
minek. Nechyběla hudba, tanec, opékání… na zahradě velké hraní. Naši milí 
rodiče – jste SKVĚLÍ!!! Moc vám děkujeme za bezchybný nevšední den, plný 
splněných dětských snů být alespoň chvíli součástí pohádky. A zazvonil zvonec 
a školnímu roku 2014-2015 je konec. Užívejte všichni krásných prázdnin a tě-
šíme se na vás a hlavně vaše děti opět v září. AHOJ!

Učitelky z MŠ DUHA

Rok ve třídě „Motýlků“
Ve školním roce 2014/2015 jsme se mimo jiné zaměřili ve třídě „Motýlků“ 
i na poznávání svého města Zubří, jeho zvyků a tradic. Seznamovali jsme děti 
s historií a současností města, s prostředím, ve kterém žijí. S dětmi jsme po-
zorovali, jak se město mění v různých ročních obdobích a snažili jsme se tak 
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BOJ O ZÁCHRANU OSTROVA ZUBRKAI
V pátek 26. června 2015 se proměnilo sportovní centrum u nové ZŠ v ostrov 
Zubrkai. Planetu Zemi zachvátila pohroma, lidé z různých koutů světa měli 
možnost zachránit se právě na tomto ostrově. Řádí zde zlo, závist, lakota a ne-
moci. Pirátské bandy loupí jídlo a pití. Noví ostrované, žáci naší ZŠ, vytvořili 
společenství 4 národů. Zubrkajové – žáci 8. roč. a 1. roč., Kavajové – žáci 7. 
roč. a 2. roč., Mávijové – žáci 6. a 3. roč., a Lanajové – žáci 5. a 4. ročníku. 
Kladli si otázku jak zde přežít? Vyléčit ostrov od všeho zlého. Jak rozpoznat, 
co je dobré a co zlé? 
Společenství se rozhodlo léčit ostrov. Bylo jasné, že se Zubrkai uzdraví jenom 
snahou, obětavostí, prací a léky od ostrovanů. Každý národ byl rozdělen do 10 
družstev. Družstva plnila úkoly na 15 stanovištích rozmístěných od nové ZŠ 
až po Březovec. Mezi úkoly patřily jak vědomostní otázky, tak překážková drá-
ha, střelba, luštění šifry, malování nebo výroba jednoduchého nástroje z pří-
rodnin. Protože skupinky dětí byly věkově smíšené, bylo krásné sledovat, jak 
spolupracují malé děti s velkými, jak jsou kluci ze sedmé a osmé třídy ochotní 
nést celou cestu prvňáčka jenom proto, že už nemůže. Myslím si, že alespoň 
v tento den zapomněli na vytahování se, falešná přátelství, na šikanu a jiné, 
dnes v chování dětí diskutované situace.
Už od května sbíraly děti plastová víčka od minerálek. Víčka byla použita při 
plnění úkolů jako léky (body). Zároveň měl sběr i humanitární podtext. Po vy-
léčení ostrova jsme předali 10 pytlů víček Otíkovi Klosovi do Rožnova pod 
Radhoštěm. 
„Otík Kloss se narodil v dubnu 2002 jako jeden ze čtyřčat. Narodili se předčas-
ně a to mělo u Otíka následky. Má dětskou mozkovou obrnu a je  postižený tě-
lesně i mentálně. Sourozenci jsou zdraví. Otík s pomocí rodiny a známých sbí-
rá už několik let uzávěry z plastových lahví. Odevzdává je pak do své Praktické 
školy v Rožnově pod Radhoštěm. Tato škola zprostředkuje předání uzávěrů 
organizacím, které mají přehled, které z dětí zrovna nejvíc potřebují pomoc.
„Otíkovým jménem bych chtěla poděkovat dětem, kterým se podařilo nasbírat 
tolik, kolik bychom sami nikdy nedali dohromady.“ Tolik z dopisu paní Kloso-
vé, Otíkovy babičky.
Ptáte se, jak záchrana dopadla? Ostrov byl vyléčen. Nejvíce léků se podařilo 
získat osadníkům Kavajům - 1234 bodů. Z družstev vyhráli Zubrkajové – 
družstvo č. 7 ve složení: G. Kaňáková, E. Konkoľová, K. Klímková, E. Pavel-
ková, B. Krpelíková, V. Škárková, D. Krpelíková, A. Valchářová, A. Plesníko-
vá, Z. Galčanová; Lanajové – družstvo č. 10 ve složení: L. Goláň, J. Mičkal, 
E. Boráková, B. Lev, L. Dořičáková; Mávijové – družstvo č. 3 ve složení: N. 
Němcová, I. Pobořilová, Š. Janošek, L. Ondřejová, J. Hanskut, Š. Brunová, K. 
Kopečková, Z. Pernicová, B. Petřeková; Kavajové – družstvo č. 1 ve složení: T. 
Koleček, M. Divín, S. Horáková, J. Pavlica, Š. Smílek, P. Škrobák, Š. Poláček, 
F. Vrátný, L. Macečková, F. Dimitrios, S. Nečyporuková. 
Závěrem bych chtěla poděkovat všem dětem za sběr víček, učitelskému sboru 
za pomoc při organizaci hry, kuchařkám za skvěle zvládnutý chaos při výdeji 
pátečního oběda. Všem přeji hezké a prosluněné prázdniny.

J. Juříčková 
Školní klub ZŠ Zubří

Co se ve škole dělo předposlední den 
před prázdninami?
Píše se datum 29. června (pondělí) a nás jako žáky ZŠ Zubří čeká zajímavý 
program. Přece jen je už předposlední den školy a už se neučí. Konečně!
Na začátku vyučování se žáci 2. stupně vydali s plnou náručí starého papíru 
na první stupeň, kde se veškerý sběr naházel do velkého kontejneru.
Aby toho následující den (poslední den školy) nebylo moc, měli deváťáci tzv. 
poslední zvonění. To znamená, že jsme mohli malovat fixy po mladších spo-
lužácích a podepisovat se na různé části těla - na ruce, nohy, obličej, krk a tak 
dále... Je to víceletá tradice a vždy se to mezi žáky bere velmi vážně, ne vždycky 
však zodpovědně. Každopádně jsme si to také několikrát protrpěli a teď jsme 
měli jedinečnou šanci vyřádit se pro změnu zase my!

Rozloučení s předškoláky

Dne 24. 6. 2015 byl v kulturním domě v Zubří připravený nádherný program, 
ve kterém se rozloučilo více než 50 dětí se svými nejmilejšími učitelkami. 
Po spoustě veselých her a vystoupení došlo i k smutnému loučení, které při-
neslo slzičky, jak na jevišti, a jak jsem postřehla, tak i v hledišti. Bude nám všem 
smutno, že se nebudeme potkávat v barevné školce na sídlišti, že my maminky 
nebudeme číst svým dětem, co dobrého jim paní kuchařky uvařily, že se už ne-
budeme vyptávat, jaký hezký program jim paní učitelky připravily.
Děkujeme za krásné rozloučení s předškoláčky.

Eliška Divínová

Brno a divadelní zážitky
V neděli 17. 5. 2015 jsme se  my, žáci dramatické výchovy a kroužku, vydali 
spolu s paními učitelkami K. Gazdovou a Š. Janušovou na třídenní soustře-
dění do Brna. Všichni jsme si mohli odnést naše první dojmy ze zhlédnutí 
opery. Byla to Tosca G. Pucciniho. Abychom děj i hudbu lépe pochopili, šli 
jsme odpoledne před představením do Janáčkova divadla na interaktivní se-
tkání s režisérem, pěvci a orchestrem. Měli jsme pocit, že jsme vtaženi do děje. 

Mohli jsme se na vlastní kůži projít po jevišti a sedět vedle orchestru, který nám 
hrál různé úryvky a pak předvedl tak vynikající výkon, že na něj budeme ještě 
dlouho vzpomínat.  Večer jsme se přesunuli do hotelu, rozebírali své dojmy 
a netrpělivě vyčkávali další den a další představení. Tentokrát to bylo muziká-
lové ztvárnění Ostrova pokladů v Městském divadle, kde nás vynikající výkony 
herců nadchly už od začátku. Chytlavé melodie a dojemné části příběhu, při 
kterých nezůstalo oko suché, jsme si chtěli zapamatovat a povyprávět o nich 
našim spolužákům. Během pobytu jsme také zkoušeli naše scénky a vymýšleli 
další na připravovanou podzimní akademii školy. Dále už jsme jen nakupovali 
a kochali se památkami a krásou Brna. Děkujeme za možnost prožít tyto kul-
turní zážitky.

Marie Hrachovcová, 9. A
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FILIP MACH – za 1. místo v okresním kole atletické všestrannosti.
 1. C
ELIŠKA KANTOROVÁ - za úspěchy v soutěžích estetické skupinové gym-
nastiky, 4. místo na MČR v ESG a 3. místo v ESG Cupu 2015,
MICHAELA RADOVÁ - za úspěchy v soutěžích estetické skupinové gymnas-
tiky, 4. místo na MČR v ESG a 3. místo v ESG Cupu 2015,
NATÁLIE ŠVECOVÁ - za úspěchy v soutěžích estetické skupinové gymnasti-
ky, 4. místo na MČR v ESG a 3. místo v ESG Cupu 2015,
NATÁLIE BENOVÁ - za úspěchy v soutěžích estetické skupinové gymnasti-
ky, 4. místo na MČR v ESG a 3. místo v ESG Cupu 2015.
 2. A
IVA DIVÍNOVÁ – za 3. místo v okresním kole atletické všestrannosti.
 2. C
FILIPPOS DIMITRIADIS – za 1. místo v okresním kole atletické všestrannosti,
NELA FIEDLEROVÁ - za úspěchy v soutěžích estetické skupinové gymnasti-
ky, 4. místo na MČR v ESG a 3. místo v ESG Cupu 2015,
ELIŠKA HRACHOVCOVÁ - za úspěchy v soutěžích estetické skupinové 
gymnastiky, 4. místo na MČR v ESG a 3. místo v ESG Cupu 2015.
 3. A
KATEŘINA KOPEČKOVÁ – na rozloučenou se Základní školou Zubří,
TEREZA KUBISZOVÁ – na rozloučenou se Základní školou Zubří,
EVA HOLUBOVÁ - za úspěchy v soutěžích estetické skupinové gymnastiky, 
3. místo na MČR  v ESG a 2. místo v ESG Cupu 2015,
TEREZA MIZEROVÁ - za úspěchy v soutěžích estetické skupinové gymnas-
tiky, 3. místo na MČR  v ESG a 2. místo v ESG Cupu 2015.
 3. B
ADÉLA FIEDLEROVÁ - za úspěchy v soutěžích estetické skupinové gymnas-
tiky, 3. místo na MČR  v ESG a 2. místo v ESG Cupu 2015,
TAŤÁNA NEČYPORUKOVÁ - za úspěchy v soutěžích estetické skupinové 
gymnastiky, 3. místo na MČR  v ESG a 2. místo v ESG Cupu 2015,
MICHAELA ŠIMURDOVÁ - za úspěchy v soutěžích estetické skupinové 
gymnastiky, 3. místo na MČR  v ESG a 2. místo v ESG Cupu 2015,
ALŽBĚTA MIZEROVÁ - za 2. místo v krajském kole zeměpisné soutěže Eu-
rorebus a účast v republikovém finále, úspěchy v soutěžích estetické skupinové 
gymnastiky, 3. místo na MČR  v ESG a 2. místo v ESG Cupu 2015,
ALŽBĚTA PETŘEKOVÁ - za úspěchy v soutěžích estetické skupinové gym-
nastiky, 3. místo na MČR  v ESG a 2. místo v ESG Cupu 2015,
MARKÉTA  KŘIVOVÁ - za úspěchy v soutěžích estetické skupinové gymnas-
tiky, 3. místo na MČR  v ESG a 2. místo v ESG Cupu 2015,
NELA MIČOLOVÁ – za 3. místo v okresním kole atletické všestrannosti,
PETR BUMBALA – za 1. místo v okresním kole atletické všestrannosti. 
 4. A
BÁRA KACHTÍKOVÁ – za úspěchy v soutěžích estetické skupinové gymnas-
tiky v kategorii 10 – 12 let, 2. místo v ESG Cup 2015 a 4. místo na MČR 2015 
v ESG,
ANNA PERNICOVÁ - za 3. místo v okresním kole atletické všestrannosti 
a úspěchy v soutěžích estetické skupinové gymnastiky v kategorii 10 – 12 let, 
2. místo v ESG Cup 2015, 4. místo na MČR 2015 v ESG,
KLÁRA MIKULENKOVÁ - za úspěchy v soutěžích estetické skupinové gym-
nastiky v kategorii 8 – 10 let, 2. místo v ESG Cup 2015 a 3. místo na MČR 
2015 v ESG,
KLÁRA PETŘEKOVÁ – za úspěšnou reprezentaci školy ve vědomostní 
soutěži Moudrá sova, 2. místo v krajském kole zeměpisné soutěže Eurorebus 
a účast v republikovém finále,
MARTIN ZEMAN – za úspěšnou reprezentaci školy v atletice a 1. místo 
v okresním kole atletické všestrannosti.
 5. A
KATEŘINA VRÁTILOVÁ – na rozloučenou se Základní školou Zubří 
a za úspěchy v soutěžích estetické skupinové gymnastiky v kategorii 10 – 12 
let, 2. místo v ESG Cup 2015 a 4. místo na MČR 2015 v ESG,
TEREZIE ROMÁNKOVÁ – za úspěchy v soutěžích estetické skupinové gym-
nastiky v kategorii 10 – 12 let, 2. místo v ESG Cup 2015 a 4. místo na MČR 
2015 v ESG,
AGÁTA MIČOLOVÁ – za 3. místo v okresním kole atletické všestrannosti,
JAKUB CIBULEC – za 1. místo v okresním kole atletické všestrannosti, 1. 
místo v celorepublikovém finále v házené mladších žáků „Novinářský kala-
mář“ a 4. místo na mezinárodním turnaji ve Schwerinu,
JAKUB STAŇO – za výborné studijní výsledky, nejlepší výsledek ve Zlínském 

Všichni jsme dostali zmrzlinu a po návratu zpět na druhý stupeň nás čekal hu-
dební koncert - Ziggy. Byla to hudební skupina o čtyřech členech (zpěvák, dva 
kytaristi a bubeník). Hráli krásně, nahlas a hlavně známé písničky, tak jsme se 
mohli také občas zapojit. Proběhl také taneční souboj párů s cédéčkem jako 
odměnou. Z učitelů se nejvíce zapojila paní učitelka Petra Barošová, která 
měla dost odvahy si stoupnout před tak velké publikum a bavit se, jak to bylo 
jen možné.
Byl to takový oddechový a docela pohodový den. My deváťáci jsme se pořádně 
vyřádili a chvílemi dovedli k šílenství i učitelky a učitele. Odvažuji se říct, že 
většina žáků neunikla z našich spárů a buď byli pokreslení a popsaní, umazaní 
od vajíček a mouky anebo jednoduše zapáchali octem.

Michaela Majerová (9. B)

Nadační fond ZŠ Zubří ocenil
nejlepší žáky naší školy 
za školní rok 2014/2015 
Stalo se již tradicí, že školní rok na naší základní 
škole končí slavnostní chvílí, kdy žáci, kteří do-
sáhli nějakého velkého úspěchu, ať už ve sportu, 
umění či vědomostních soutěžích, jsou odměněni 

knihou za vzornou reprezentaci školy, města Zubří, Zlínského kraje a také 
naší republiky. Slavnostního předávání, které proběhlo v tělocvičně naší školy 
v úterý 30. června v den vysvědčení, se zúčastnil nejen ředitel školy Mgr. Tomáš 
Randýsek, ale také pan místostarosta Zubří Mgr. Stanislav Petružela. Opět, 
stejně jako v loňském roce, bylo koho odměňovat.  Je až s podivem, kolik ši-
kovných žáků naše škola má. Celkem 108 žáků, kteří se nebojí ukázat kama-
rádům a nám všem, v čem jsou výborní. Jsem velmi ráda, že vám mohu před-
stavit všechny oceněné žáky. Jsou mezi nimi i naši deváťáci, kteří se se svou 
základní školou rozloučili za účasti rodičů a učitelského sboru ve čtvrtek 25. 
června na absolventském plese, na němž byli šerpou pasováni na Absolventa 
ZŠ Zubří 2015. Všichni deváťáci dostali od Nadačního fondu šerpu a krásnou 
sadu pracích per jako upomínku na základní školu. Někteří z nich byli také 
odměněni knihou. 

Nechci zapomenout poděkovat celému učitelskému sboru za motivaci a vede-
ní úspěšných žáků, všem trenérům, trenérkám a lidem, kteří se našim žákům 
ve volných chvílích věnují. 
Za nadační fond přeji všem krásné léto, vám deváťákům hodně štěstí na střední 
škole. A pamatujte:
„Neúspěch nás učí, že porážka se dá přežít. Neuspět není ostuda. Ostuda je 
bát se vstát a zkusit to znovu.“ (Benjamin Barber)

 1. A
MARIE MAJEROVÁ – za vzorné plnění školních povinností a účast v soutěžích,
ŠTĚPÁNKA CIBULCOVÁ – za vzorné plnění školních povinností, 3. místo 
v okresním kole atletické všestrannosti, za úspěchy v soutěžích estetické skupi-
nové gymnastiky, 4. místo na MČR v ESG a 3. místo v ESG Cupu 2015,
KAROLÍNA TROJÁKOVÁ - za úspěchy v soutěžích estetické skupinové 
gymnastiky, 4. místo na MČR v ESG a 3. místo v ESG Cupu 2015,
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prezentaci Zubří v soutěžích Českého 
svazu házené,
LUKÁŠ MOŘKOVSKÝ - za 5. místo 
v okresním kole atletiky „Pohár roz-
hlasu“ a za vzornou reprezentaci Zubří 
v soutěžích Českého svazu házené,
MATĚJ ULRYCH - za 5. místo 
v okresním kole atletiky „Pohár roz-
hlasu“, 2. místo v krajském kole 
v basketbalu mladších žáků, 1. místo 
v celorepublikovém finále v házené 
mladších žáků „Novinářský kalamář“ 
a za vzornou reprezentaci Zubří v sou-
těžích Českého svazu házené.

 7. B
DAVID MARTINEK – za účast v okresním kole matematické soutěže Pytha-
goriáda,
NATÁLIE ONDŘEJOVÁ – za účast v okresním kole matematické soutěže 
Pythagoriáda. 
 8. A
SÁRA BAMBUCHOVÁ – za 2. místo v krajském kole basketbalu starších 
žákyň, 9. místo v krajském kole atletiky „Poháru rozhlasu“, za úspěchy v sou-
těžích estetické skupinové gymnastiky v kategorii juniorek, 2. místo na MČR 
v ESG, 2. místo v ESG Cupu 2015 a 17. místo na Mistrovství světa v ESG v Tór-
shavnu (Faerské ostrovy),
ALŽBĚTA KRŮPOVÁ – za 2. místo v celorepublikovém finále v házené 
mladších žákyň „Novinářský kalamář“, za 2. místo v krajském kole v basket-
balu starších žákyň, 2. místo v krajském kole v házené starších žákyň, 9. místo 
v krajském kole atletiky „Poháru rozhlasu“, 
LENKA FRYŠOVÁ - za 2. místo v krajském kole v basketbalu starších žákyň, 2. 
místo v krajském kole v házené starších žákyň, 9. místo v krajském kole atletiky 
„Poháru rozhlasu“ a 4. místo v okresním kole atletického čtyřboje starších žákyň,
KATEŘINA HOLČÁKOVÁ – za 9. místo v krajském kole atletiky „Poháru 
rozhlasu“ a 4. místo v okresním kole atletického čtyřboje starších žákyň,
DAVID MIKULENKA – za 2. místo v krajském kole v basketbalu mladších 
žáků, 1. místo v celorepublikovém finále v házené mladších žáků „Novinářský 
kalamář“, 1. místo na VII. Letní olympiádě dětí a mládeže v házené a za vzor-
nou reprezentaci Zubří v soutěžích Českého svazu házené,
JAKUB KRUPA – za účast v okresním kole matematické soutěže Pythago-
riáda, 2. místo v krajském kole v basketbalu mladších žáků, 1. místo v celo-
republikovém finále v házené mladších žáků „Novinářský kalamář“, 1. místo 
na VII. Letní olympiádě dětí a mládeže v házené a za vzornou reprezentaci 
Zubří v soutěžích Českého svazu házené,
DUŠAN PALÁT – za 2. místo v krajském kole v basketbalu mladších žáků, 
1. místo v celorepublikovém finále v házené mladších žáků „Novinářský ka-
lamář“, 1. místo na VII. Letní olympiádě dětí a mládeže v házené a za vzornou 
reprezentaci Zubří v soutěžích Českého svazu házené,
LUKÁŠ KŘIVA – za 2. místo v krajském kole v basketbalu mladších žáků, 1. 
místo v celorepublikovém finále v házené mladších žáků „Novinářský kala-
mář“, 1. místo na VII. Letní olympiádě dětí a mládeže v házené a za vzornou 
reprezentaci Zubří v soutěžích Českého svazu házené,
LUKÁŠ BUBERNÍK - za 2. místo v krajském kole v basketbalu mladších 
žáků, 1. místo v celorepublikovém finále v házené mladších žáků „Novinářský 
kalamář“ a za vzornou reprezentaci Zubří v soutěžích Českého svazu házené,

kraji v testování matematiky pro 5. třídy a na rozloučenou se Základní školou 
Zubří,
TOMÁŠ RANDÝSEK – za výborné studijní výsledky, 2. místo v krajském kole 
zeměpisné soutěže Eurorebus a účast v republikovém finále a 4. místo na me-
zinárodním turnaji ve Schwerinu.
 5. B
BARBORA MACHOVÁ – za reprezentaci školy v soutěžích, nejlepší výsledek 
ve Zlínském kraji v testování matematiky a obecně studijních předpokladů pro 
5. třídy a na rozloučenou se Základní školou Zubří.
 6. A
HANA FRYŠOVÁ – za úspěchy v soutěžích estetické skupinové gymnastiky 
v kategorii           10 – 12 let, 2. místo v ESG Cup 2015 a 4. místo na MČR 2015 
v ESG,
ELIŠKA JURAJDOVÁ - za úspěchy v soutěžích estetické skupinové gymnas-
tiky v kategorii 10 – 12 let, 2. místo v ESG Cup 2015 a 4. místo na MČR 2015 
v ESG,
DENISA MIKULENKOVÁ - za úspěchy v soutěžích estetické skupino-
vé gymnastiky v kategorii 10 – 12 let, 2. místo v ESG Cup 2015 a 4. místo 
na MČR 2015 v ESG,
EVA STRUŽKOVÁ - za úspěchy v soutěžích estetické skupinové gymnastiky 
v kategorii        10 – 12 let, 2. místo v ESG Cup 2015 a 4. místo na MČR 2015 
v ESG,
DENISA VACULÍNOVÁ - za úspěchy v soutěžích estetické skupinové gym-
nastiky v kategorii 10 – 12 let, 2. místo v ESG Cup 2015 a 4. místo na MČR 
2015 v ESG,
HANA MIKULENKOVÁ – za 2. místo v celorepublikovém finále v házené 
mladších žákyň „Novinářský kalamář“,
ANITA POLÁČKOVÁ - za 2. místo v celorepublikovém finále v házené mlad-
ších žákyň „Novinářský kalamář“,
KATEŘINA ZAPLETALOVÁ - za 2. místo v celorepublikovém finále v háze-
né mladších žákyň „Novinářský kalamář“,
LEONA JURAJDOVÁ – za 4. místo v krajském kole atletického čtyřboje a 2. 
místo v celorepublikovém finále v házené mladších žákyň „Novinářský kalamář“,
MARTIN ADAM – za 5. místo v okresním kole atletiky „Poháru rozhlasu“, 
1. místo v celorepublikovém finále v házené mladších žáků „Novinářský kala-
mář“ a 4. místo na mezinárodním turnaji ve Schwerinu,
JONÁŠ JURAJDA - za 1. místo v celorepublikovém finále v házené mladších 
žáků „Novinářský kalamář“ a 4. místo na mezinárodním turnaji ve Schwerinu,
JAKUB ROMÁNEK - za 1. místo v celorepublikovém finále v házené 
mladších žáků „Novinářský kalamář“ a 4. místo na mezinárodním turnaji 
ve Schwerinu,
ŠTĚPÁN VLK - za 5. místo v okresním kole atletiky „Poháru rozhlasu“, 1. 
místo v celorepublikovém finále v házené mladších žáků „Novinářský kala-
mář“ a 4. místo na mezinárodním turnaji ve Schwerinu,
TOMÁŠ SKÝPALA - za 5. místo v okresním kole atletiky „Poháru rozhlasu“ 
a 4. místo na mezinárodním turnaji ve Schwerinu,
JIŘÍ ZEMAN - za 5. místo v okresním kole atletiky „Poháru rozhlasu“ a 4. 
místo na mezinárodním turnaji ve Schwerinu.
 7. A
BARBORA HRUŠKOVÁ - za 4. místo v krajském kole atletického čtyřboje a 2. 
místo v celorepublikovém finále v házené mladších žákyň „Novinářský kalamář“,
ELIŠKA BENOVÁ - za 4. místo v krajském kole atletického čtyřboje a 2. místo 
v celorepublikovém finále v házené mladších žákyň „Novinářský kalamář“,
DENISA DUKÁTOVÁ - za 4. místo v krajském kole atletického čtyřboje a 2. mís-
to v celorepublikovém finále v házené mladších žákyň „Novinářský kalamář“,
TEREZA PALÁTOVÁ - za 4. místo v krajském kole atletického čtyřboje a 2. mís-
to v celorepublikovém finále v házené mladších žákyň „Novinářský kalamář“,
HANA VALOVÁ – za 3. místo v okresním kole literární soutěže „O poklad 
strýca Juráša“,
MARIÁN KALA – za 5. místo v okresním kole atletiky „Pohár rozhlasu“, 2. 
místo v krajském kole v basketbalu mladších žáků, 1. místo v celorepubliko-
vém finále v házené mladších žáků „Novinářský kalamář“ a za vzornou repre-
zentaci Zubří v soutěžích Českého svazu házené,
TOMÁŠ KOLEČEK – za 1. místo v celorepublikovém finále v házené mlad-
ších žáků „Novinářský kalamář“,
NICK MATEJOVIČ – za 5. místo v okresním kole atletiky „Pohár rozhlasu“, 
2. místo v krajském kole v basketbalu mladších žáků, 1. místo v celorepubli-
kovém finále v házené mladších žáků „Novinářský kalamář“ a za vzornou re-
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v okresním kole atletického čtyřboje,
MICHAELA VRÁTNÁ – za vynikající studijní výsledky po celou dobu školní 
docházky, za 6. místo v krajském kole zeměpisné soutěže Eurorebus a za práci 
v keramickém kroužku Školního klubu,
NATÁLIE ROMANOVÁ – za práci v Ekotýmu, 2. místo v krajském kole v bas-
ketbalu starších žákyň, 2. místo v krajském kole v házené starších žákyň, 9. 
místo v krajském kole atletiky „Poháru rozhlasu“ a 4. místo v okresním kole 
atletického čtyřboje. 
 9.B
JAKUB GLAC  – za pomoc s organizačními záležitostmi třídy, účast v okres-
ním kole biologické olympiády a za účast v krajském kole zeměpisné soutěže 
Eurorebus,
DANIEL LEV – za účast v krajském kole zeměpisné soutěže Eurorebus a 3. 
místo v krajském kole v basketbalu starších žáků,
VÁCLAV OPÁLKA – za 2. místo v krajském kole ZUŠ ve hře na kytaru, za prá-
ci pro Ekotým, 1. místo Moravia Talent v kategorii hudebních skupin a úspěš-
né vystupování se skupinou Elubic,
LUKÁŠ SOLANSKÝ – za reprezentaci školy v okresním kole chemické olym-
piády a matematické soutěži Taktik,
ROBERT ŠUPOLA – za 2. místo na MČR v Severské kombinaci a 3. místo 
na MČR ve skocích na lyžích v kategorii týmů,
ANNA DIVÍNOVÁ – za výborné studijní výsledky, 1. místo ve výtvarné sou-
těži SVČ Rožnov, účast v matematické soutěži Taktik a soutěži mladých zdra-
votníků, 
VERONIKA CHUMCHALOVÁ – za účast v matematické soutěži Taktik, prá-
ci v Ekotýmu a za organizaci 9. benefice pro Stonožku,
TEREZA KAMENCOVÁ – za pomoc s organizačními záležitostmi třídy, or-
ganizaci 9. benefice pro Stonožku, práci pro Ekotým a za 2. místo v krajském 
kole v házené starších žákyň, 
MICHAELA MAJEROVÁ – za výborné studijní výsledky po celou dobu škol-
ní docházky, pravidelné příspěvky o školních akcích v Zuberských novinách, 
účast v krajském kole zeměpisné soutěže Eurorebus a za práci v keramickém 
kroužku Školního klubu, 
KAROLÍNA MARTIKÁNOVÁ – za organizaci 9. benefice pro Stonožku, 1. 
místo ve výtvarné soutěži SVČ Rožnov, 3. místo v krajském kole literární sou-
těže „O poklad strýca Juráša“, 3. místo v okresním kole olympiády v českém 
jazyce, za práci pro Ekotým, 1. místo Moravia Talent v kategorii hudebních 
skupin a úspěšné vystupování se skupinou Elubic,
ZUZANA PAVLÍČKOVÁ – za účast v matematické soutěži Taktik a 2. místo 
v krajském kole v házené starších žákyň,
MICHAELA VALCHAŘOVÁ – za účast ve výtvarných soutěžích, za práci pro 
Ekotým, 1. místo Moravia Talent v kategorii hudebních skupin a úspěšné vy-
stupování se skupinou Elubic,
ALŽBĚTA VÁLKOVÁ – za účast ve výtvarných soutěžích a za práci pro Ekotým.

Za Nadační fond ZŠ Zubří Gabriela Cábová

MimoNi – výstava básní a obrazů 
Tomáše Indráka a Justýny na Petrohradě v Zubří
V pátek 19. 6. 2016 byla v zuberském Muzeu (Na Petrohradě) otevřena 
výstava s víceznačným názvem MimoNi. Pod tímto názvem se schovává 
první samostatná výstava Tomáše Indráka, jehož obrazy a básně zdobily 
hlavní výstavní místnost Muzea, a jeho kamarádky Justýny, která svými 
texty a obrázky vyzdobila vstupní prostory Petrohradu.  Výstava trvala 
do neděle 12. 7. 2015. 
Slavnostní vernisáž se nesla v pohodové, neformální a inspirující atmosfé-
ře. Již dlouho do budovy našeho Petrohradu nezavítalo tolik mladých lidí. 
Tvorbu obou autorů v úvodu shrnul David Velčovský. Mimo jiné řekl: „I když 
se to jmenuje MimoNi, tak autoři mimo ni nebyli, protože vidíte, že tvořili 
hlavně srdcem a je zde vidět strašně velká atmosféra těch obrazů.“

ŠIMON MIZERA - za 3. místo v krajském kole v basketbalu starších žáků, 2. 
místo v předrepublikovém finále v házené, za 1. místo na VII. Letní olympiádě 
dětí a mládeže ČR v házené a za vzornou reprezentaci Zubří v soutěžích Čes-
kého svazu házené,
BOHDAN MIZERA - za 3. místo v krajském kole v basketbalu starších žáků, 
2. místo v předrepublikovém finále v házené, za 1. místo na VII. Letní olympi-
ádě dětí a mládeže ČR v házené a za vzornou reprezentaci Zubří v soutěžích 
Českého svazu házené,
TONY POLÁČEK - za 3. místo v krajském kole v basketbalu starších žáků, 
2. místo v předrepublikovém finále v házené a za vzornou reprezentaci Zubří 
v soutěžích Českého svazu házené,
TOMÁŠ ŠUSTÁČEK - za 2. místo v krajském kole v basketbalu mladších 
žáků, 1. místo v celorepublikovém finále v házené mladších žáků „Novinářský 
kalamář“ a za vzornou reprezentaci Zubří v soutěžích Českého svazu házené.
 8. B
MARTIN PROCHÁZKA – za práci pro Ekotým a 1. místo v celorepublikové 
soutěži v sestrojování roborů Lego při kroužku elektroniky na SŠIEŘ Rožnov.
 9. A
JAKUB ADAM - za práci v Ekotýmu, vynikající výsledky ve sportovním ryba-
ření a účast na Mistrovství světa 2015 v muškaření v Coloradu (USA),
YURIY BONDYUK - za  3. místo v krajském kole v basketbalu starších žáků 
a 2. místo v předrepublikovém finále v házené,  
FILIP BANÁŠ – za úspěšnou reprezentaci školy v okresním kole biologické 
olympiády a za 6. místo v krajském kole zeměpisné soutěže Eurorebus,
JAN PETŘEK - za  3. místo v krajském kole v basketbalu starších žáků a 2. 
místo v předrepublikovém finále v házené,
JAKUB CÁB – za výborné studijní výsledky, práci v Ekotýmu, 3. místo v kraj-
ském kole v basketbalu starších žáků, 2. místo v předrepublikovém finále v há-
zené, za 1. místo na VII. Letní olympiádě dětí a mládeže ČR v házené a za vzor-
nou reprezentaci Zubří v soutěžích Českého svazu házené,
JOSEF KOLEČEK - za práci v Ekotýmu, 3. místo v krajském kole v basketba-
lu starších žáků, 2. místo v předrepublikovém finále v házené, 1. místo na VII. 
Letní olympiádě dětí a mládeže ČR v házené a za vzornou reprezentaci Zubří 
v soutěžích Českého svazu házené,
JAN PETŘVALSKÝ – za výborné studijní výsledky po celou dobu školní do-
cházky a za 6. místo v krajském kole zeměpisné soutěže Eurorebus,
PAVEL VALA - za  3. místo v krajském kole v basketbalu starších žáků, 2. místo 
v předrepublikovém finále v házené, za vzornou reprezentaci Zubří v soutěžích 
Českého svazu házené a nominaci do dorosteneckého družstva ČR v házené,
TOMÁŠ VLK – za 3. místo v krajském kole v basketbalu starších žáků, 2. mís-
to v předrepublikovém kole v házené a vzornou reprezentaci Zubří v soutěžích 
Českého svazu házené, 
MICHAL KLEMENT – za 3. místo v krajské kole v basketbalu starších žáků, 
2. místo v předrepublikovém kole v házené starších žáků a za vzornou repre-
zentaci Zubří v soutěžích Českého svazu házené, 
VALENTINA HAVLOVÁ – za výborné studijní výsledky, vzorné chování 
po celou dobu školní docházky, 9. místo v krajském kole atletiky „Poháru 
rozhlasu“, za úspěchy v soutěžích estetické skupinové gymnastiky v katego-
rii juniorek, 2. místo na MČR v ESG, 2. místo v ESG Cupu 2015 a 17. místo 
na Mistrovství světa v ESG v Tórshavnu (Faerské ostrovy),  
SABINA HOLIŠOVÁ - za výborné studijní výsledky a 2. místo v krajském kole 
basketbalu starších žákyň,
BARBORA CÁBOVÁ - za práci v Ekotýmu, 2. místo v krajském kole bas-
ketbalu starších žákyň, 9. místo v krajském kole atletiky „Poháru rozhlasu“, 
za úspěchy v soutěžích estetické skupinové gymnastiky v kategorii juniorek, 2. 
místo na MČR v ESG, 2. místo v ESG Cupu 2015 a 17. místo na Mistrovství 
světa v ESG v Tórshavnu (Faerské ostrovy),
ELIŠKA KONVIČNÁ – za výborné studijní výsledky, práci v Ekotýmu, 2. 
místo v krajském kole v basketbalu starších žákyň, 2. místo v krajském kole 
v házené starších žákyň, 9. místo v krajském kole atletiky „Poháru rozhlasu“ 
a 4. místo v okresním kole atletického čtyřboje,
MICHAELA POLÁŠKOVÁ – za práci v Ekotýmu, 2. místo v krajském kole 
v basketbalu starších žákyň, 2. místo v krajském kole v házené starších žákyň, 
9. místo v krajském kole atletiky „Poháru rozhlasu“ a 5. místo na VII. Letní 
olympiádě dětí a mládeže v házené, 
MICHAELA JUŘÍČKOVÁ – za výborné studijní výsledky, za práci v Ekotýmu, 2. 
místo v krajském kole v basketbalu starších žákyň, 2. místo v krajském kole v háze-
né starších žákyň, 9. místo v krajském kole atletiky „Poháru rozhlasu“ a 4. místo 
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Tomáš Indrák vystudoval animovanou tvorbu na Ostravské univerzitě a nyní 
pracuje na odboru kultury a sportu městského úřadu v Zubří.
Výstavu jste nazvali MimoNi, jak toto pojmenování vzniklo?
Bylo mi řečeno jednou známou, že jsme s Justýnou mimoni, a mně se tento 
název zalíbil. Je to dobrá slovní hříčka. Na jednu stranu vystihuje odklon auto-
rů od obyčejnosti a na druhou popisuje především moje vnitřní rozpoložení ze 
vztahu. Často se prostě mine moje duše s duší ženy.
Jak a kdy jste začínal s malováním?
Co se týče čistě malování, tak je to velice krátká doba. Dá se říct, že jsem v úpl-
ných malířských plenkách. Můj první obraz Večerní procházka vznikl přibližně 
před třemi lety. Malířské šílenství u mě propuklo zhruba až před půl rokem, 
kdy jsem se dozvěděl o možnosti vystavování v Zubří. Jinak kreslení a další 
umělecké činnosti se věnuji prakticky od malička.
Kde berete inspiraci pro svá díla?
Zásadní inspiraci hledám v sobě ve svých pocitech a emocích. Při práci je pro 
mě důležité se naladit na proud pocitů, které chci sdělit. Proto při malování 
často poslouchám různé styly hudby, od popu až po vážnou hudbu. Dalším 
zdrojem inspirace je pro mě také duchovno, andělé a různá spiritualita. Tato 
oblast mě taky hodně zajímá a rád občas zabrousím do těchto vod.
Jak vidíte svou uměleckou budoucnost?
Rád bych zůstal svobodným člověkem. Zatím hledám svůj styl, svůj nejlepší 
možný způsob vyjádření. Chci u malování zůstat a dál se rozvíjet. Budu si bu-
dovat cestu, na jejímž konci možná čeká svoboda a něco, co hledají všichni lidé 
na světě.

Zdroj: Valašský deník, DAVID JANOŠEK

Podobnou atmosféru mají také písně podané Františkem Segradem. Ten 
oběma umělcům prokázal tu čest a hudebně celou akci doprovodil. O další 

nevídané zpestření se postarala da-
taprojekce, na které Tomáš Indrák 
uvedl krátký „film“ o tom, jak jeho 
díla vznikají. 
Více o Tomášově práci se dozvíte 
v rozhovoru, který autor poskytl De-
níku Valašsko a jejž uvádíme níže. 
Tomášova kamarádka Justýna by 
nejspíše své práce dále schovávala 
v tichosti a klidu svého domova i své 
duše. Setkáním a společnými deba-
tami o tvorbě s Tomášem se ale i ona 
otevřela světu a našla odvahu své texty 
a obrázky představit širšímu publiku. 

Sama se představila slovy: „Občas mám potřebu své pocity vyjádřit trochu ji-
nak než „mluvenými slovy“, která mi přijdou někdy naprosto zbytečná.  Potom 
se stává mým společníkem papír s tužkou nebo štětce a barvy. Díky, Tome, že 
jsem tady vedle tebe.“
O úspěchu výstavy svědčí také fakt, že mnohé z obrazů byly zamluveny k pro-
deji již během vernisáže. Je nám potěšením, že Tomáš si pro svou „výstavní“ 
premiéru vybral právě Zubří, protože již tato výstava ukázala, že si své místo 
na valašské výtvarné scéně rychle získá.

Lenka Přečková

Inspiraci hledám v sobě, ve svých pocitech

V zuberském Muzeu Na Pe-
trohradě vystavuje sedma-
dvacetiletý výtvarník Tomáš 
Indrák

Zubří, Valašské Meziří-
čí – První veřejnou výstavu 
výtvarníka Tomáše Indráka 
z Valašského Meziříčí mohou 
v těchto dnech zhlédnout 
návštěvníci v Muzeu Na Pet-
rohradě v Zubří. Sedmadva-
cetiletý umělec tady spolu se 
zuberskou výtvarnicí tvořící 
pod uměleckým pseudony-
mem Justýna vystavuje olejo-
malby i své básně a texty. Vý-
stava potrvá do 12. července.

Zubří přivítalo historický vlak

V neděli 12. července 2015 naším městem několikrát projížděl parní vlak 
plný lázeňských hostů. Lidé měli možnost se spolu s ostatními vydat tím-
to historickým vlakem na lázeňský výlet do Dřevěného městečka nebo jen 
spolu se starostou města a muzikanty vlak a dobově oblečené hosty přiví-
tat. Slavnostní uvítání se uskutečnilo v neděli po deváté hodině ráno.
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Půlroční bilance akcí ČČK Zubří II – Horní
Půlrok je za námi, prázdniny v plném proudu, je čas na zhodnocení naší činnosti.
První letošní akcí byl už tradiční karneval, který se uskutečnil koncem února. 
Téma letošního karnevalu bylo – Z pohádky do pohádky. Odpoledne bylo vy-
hrazeno dětem. To bylo princezen, batmanů, vodníků!! Večer se zase přišli po-
bavit dospělí. A ty jejich kreace!! Nastěnka s Ivánkem, Manka s Rumcajsem, 
smrtka, čarodějnice …… V dubnu jsme zorganizovali schůzku, na které jsme 
upřesnili termíny oslav Dne matek a Dětského dne.  Zároveň jsme uklidili pro-
story Horní školy, umyli okna, třídu, chodby, WC. 
Oslava Dne matek se uskutečnila v pátek 22. května 2015. Setkání se zú-
častnilo 35 maminek a babiček. Hosty byli - 2 členky ČČK dolní, 1 člen ha-
sičského sboru a za spolek Dobrotety p. Radka Kratochvílová, hlavní Dobro-
teta Zlín. (Spolek Dobrotety se zabývá péčí o předčasně narozená miminka,  
www.dobrotety.cz.). Při této příležitosti jsme p. Kratochvílové odevzdali dárky 
pro miminka – dečky, čepičky, papučky, rukavičky (všechny věci uháčkovaly 
nebo upletly některé naše členky). Ve spolupráci s Dobrotetami budeme po-
kračovat.
Velice milé bylo vystoupení malé Scholy pod vedením manželů Křenkových. 
Krásné verše Jaroslava Seiferta přednesla p. Radka Kolečková.
Začátkem června jsme zorganizovali pro členy výboru a jejich rodinné přísluš-
níky smaženici.
Další červnovou akcí byl Dětský den. Počasí nám přálo. Děti soutěžily v deseti 
kategoriích. Po každé soutěži byly děti odměněny sladkostí a nakonec všechny 
děti obdržely medaile a džusík. Kromě soutěží si mohly děti prohlédnout hasič-
ský vůz a také si „namalovat“ obrázek voskovkami a žehličkou.
Tak toto jsou akce za uplynulý půlrok. Přejeme všem krásný zbytek léta  
a dětem spoustu zajímavých prázdninových zážitků!

ČČK Zubří II - Horní

Valašské muzeum v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm 
pořádalo v neděli 12. červen-
ce 2015 v areálu Dřevěného  
městečka program s názvem 
Lázeňský výlet. Návštěvníci 
se tak mohli vrátit do časů, 
kdy byl Rožnov vyhlášeným 
lázeňským místem. Při této 
příležitosti byl z Valašského 
Meziříčí do Rožnova vypra-
ven historický parní vlak. 
V tomto parním vlaku jeli lá-
zeňští hosté v dobových kos-
týmech. Mezi hosty se ve vla-
ku svezli místostarostové 
z Rožnova, ředitel Valašského 
muzea v přírodě a další.

Dobovou atmosféru celé akce jsme se pokusili navodit také v Zubří. Ke slav-
nostnímu uvítání parního vlaku zahráli Ladislav Kokeš na housle a Milan Cy-
rus na heligonku. Historický vlak s lokomotivou „Matěj“ a svými hosty jako 
vystřiženými z období přelomu 19.  a 20. století slivovicí a koláčky slavnostně 
uvítal starosta Zubří Lubomír Vaculín s chotí za pomoci členů souboru Beskyd 
a zmiňovaných muzikantů, kterým touto cestou děkujeme.

Lenka Přečková

Houžovec hlemýžďovitý
(Některé druhy hub na území města Zubří, 7. část)

Od července do lis-
topadu roste v trsech 
na pařezech a v zemi 
ukrytých kořenech 
většinou listnatých 
stromů (buků, bříz, 
dubů, habrů) po anýzu 
vonící jedlý houžovec 
hlemýžďovitý (Len-
tinellus cochleatus). 
Jeho 25 až 70 mm vel-

ké červenohnědé, později žlutohnědé klobouky mají zprvu nálevkovitý, pak 
boltcovitý až lopatkovitý tvar s typickým zubatým ostřím lupenů. Třeň je po-
stranní. V teplejších oblastech, kde se houžovec vyskytuje častěji, je nalézána 
i jeho nevonná forma. Houžovec nebo také houževnatec i houževnatě chutná. 
Pro jeho tuhost a silnou vůni je jeho využití v kuchyni omezené. Doporučuje se 
sbírat jen mladé plodnice a používat ve směsích. Například do houbové omáč-
ky. Chuť houžovce je prý příjemná a slabě mrkvová. K sušení se ale nehodí.

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť

Až na Radhošti potkáte mloka

V létě na Radhošti možná potkáte mloka. Bude nalepený na autě nebo na čepi-
ci pracovníka ČSOP Salamandr. Salamandr bude letos stejně jako vloni pečo-
vat o radhošťský hřeben. Pokosí a uklidí několik hektarů horských luk. 
Na loukách na radhošťském hřebeni se desítky let nehospodařilo, a tak zarostly. 
Salamandr v minulém roce odstartoval projekt na záchranu a obnovu horských 
luk a pastvin.  „Vloni jsme na hřebeni vyřezali některé stromy, které zarůstaly 
původní pastviny a bránily ve výhledech na blízké i vzdálené kopce,“ uvedla 
Barbora Krupová, manažerka projektu. V některých místech bylo potřeba vyře-
zat borůvčí, které se za ty roky, co se na Radhošti pravidelně nehospodaří, příliš 
rozrostlo a utlačovalo drobné rostliny. Borůvky letos na Radhošti ale určitě bu-
dou. Borůvčí se vyřezal jenom zlomek celkové rozlohy, a to hlavně na místech 
vzdálenějších od turistických cest. V rámci projektu se taky pásly ovce. „Letos 
se na Radhošti páslo zhruba na pěti hektarech. Za příznivého počasí budeme 
dalších přibližně osm hektarů síct a uklízet,“ uvedla Barbora Krupová. Jak 
na hospodaření reagují rostliny a motýli, pomáhají sledovat a vyhodnocovat 
odborníci. Výraznější změny ve složení rostlin můžeme čekat až ke konci pro-
jektu v roce 2018. Salamandr se bude na Radhošti pohybovat až do podzimu, 
protože musí uklidit ještě další louky na různých místech v Beskydech. 
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Pokožka (ekzém, lupénka, herpes) – odpoutání od bližního (matky, dítěte, ba-
bičky). Odloučení. 
Vnitřní ucho (pištění, šumění) – Odmítání hluku. Nechci to slyšet. Nenávidím 
to věčné pískání (začarovaný kruh). Nechci věřit vlastním uším. Závratě - strach 
z pádu. 
A tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Pokud vás tato tématika zajímá, dopo-
ručuji se podívat na www.lenkabednarova.cz.
Když se to pokusím shrnout do jedné věty: nejvíc škody nadělá strach. Přitahu-
jeme si to, čeho se bojíme. V tomto směru dělá hodně škody reklama. Nabádání 
k preventivním vyšetřením. Tak dlouho chodí ženy na mamograf se strachem, až 
jim tam opravdu něco najdou... Varování na krabičkách cigaret, že způsobují ra-
kovinu... A tak podobně. Tomuto (i dalším tématům) se věnuje Jan Hnízdil ve své 
knize „Mým marodům“.
Je to další lékař, který se zabývá psychosomatikou. I když maličko jinak. Nazývá 
ji medicínou příběhů. Za každou nemocí se skrývá příběh.
Pokud nemáte internet nebo je vám jen milejší osobní „popovídání“ (jako mně), 
od září budu pořádat besedy. A na ně budu zvát hosty z různých oblastí alternativní 
medicíny a péče o člověka vůbec. Přivítám vaše nápady a tipy, co by vás zajímalo.
Možná bylo dnes informací trochu moc. Snad se mi podařilo je předat srozumi-
telně. Přeju vám krásné léto bez strachu, plné dobré nálady a pevného zdraví. 

Vaše Radka Dvořáková

Dámská trojka zvítězila v Brně
Snad každé dítě 
touží alespoň 
jednou se povo-
zit na koni, nejlé-
pe na poníkovi. 
Lence Ondřejo-
vé se toto přání 
plní každý den, 
jelikož doma 
poníka chovají. 
Maminka Jana ji 
odmalinka vede 
nejenom k lásce 
ke koním, ale 
také ji trénuje a 
stojí při jejích 

jezdeckých začátcích. Každodenní práce se jim  zúročila, když se Jana, Lenka a 
sedmiletá klisna shetland pony jménem Unity Domino  vydaly  28. 6. 2015 na 
Národní výstavu hospodářských zvířat a zemědělské techniky do Brna. V rámci 
výstavy byly i jezdecké soutěže pod názvem LEAD REIN (LEAD REIN - poník 
vedený na vodítku. Lead rein je soutěž pro nejmenší děti a děti začínající s jízdou 
na poníkovi, kdy je výška ponyho omezena 122 cm KHV a věk malého jezdce od 
3 do 9 let. Poník je jištěn vodičem a vodítkem zapnutým do nánosníku, nikoli do 
udidla. Vodítko drží vodič v levé ruce, aby v případě kolize mohl přidržet malého 
jezdce pravou rukou. Hodnotí se pěkný sed jezdce, jeho schopnost vést ponyho 
v kroku a klusu, ale i celkový dojem trojice, která by měla být esteticky sladěna).
 Je nutno dodat, že to bylo poprvé, co se této soutěže zúčastnily a hned zabodova-
ly. Mezi dalšími 7 trojicemi vybojovaly zlato.  Nejinak tomu bylo i v druhé soutěži 
zručnosti,  kde soutěžilo 12 malých „rajťáků“. Dvojice musela překonat plachtu, 
při jízdě se házely míčky na cíl, táhl pytel se senem a došlo i na nelehký slalom. To 
vše osmiletá Lenka a sedmiletá Unita zvládly bez trestných bodů a druhé vítězství 
bylo „doma“. Velká gratulace od všech, co vědí, že nejkrásnější pohled na svět je 
z koňského hřbetu.

Eliška Divínová

Práce probíhají v rámci projektu Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy, 
který je podpořen z finančního nástroje Evropské unie LIFE.

ČSOP Salamandr

V minulém čísle ZN jsem slíbila napsat něco konkrétnějšího o tom, jak se může 
projevit psychický problém na našem zdraví. Znovu jsem se ponořila do skript 
z kurzu o psychosomatice. Ačkoliv je to problematika poměrně hodně složitá, 
pokusím se ji zjednodušit. Vybrala jsem jen některá onemocnění, třeba ta, se 
kterými se všichni často setkáváme. Třeba u své rodiny nebo u svých zákazní-
ků. Jak jsem už napsala minule, z hlediska psychosomatiky je nemoc vyvolána 
emocemi, které nedokážeme zvládnout. Tyto emoce jsou důsledkem tzv. Kon-
fliktu. Konfliktem nazýváme situaci, se kterou se neumíme vyrovnat a budí 
v nás negativní emoce: strach, hněv, odpor, nepřátelství, bolest, žal, apod. 
Pokud tyto emoce v sobě dusíme, můžou v nás vyvolat nemoc, dokonce i velmi 
vážnou, jako je rakovina. Nebudu dále zabíhat do teorie, zkusím dát konkrétní 
příklady. Chtěla jsem se vyhnout rakovině, ale knížka Heleny Růžičkové „De-
ník mezi životem a smrtí“ mě přesvědčila, že se o tom mluvit musí. Aby lidé 
věděli, čeho se vyvarovat, nebo aby věděli, proč se jim to stalo. Když se s tím 
dokáží vyrovnat, konflikt se vyřeší a nastane fáze hojení. Uvědomění si je jedi-
ná cesta k vyléčení. 
Zánět mandlí – Rád bych něco získal. Na něco jsem se těšil, a pak z toho nic ne-
bylo (před Vánocemi se děti těší na dárek, a třeba přijde jiný nebo to dlouho trvá...)
Rakovina jícnu - Už jsem si myslel, že to je moje, ještě to nemám napsané 
na své jméno... Nemohu to začít „trávit“.
Rakovina žaludku a dvanácterníku - Nemohu strávit, že mě takto vyhodili. 
Je to pro mě naprosto nepřijatelné. Nepříjemnosti s rozdělením peněz s rodi-
nou nebo se známými.
Rakovina jater - Moje živobytí je v ohrožení. Snížila se moje životní úroveň. 
Bojím se o své blízké. Nemohu jíst kvůli chemoterapii, mám hlad kvůli naří-
zené dietě...
Rakovina slinivky – Absolutně nepřijatelné! To je urážka, to nedokážu strávit!!
Zánět slepého střeva – Nechutná nestravitelná nepříjemnost na pracovišti. 
Nebo např.: Dítě je svědkem strašné hádky rodičů...
Rakovina tlustého střeva – Nevím, co si s tím mám počít. Rád bych se toho 
zbavil. Obvinili mě a poškodili. Nedokážu s tím obviněním žít...
Rakovina prostaty – Nejsem dost dobrý chlap. Však já jim ukážu, kdo je tady 
pánem. Jediná dcera se ocitá na špatné životní dráze...
Nádor dělohy a vejcovodů – Ponižuje mě muž. Obtěžování dítěte, matky. 
Podvědomé odmítání těhotenství...
Rakovina ledvin – Konflikt z odloučení, opuštění. Nechali mě v nemocnici 
na pospas. Už nemám naději...
Rakovina plic – Panický strach ze smrti. Mám rakovinu, určitě zemřu...
Kožní nádor – Toto obviňování mě ponižuje. Po amputaci prsu už nebudu 
atraktivní. Proboha, jak to vypadám. Strach z rakoviny ze slunění...
Prsní žlázy – Bojím se, že se rozvedu. Že se nedokážu postarat o svoje dítě. 
Strach o dítě. Měla jsem se o něj lépe starat...
Šlachy, chrupavky (opotřebení, skřípnutí nervu) – Výkon už není, jaký 
býval. Nejsem dostatečně zručný. Nedokážu už chodit. Chci tomu uniknout, 
jinak je pozdě...
Kosti (osteoporoza) – Silná ztráta sebeúcty. Nejsem dost dobrý.
Zuby – dolní čelist – pracoviště, komunita. Jsem slabší než on. Neumím se tím 
prokousat. Držím se zuby nehty...
- horní čelist – partnerský vztah. Jaký mám vztah k sobě samému? K rodičům?
Lymfatické uzliny – Mám rakovinu, nejsem dost dobrý. Mám rakovinu prsu, 
už nejsem hodnotná. Po operaci kolena už nemůžu běhat...
Nosní sliznice, nosní dutiny – (rýma, zánět dutin). Jaksi mi ta věc smrdí. 
Nechci mít zase rýmu. Nesnáším, když mám nateklý nos. Nemám rád zimu. 
Bojím se, že se nachladím.
Oči, zánět spojivek – Ať se mi ztratí z očí, už se na to nemohu dívat. Nevidím je 
dostatečně často. Bojím se, že už je neuvidím.
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Prodám pozemek na ul. Rožnovská. Pozemek je vhodný ke zřízení zahrady, 
sadu, včelína apod. Rozloha 530 m2, cena 239 000 Kč. 
V případě zájmu volejte po 15. hodině na telefon 776 846 054.

Fotbalový turnaj Bison’s Midnight se blíží
Rok se s rokem sešel a opět nastal čas na chystání 
zuberského fotbalového turnaje. Oproti loňské-
mu prvnímu ročníku si dovolíme přijít s drobnou 
změnou. Loni jsme tento turnaj odstartovali pod 
názvem Bison’s night, v tomto roce bude turnaj 
o něco málo zkrácen tak, aby se finálový zápas 
hrál těsně před půlnocí. Celý turnaj od této chvíle 

ponese název Bison’s midnight. Celý herní systém letos budeme muset upravit 
podle počtu přihlášených týmů. Ani letos nebude chybět hudební produkce, stá-
nek s pivem a dalším občerstvením nebo zázemí pro hráče i diváky.

Už v této chvíli jsou přípravy v plném proudu a my doufáme, že letošní účast 
bude minimálně stejně tak početná a kvalitní jako ta loňská. Pro vítěze turnaje 
budou samozřejmě připraveny ceny, které by vás měly motivovat k co nejlepšímu 
výkonu. Ale jak říká staré dobré pořekadlo – není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. 
Věříme tedy, že se na třech hřištích proti sobě postaví družstva, která si přijdou 
především užít skvělou atmosféru večerního fotbálku při umělém osvětlení. Že se 
v zuberském Polyfunkčním centru sejdou větší či menší fotbaloví nadšenci a užijí 
si skvělý večer plný zábavy a sportu. Letošní fotbalový turnaj se uskuteční v pátek 
31. 7. od 16:00 v areálu zuberského Polyfunkčního centra. Registrované týmy by 
měly potvrdit svou účast na turnaji podepsáním soupisky přímo na místě konání 
nejpozději do 15:30. Hra bude probíhat souběžně na třech hřištích. Nejprve hra 
ve skupinách, následně play off. Počet skupin a následný systém hry v play off 
bude upřesněn po registraci týmů. Finálový zápas bude odehrán před půlnocí. 
Bližší informace vám budeme průběžně sdělovat na FB stránce – Bison´s midni-
ght a na webových stránkách sport.mesto-zubri.cz.

Tomáš Indrák

Tenisový turnaj má opět jiného vítěze
Poslední červnovou sobotu nás čekal na kurtech Polyfunkčního centra další 
ročník tenisového turnaje ve dvouhře O pohár starosty města Zubří. Třetí roč-
ník, třetí vítěz – to svědčí o tom, že obhájci prvenství to na tomto turnaji nemají 
jednoduché. Obvyklý počet čtyřiadvaceti borců, mezi nimi hodně dobří nováč-
ci a potencionální favorité, již před začátkem turnaje dával tušit, že tento turnaj 

Informace Valašského ZOD, družstva Zašová
Valašské ZOD, družstvo, připravilo pro své členy, 
zaměstnance a rodinné příslušníky Den otevře-

ných dveří, který proběhl v sobotu 20. června 2015.
Návštěvníci, kterých dorazilo cca 335, si mohli prohlédnout celý areál farmy Luhy 
v Zašové, s velkým zájmem se setkaly především prohlídky farmy spojené s odbor-
ným výkladem. Při návštěvě stájí mohli zájemci vidět 320 ks dojnic, mezi nimiž 
byly barevnými stuhami označeny dojnice s nejlépe hodnoceným exteriérem, 
s nejvyšší aktuální užitkovostí - naše současná rekordmanka se 70 litry na den 
dokonce ihned v následujícím týdnu (29. června) dosáhla 81 litrů na den. Stuhou 
byla také označena dojnice s nejvyšší celoživotní užitkovostí 100 000 kg mléka,  
která byla zařazena do TOP Klubu v rámci ČR, kde je zatím pouze cca 250 krav.

Součástí prohlídky stájí byla i možnost podívat se na technologii dojírny.  

Kromě stájí bylo možné shlédnout vystavenou techniku, kterou ocenili nejen do-
spělí, ale také dětská část návštěvníků. 
Naši hosté mohli využít i venkovního posezení a dopřát si ochutnávku připrave-
ného občerstvení. Počasí nám přálo, četné dotazy zúčastněných i vyjádření spo-
kojenosti a nadšení nás vedou k naději, že akce se setkala s ohlasem a byla úspěš-
ným zahájením dobré tradice. Děkujeme všem za návštěvu, přízeň a podporu. 

Ing. Jan Jadrníček 
za představenstvo Valašského ZOD, družstva                                     

foto: Eliška Divínová

Bližší informace o Valašském ZOD, družstvu, získáte na webové adrese 
www.valasskezodzasova.cz.

Valašské ZOD, družstvo, má trvalý zájem o odkoupení pozemků k země-
dělskému využití za zajímavé ceny – dle dohody, umístění pozemku atd. 
V případě zájmu je možné se informovat na tel. 571 634 821, 603 461 225 
nebo elektronicky na adrese vzod.zasova@tiscali.cz.
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bude opět těžší a kvalitnější. Rozlosování proběhlo tradičně již v týdnu před 
akcí a složení některých skupin si zasloužilo název „skupina smrti“. Vždyť 
ocitnout se ve skupině s obhájcem prvenství Jirkou Fiedlerem nebo nováčkem, 
ale výborným tenistou Alešem Opálkou nedávalo moc šancí na úspěch. Ale 
pojďme si shrnout letošní turnaj pěkně od začátku.
Pod mrakem, kolem dvaceti stupňů – ideální tenisové počasí. Na těch pár 
dešťových kapek v průběhu celého dne se nemůžeme ani v nejmenším zlobit. 
Náladu nám nepokazil ani opožděný příjezd Tomáše z Tip Café, který měl i le-
tos na starosti občerstvení hráčů a jejich fanoušků. První zápasy ve skupinách 
se začaly hrát něco po půl deváté a již ony naznačily, kde hledat potencionální 
vítěze. Došlo i k několika dílčím překvapením, a právě proto je tenis tak krásný. 
Na jedné straně vítězilo mládí, síla a dravost, na straně druhé zase zkušenost 
a potřebný klid starších účastníků. Po zápasech v základních skupinách, ze 
kterých postupovalo dále šestnáct nejlepších, již nebyl prostor pro ohledu-
plnost a kamarádství. Hrálo se na doraz!! Zajímavostí byl stejný počet bodů 
i gamů Petra Pavlíčka a Vojty Pernického a o posledním postupujícím musel 
rozhodnout los. Na správnou stranu mince vsadil Petr a dobré rozpoložení 
předvedl i v osmifinálovém zápase, ve kterém zdolal Pavla Pernicu, který do té 
doby neprohrál, a oplatil mu porážku z minulého roku. Další osmifinálové 
zápasy žádné větší překvapení nepřinesly. Z následných čtvrtfinálových bojů 
zájem nejvíce přitahoval zápas mezi bratry Jurajdovými.
Po velkém boji nakonec do semifinále postoupil Robert, když přehrál Jarka 
nejtěsnějším výsledkem 6:5. Toto utkání ho hodně vyčerpalo, a ač vedl nad 
Alešem Opálkou již 3:0, nedotáhl utkání do vítězného konce a nakonec pod-
lehl 3:6. Ve druhém semifinále přehrál Jirka Fiedler 6:1 Petra Matulu a čekal 
nás poslední zápas. Zápas dvou nejlepších, kteří turnajem postupovali vcelku 
suverénně. Ale vyhrát mohl jen jeden. Jirka sice chtěl oplatit Alešovi porážku ze 
základní skupiny, ale nebyl úspěšný ani nyní. Ve finále zvítězil Aleš Opálka po-
měrem 6:3, potvrdil roli favorita a celý turnaj vyhrál.   Jelikož se hrála spousta 
zápasů, blížil se večer a nenápadně se stmívalo, nezbýval čas na nic jiného než 
vyhlásit výsledky, předat ceny nejlepším a své celodenní zážitky jít vyhodnotit 
do nedaleké kavárny, kde došlo i na promítání fotografií z celého turnaje.
Všechny výsledky tenisového turnaje naleznete na sportovních stránkách měs-
ta sport.mesto-zubri.cz v rubrice Aktuálně.
Závěrem mi dovolte poděkování hráčům za fair play přístup ke hře a soupe-
řům, jejich fanouškům, kteří je přišli na Polyfunkční centrum podpořit, spon-
zorům a partnerům turnaje, kteří přispěli do turnaje hezkými cenami, Michal 
Silný (vyplétání tenisových raket) a LB Silver. O občerstvení včetně výborného 
guláše se postaral Tomáš z kavárny Tip Café, pořadateli a organizátory byli 
pracovníci odboru kultury a sportu Města Zubří.

Pepa Randus

Přednost dostala házená
Letošního tenisového turnaje ve dvouhře se poprvé zúčastnil i Aleš Opálka z Rož-
nova pod Radhoštěm. Turnaj suverénně vyhrál a my jsme se ho zeptali na jeho 
tenisové začátky, zda jezdí i na jiné turnaje a zda přijede vítězství obhajovat.
Ahoj Aleši, většina zuberských fanoušku tě zná spíše z házenkářského pro-
středí, když jsi hrával za HC Zubří. Jak ses k tenisu vůbec dostal?

Soused měl holku, která hrála tenis, 
přes ni jsem se dostal k trenéru Jaho-
dovi, který už nežije, ale byl vynikající 
trenér a dal mi ty správné základy. 
Mohl jsem jít na střední školu do Pro-
stějova a trénovat tam, ale zůstal jsem 
u házené.
Co tě na tenise přitahovalo?
Bylo to něco jiného. Člověk hraje sám 
na sebe, v tom týmu je to jiné, tam na-
opak jednotlivec nerozhoduje téměř 
nic. 
Můžeš nám krátce představit svou 
tenisovou kariéru? Od kolika roků 
tenis hraješ?
S tenisem jsem začal ve dvanácti le-

tech, v mladších dorostencích v týmu Rožnova. Hrál jsem i za starší dorostence, 
za muže již ne. Trenér chtěl, abych nechal házené a věnoval se naplno tenisu, ale 
já jsem zůstal u házené. Tenis jsem hrával jen v létě, o prázdninách, mimo sezó-
nu, přes zimu jsem tenis vůbec nehrával.
Hrával jsi i organizované soutěže? Za tým Rožnova?
V dorostencích jsem hrával oblastní soutěž za Rožnov. Pak se zrušil oddíl na kur-
tech u skanzenu, kde jsem hrával, a tak jsem začal objíždět turnaje v létě.
Nyní již hraješ jen tak pro radost, ale tenis umíš dost dobře, což jsme mohli vi-
dět na turnaji. Účastníš se i jiných turnajů? Hraješ nějakou amatérskou ligu?
Podařilo se mi vyhrát pár turnajů – v Rožnově turnaj ve čtyřhře Memoriál To-
máše Bartoně, v Příboře, Horní Suché, nyní v Zubří a druhé místo v Jablůnce. 
Jezdím i na turnaje na Vsetíně a účastním se i turnaje Malý OPEN v Rožnově. 
Amatérskou ligu jsem hrával v minulosti, ale jen jeden rok, pár zápasů.
V Zubří na turnaji jsi byl poprvé. Jak sis turnaj užil? Jak ho hodnotíš?
Organizačně výborné zajištěno, byl jsem překvapen a zahrál jsem si velice dobře. 
Bylo to super.
Turnajem jsi prošel bez větších problémů až do finále. Který zápas byl pro 
tebe nejtěžším?
Určitě semifinále a finále. Tam jsem byl trošku nervózní. Nejtěžší byl s Jirkou 
Fiedlerem ve finále.
Co příští rok a obhajoba? Přijedeš?
Pokud budu pozvaný, tak bych určitě rád přijel.
Díky za rozhovor a ať se Tti daří na dalších turnajích!

Pepa Randus

Tenisový Zubříček čekají poslední zápasy
Na začátku května byla spuštěna nová sezónní tenisová soutěž. Přihlášeno je 
dvaadvacet borců, kteří mezi sebou svádí nelítostné bitvy o to, kdo na konci této 
soutěže vystoupá na vrchol pomyslného žebříčku - Zubříčku. Na aktuální pořadí, 
aktuální výzvy a výsledky všech zápasů se můžete podívat na stránkách soutěže 
http://zubricek.mesto-zubri.cz. Soutěž končí již 30. září!!

Pepa Randus
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Od října jdeme opět na kuželky. 
Už jste přihlášeni?

Léto je v plném proudu, ale jelikož další číslo Zuberských novin vyjde až za dva 
měsíce, je již teď třeba oznámit, že na podzim odstartuje třetí ročník Zuberské 
amatérské ligy v kuželkách!  Je hezké vidět, že ani přes prázdniny hráči některých 
mančaftů nezahálí a chodí trénovat. Máme se tedy na co těšit. Zvláště, když v sou-
těži zůstávají i poslední vítězové, Marodi, složení ze „starších“ členů zuberského 
kuželkářského týmu. Ostatní týmy se jim ten letošní ročník budou určitě snažit 
znepříjemnit. A vypadá to, že se dočkáme i mančaftů nových!! 
Co je třeba k tomu, abyste mohli kuželkářskou ligu hrát, a jaká jsou ve zkratce 
pravidla? Soutěž je určena všem hráčům starším 15 let, kteří nejsou registrovaní 
v žádném kuželkářském oddíle v ČR včetně dorostenců. Zúčastnit soutěže se mo-
hou registrovaní hráči, kteří z různých důvodů jeden rok nestartovali v žádných 
soutěžích řízených jakýmkoliv územním orgánem ČKA.
Druhou výjimkou je povolení startu registrovaným hráčům nad 50 let. Liga je 
určena pro tříčlenná smíšená družstva a hrát se bude na 60 hodů sdružených, to 
znamená 15 hodů do plných + 15 hodů dorážky s výměnou drah. Hracími dny 
budou pravděpodobně úterý a středa a termín konání soutěže je říjen 2015 až 
duben 2016. Výše startovného na tým je 1 000 Kč, hrací systém a rozlosování 
bude upřesněno po uzávěrce přihlášek, která je 15. 9. 2015. Do té doby je nut-
no odevzdat řádně vyplněnou přihlášku, která je k dispozici na sportovních 
stránkách města http://sport.mesto-zubri.cz. Přihlášku lze předat osobně p. J. 
Randusovi ve Sportovní hale nebo zaslat na email josef.randus@mesto-zubri.cz. 
Na konci soutěže budou odměněna tři nejlepší družstva, odměněni budou také 
nejlepší jednotlivci a pro nejlepší bude na závěr ligy připraven turnaj TOP 12. 
Na vaši účast se těší pořadatelé z odboru OKS Města Zubří a oddíl kuželek TJ 
Gumárny Zubří.

Pepa Randus

Shrnutí sezóny 2014/2015 družstva žen
TJ LESANA
Sezóna 2014/2015 byla v mnoha ohledech přelomová. Došlo ke změně na tre-
nérských postech, kdy tým převzali coby hlavní trenér Josef Malina a Vlastislav 
Janků coby vedoucí družstva. Jelikož hrozil rozpad nejnižší soutěže, Moravsko-
slezské ligy žen, ve které tým dosud působil, nastalo zásadní rozhodování, zdali 
pokračovat v soutěži o třech družstvech, nebo zkusit náročnější, ale o to zajíma-
vější 2. ligu žen – Morava. Druhá možnost nakonec zvítězila. A tak nastalo ob-
dobí náročné přípravy a také shánění sponzorských darů, aby bylo vůbec z čeho 
pokrýt náklady na dopravu, startovné a další záležitosti. S tímto souvisí i uspořá-
dání listopadové 1. lesaňácké diskotéky, jejímž účelem byla snaha posílit týmový 
rozpočet. Akce se nakonec nad očekávání vydařila.
První herní prověrkou bylo předkolo Českého poháru, kde si náš tým dokázal 
jednoznačně poradit na palubovce družstva TJ Nový Jičín 16:31. Ovšem hned v 
prvním kole přišla prohra na domácí půdě s Karvinou 20:26 a vypadnutí z Čes-
kého poháru.
V podzimní části soutěže 2. ligy žen - Morava nás ve dvoukolovém systému če-
kali tito soupeři: HC Ostrava, KH Orel Paskov, TJ Nový Jičín, Sokol Karviná a TJ 

UP Olomouc. Výsledky podzimní části dopadly následovně: Ostrava – LESANA 
26:25, Olomouc – LESANA 36:18, LESANA – Karviná 27:34, Nový Jičín – LE-
SANA 24:27, LESANA – Paskov 28:30, LESANA – Ostrava 26:23, LESANA 
– Olomouc 27:31, Karviná – LESANA 27:14, LESANA – Nový Jičín 24:25, 
Paskov – LESANA 31:17. 

Celkově se tedy naše družstvo umístilo na 5. místě, což znamenalo zařazení do 
skupiny B pro jarní část. Zde mezi naše soupeře patřily tyto týmy: Tatran Bohuni-
ce, HK Hodonín, SK Velká Bystřice, HC Ostrava a TJ Nový Jičín. Utkání jarní 
části dopadla takto: LESANA – Bohunice 26:24, LESANA – Nový Jičín 22:15, 
Velká Bystřice – LESANA 29:25, LESANA – Ostrava 26:36, Hodonín – LESA-
NA 41:14, Bohunice – LESANA 27:22, Nový Jičín – LESANA 22:32, LESANA 
– Velká Bystřice 27:30, Ostrava – LESANA 22:18, LESANA – Hodonín 16:32. 
Tyto výsledky znamenaly opět umístění na 5. místě.
I přesto lze tuto sezónu zhodnotit spíše kladně, jelikož tým dokázal hrát po urči-
tou dobu vyrovnaně i s těžšími soupeři. Prohry byly většinou zapříčiněny nedo-
statkem hráček na některých postech, z čehož pramenil nedostatek fyzických sil 
k dotažení zápasů do vítězného konce i přes velké nasazení a bojovnost. Kladně 
lze hodnotit utužení a semknutí hráčského kádru, který pro následující sezónu 
posílil i o několik mladých hráček. Proto také věříme, že konečné umístění bude 
tentokrát lepší.
Závěrem nezbývá než poděkovat sponzorům, jejichž dary nám pomohly tuto 
sezónu finančně zajistit. Dík samozřejmě patří i fanouškům a příznivcům, kteří 
sledovali naše zápasy a podporovali nás. 

Družstvo žen TJ LESANA Zubří

Zuberští modeláři na mistrovství Evropy
(pokračování z titulní strany)
V 11 kategoriích soutěžilo celkem 161 modelářů ze 14 zemí Evropy a USA s 541 
modely letadel. V kategorii ELOT, ve které soutěžilo 94 modelů, se Jarda Janošek 
umístil na 9. místě, v kategorii SPEED 400 ze 76 soutěžících obsadil 6. místo.
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Zdeněk Janoš startoval v kategorii SPEED 400. Bohužel, o dobré umístění ho 
připravil silný termický komín, ve kterém navždy zmizel jeho model.
Snad se jim bude stejně, ne-li lépe, dařit i příští rok na ME v Belgii, kam byli orga-
nizátory pozváni. Hodně úspěšných letů.

Zdeňka Janošková

XII. ročník Horní konec „C U P“
V sobotu 27. června se na hřišti u pohostinství Pod Obecníkem konal již 12. 
ročník tradičního fotbalového turnaje v minikopané Horní konec „CUP“ a to za 
účasti 6 družstev, které byly rozděleny do dvou skupin. 
Už název jednotlivých družstev vyvolává úsměv na rtech – fotbal však byl k vidění 
na velmi dobré úrovni.
Družstvo „A1“ – Chcípáci Družstvo „B1“ – Pobřeží kocoviny
Družstvo „A2“ – Zelenáči    Družstvo „B2“ – San Marino “B“
Družstvo „A3“ – Berušky    Družstvo „B3“ – Kanonýři

Sled utkání: A1 – A2, B1 – B2, A1 – A3, B1 – B3, A2 – A3, B2 – B3.

Výsledky utkání v základní části: 
Chcípáci – Zelenáči   5:0   
Branky:  2x Tomáš Mikulenka, Michal Majer, Jiří Ondřej, Radim Andrýsek
Pobřeží kocoviny – San Marino “B“    2:0    
Branky: Martin Pavlíček, Marek Mičkal
Chcípáci – Berušky  1:2     
Branky: 2x Karel Drda – Michal Majer
Pobřeží kocoviny – Kanonýři     2:1     
Branky: Marek Mičkal, Martin Pavlíček – vlastní
Zelenáči – Berušky   0:6     
Branky: 3x Karel Drda, 3x Michal Blabla
San Marino“B“ – Kanonýři   0:1     
Branka: Miroslav Štroblík

Utkání o 5. – 6. místo:
Zelenáči – San Marino “B“     3:2     
Branky: 3x Jiří Němec – 2x Tomáš Lojkásek
1. semifinále: 
Berušky – Kanonýři                    4:0     
Branky: 3x Karel Drda, Michal Blabla
2. semifinále: 
Pobřeží kocoviny – Chcípáci    0:2     
Branky: Petr Raždík, Jiří Ondřej
Utkání o 3. – 4 místo:
Pobřeží kocoviny – Kanonýři 3:1     
Branky: 2x Martin Pavlíček, Marek Mičkal –  Libor Raždík
Finále: 
Berušky – Chcípáci            2:1      
Branky: 2x Karel Drda – Michal Majer

 Konečné pořadí turnaje: 1. místo: BERUŠKY
                                           2. místo: CHCÍPÁCI
                                           3. místo: POBŘEŽÍ KOCOVINY
                                           4. místo: KANONÝŘI
                                           5. místo: ZELENÁČI
                                           6. místo: SAN MARINO “B“

Nejlepším střelcem turnaje se stal bezkonkurenčně Karel Drda s 11 vstřelený-
mi brankami!!! V přestávce si zahrály také děti, a to „Žlutí“ proti „Zeleným“. 
Družstvo „Zelených“ vyhrálo vysoko  20:8. Taktéž bylo určitě k podívání a také 
k zasmání utkání „Čertíků“ proti „Brufíkům“, které skončilo nerozhodně 2:2, 
a tak rozhodovaly pokutové kopy. V těch bylo lepší družstvo „Brufíků“ – na 
pokutové kopy vyhrály ženy 2:1. Večer, jako pokaždé, následovala diskotéka – 
a končilo se pozdě v noci.

Celý tento povedený XII. ročník Horní konec „CUP“ sponzorovali:
Tesařství – Petr Cáb
Pila – Oldřich Divín
Hostinec Pod Obecníkem – Karel Martinát
Koně – Jarek Petřek
Metly – Jiří Ondřej
TEVECO Rožnov pod Radhoštěm
Montáž čistých prostor – Jaroslav Krupa

M. Bartoň

BERUŠKY V POZMĚNĚNÉ SESTAVĚ 
OBHÁJILY SVŮJ TITUL NA HORNÍM KONCI 
Dvanáctý ročník Horního konce CUPU, který se konal v sobotu 27. června 
2015, se všem zúčastněným i přes mírnou nepřízeň počasí velmi líbil. Šest 
předem vylosovaných družstev pod názvy – Berušky, Chcípáci, Zelenáči, San 
Marino „B“, Pobřeží Kocoviny a Kanonýři si to rozdali v zápasech v časovém 
rozmezí 2 x 15 minut. 
A že se bylo na co těšit! Kromě výborné atmosféry, vychlazeného pivečka, skvě-
lého občerstvení v podobě hovězího guláše a famózních grilovaných kuřecích 
steaků také na úžasné lidi, kteří se zde setkávají každý rok.
Velmi vtipný a milý zápas si pro nás připravily naše nejmenší děti. Samotným 
vrcholem turnaje však byl zápas mezi Čertíky a Brufíky. A kdo že to byl? Čertíky 
zastupovali muži se značkovými tričky Clavin s nápisem: „Můžu hned“ a Bru-
fíky zastupovaly ženy se značkovými tričky Brufen s nápisem: „Bolí mě hlava“. 
Tento velmi napínavý a vzrušující zápas skončil nerozhodně, na řadu proto přišly 

penalty. Ženy nasadily opravdu zajímavou a samozřejmě fair play taktiku, díky 
které muže přestřílely a získaly zasloužené vítězství.
Vítězné družstvo Berušek zastupoval Karel Drda, Petr Majer, Michal Blabla, 
Zdeněk Urban, Josef Pastorčák a Jakub Mužík. Nutno podotknout, že Berušky 
by měly jen pramalou šanci na výhru, kdyby je netrénoval nejlepší kouč všech dob 
Petr Mikulenka (Mourinho), který zvolil tajnou, přesto účinnou motivaci, díky 
které si kluci odnesli zasloužené vítězství.
Nejlepším střelcem celého turnaje se stal Karel Drda s neuvěřitelnými jedenácti 
brankami! Klobouk dolů!
O zdařilý průběh celého turnaje se postaral báječný organizátor a DJ v jedné oso-
bě pan Petr Cáb a chybět nemohl ani nejlepší komentátor sportovních utkání pan 
Miroslav Bartoň. Tímto vám pánové srdečně děkujeme! Poděkování si zaslouží 
také všichni hráči, pořadatelé, fanoušci a sponzoři. Jmenovitě: Tesařství Petr 
Cáb, Pila Oldřich Divín, hostinec Pod Obecníkem – Karel Martinát, Jaroslav 
Petřek, Jiří Ondřej – metly a Teveko, s. r. o., Rožnov p. R. 
Tradiční Horní konec CUP se stal velmi oblíbenou a celý rok očekávanou událos-
tí, neboť má své kouzlo, které vyzařuje především z přátelské a uvolněné nálady, 
senzačních sportovních výkonů, vtipných situací, šťastných dětí pobíhajících ko-
lem a závěrečného ukončení turnaje diskotékou pod širým nebem.
A co myslíte? Jak dopadne třináctý ročník tohoto turnaje příští rok? Neváhejte 
a přijďte se podívat! 

Marika Olbertová
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Prodejní místa ZN: Coop Sídliště 6. května, trafika p. Mikulenka, Hobby Elektro pí Janošcová u Tesca, Coop Horní konec, Coop střed, Coop Staré Zubří, Tip Café, trafika u pošty.
Schránky na vaše příspěvky najdete na těchto místech: Klub Zubří, Hamerská 10, Horní škola Horní konec, Klub Staré Zubří.

 Seznam akcí na sportovištích města Zubří 
Sportovní hala
Sobota 5. 9.
17:30 hod. HC Gumárny Zubří – HK .A. S. A. Město Lovosice – utkání 1. kola 
extraligy házené mužů
Neděle 13. 9. 
15:00 hod. TJ Lesana Zubří – SK UP HSC Olomouc – utkání 1. kola Českého 
poháru žen
Sobota 19. 9.
18:00 hod. HC Gumárny Zubří – TJ Cement Hranice – utkání 3. kola extraligy 
házené mužů
Fotbalové hřiště
Sobota 5. 9. 
16:30 hod. FC Zubří B – Jiskra Krhová A – utkání 5. kola III. třídy ve fotbale
Sobota 12. 9.
16:00 hod. FC Zubří B – Sokol Růžďka – utkání 6. kola III. třídy ve fotbale
Neděle 20. 9.
13:00 hod. FC Zubří – TJ Zašová – utkání 7. kola OP starší přípravky
15:30 hod. FC Zubří A – SK Vlachovice – utkání 7. kola I. A třídy mužů ve fotbale
Sobota 26. 9.
15:30 hod. FC Zubří B – Kladeruby – utkání 8. kola III. třídy ve fotbale
Neděle 27. 9.
10:00 hod. Turnaj OP mladší přípravky
Polyfunkční centrum
Sobota 5. 9. 
08:30 hod. ZUBŘÍ OPEN 2015 – tenisový turnaj ve čtyřhře
 

Lyžařská chata na Soliskách (nad ulicí Bořkova)
Sobota 12. 9.
10:00 hod. Běh okolo Soliska – závod v přespolním běhu pro všechny kategorie

 Připravujeme:
Sokolovna
10. 10. 2015  PEPINEC CUP - 2. ročník turnaje neregistrovaných hráčů ve 
stolním tenise / čtyřhra  

pátek 28. srpna 2015 od 14.00 hodin, TIP cafe
1. ročník hudebního a gastro festivalu TIP cafe fest
Vystoupí Elubic, Navalentym, Matyáš Juříček, Café Industrial z Ostravy Viktor 
Dořičák, FARAON + host  Ladislav Poruba  s kapelou Monáda, Koridor.
Těšit se můžete na spoustu kulinářských specialit a nové druhy piva Bernard!

 Klub
neděle 6. září 2015
Koncert pro jubilanty
VESELÁ TROJKA
O tradiční dárek všem jubilantům města Zubří se letos postarají tři dlouholetí 
kamarádi, kteří celý život hráli muziku pro široké vrstvy posluchačů. Tuto „Ve-
selou trojku“ jistě znáte z TV Šlágr.
Vstupné: uzavřená akce bez vstupného, vstup na základě pozvánky z MěÚ Zubří.
pátek 18. září 2015 od 18.00 hodin
Divadlo loutek Ostrava
Oskar a růžová paní
Dojemná inscenace, v níž se v jedné z hlavních rolí představí i zuberský Robin 
Ferro, je zařazená do Divadelního předplatného. Vyprodáno!
 Venkovní akce
sobota 12. září 2015
RETRO DEN MĚSTA ZUBŘÍ
V rámci „retro“ programu zavzpomínáme na zlatou éru českého folku, na do-
mácí i zahraniční populární scénu, nebude chybět swing, dechovka ani folklór. 
Představí se vám místní spolky a hudebníci, ale také hosté. O večerní zábavu se 
postará kultovní folk-rocková vizovická formace FLERET a „revivalová“ sku-
pina R. U. M., která k tanci i poslechu zahraje největší české a slovenské hity. 
Součástí programu bude také soutěž o nejhezčí „retro kostým“ Dne města. 
Více informací na samostatných letácích a webových stránkách: 
http://kultura.mesto-zubri.cz, www.zubran.cz
 Muzeum Zubří
sobota 12. září 2015
DEPOZITÁŘ MUZEA - Den otevřených dveří
V rámci programu letošního Dne města bude poprvé zpřístupněn depozitář 
místního muzea, který byl přestěhován do budovy „Dineru“ na Hlavní ulici. K 
vidění budou sbírkové předměty muzea od zuberských výšivek, přes bohatou 
archeologickou sbírku nálezů z Hradiska, geologické a paleontologické nálezy 
z našeho regionu i historické předměty, jež se váží k minulosti Zubří a Valašska. 
Více informací na samostatných letácích a webových stránkách: 
http://kultura.mesto-zubri.cz, www.zubran.cz
 Připravujeme na říjen
1.10. – Divadelní předplatné (změna termínu) – Divadlo v Rytířské, Frankie 
& Johnny
8.10 – přednáška Jiřího Kolbaby – Island 
(vstupenky v prodeji od 17. srpna 2015 v kanceláři Klubu Zubří)

PROGRAM  na  SRPEN a ZÁŘÍ

18

červenec ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

2015

Zuberské noviny - Vydává město Zubří • U Domoviny 234, 756 54 Zubří, IČ: 00304492 • tel.: 571 757 051 • fax: 571 757 050 • internet: www.mesto-zubri.cz
Periodický tisk územního samosprávného celku. Redakce: Podatelna MěÚ Zubří, e-mail: noviny@mesto-zubri.cz, tel.: 571 757 051• reg. zn. MK ČR E 13243 • vychází 1x měsíčně

řídí redakční rada - předseda redakční rady Eliška Divínová • redakční rada se nemusí ztotožňovat s názory pisatelů příspěvků • příspěvek doručit na Podatelnu MěÚ Zubří • uzávěrka 8. každého měsíce. 
Počítačová sazba a tisk GRAFIA NOVA s.r.o., 756 51 Zašová - Luhy • náklad 850 výtisků • cena 5 Kč


