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Velká letní soutěž s ROP Střední Morava 
– Vyfoť, napiš a vyhraj

(pokračování na straně 3)

Velký úspěch mládeže HC Zubří 
v Klagenfurtu!
Od 19. do 22. 6. 2014 se uskutečnil další ročník United World Games. Tento 
velký turnaj se pořádá vždy na konci června a účastní se ho velké množství států 
z celého světa. Je to taková malá olympiáda.

(pokračování na straně  14)

Maturantka Roku 2014 je ze Zubří

V pátek 20. června na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích pro-
běhlo finálové kolo celostátní soutěže Maturantka Roku 2014. Dívky bojovaly 
nejen o korunku krásy, ale i o nejlepší esej na dané téma. Porota složená z osob-
ností společenského života a zástupců partnerů této celostátní soutěže krásy zvo-
lila jako absolutní vítězku soutěžící číslo 3, Janu Šiškovou ze Zubří. 

(pokračování na straně 14)



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

Karel Pšenica
Ludmila Křesalová

Ludmila Ulrychová
Marie Hudáková

Anna Španihelová 80 let

Úmrtí

Ráno, když slunce zemi navštívilo,
Tvoje srdce se navždy zastavilo.
To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest a vzpomínání.

Dne 5. července 2014 by oslavila moje maminka 
paní

Anežka Cabáková 
60. narozeniny. Vzpomíná dcera Jana s rodinou.

„Vzpomínky zůstaly na doby kdysi šťastné,
jsou v našich srdcích ukryté,
jsou hluboko a krásné.“

Dne 30. července 2014 uplyne 20 let, kdy nás 
navždy opustil můj milovaný manžel pan 

MUDr. Jaromír Haas. 
S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene Bohuslava Haasová s rodinou.

Uplynulo 10 let, však zdá se to být včera,
kdy opustil jsi náhle milovanou náruč – svůj svět,
však vzpomínka na tebe v našich srdcích a láska 
k tobě, tatínku náš, nikdy nechyběla
a tvoje láska kvete každým dnem v přenádherný květ.

Dne 26. července 2014 uplynulo dlouhých 10 let od 
úmrtí našeho manžela, tatínka a dědečka, pana 

Vladislava Němce.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Marie, syn Vladislav a dcera 
Marie s rodinou.

Děkujme Ti za to, čím jsi pro nás v životě byl,
za každý den, jejž jsi pro nás žil.
Loučit ses nechtěl, tolik jsi chtěl žít,
pro nás pracovat a mnoho toho ještě říct.
Však osud byl tak krutý a musel jsi od nás odejít.

Dne 10. srpna 2014 uplyne 10. výročí, kdy nás 
navždy opustil pan 

Cyril Krupa. 
S láskou vzpomínají manželka Ludmila a synové s rodinami.

Vzpomínáme

Narození

ZLATÁ SVATBA

Jaroslav a Ludmila Jurkovi

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Jaroslav Jurka
Pavel Malina

Adéla Cabáková

Koncert pro jubilanty
Společenská komise ve spolupráci s odborem kultury zve všechny zu-
berské jubilanty, kteří v letošním roce oslavují  70, 75, 80 a více  let, na 
koncert folklorního souboru Soláň se svou cimbálovou muzikou a sólisty.
Koncert se uskuteční dne 6. září 2014 ve 14 hodin v Klubu Zubří. 
Zájemci se mohou přihlásit na telefonním čísle 571 658 580, 
nebo 605 081 950 u paní Věry Machové.
Těšíme se na Vaši hojnou účast.

Poděkování
adresované komisi společenské, předsedkyni Mgr. Veře Machové
Vážení,
upřímně Vám děkuji za narozeninový dárek – barevné fotografie. Velice 
mě to potěšilo, hlavně dojalo, že i dnes se najdou milí lidé, kteří se dove-
dou vžít do duše i srdce velmi starých spoluobčanů. Za toto Vám všem 
ještě jednou upřímný dík.
Věra Kovářová

Poděkování
Rodina Mikulenková děkuje faráři panu Karlu Janečkovi, rodině, všem 
přátelům a známým, dále také přátelům z valašského souboru Beskyd, 
Javořina a Radhošť  i chrámovému sboru za projevy soustrasti, květinové 
dary a důstojný doprovod pana Josefa Mikulenky na jeho poslední cestě.

Usnesení 91. schůze Rady města Zubří
konané dne 16. 06. 2014
RM vyhlašuje záměr na pronájem nemovité věci - pozemku p. č. 2296, ostatní 
plocha, o výměře 332 m2, k. úz. Zubří.
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RM schvaluje ukončení nájmu bytu č. 12 na ulici Rožnovská 419, Zubří, s pa-
nem Liborem Holišem dohodou ke dni 30. 06. 2014 a pověřuje starostu města 
jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 12 na ulici Rožnovská 
419, Zubří, s panem Jaromírem Machem na dobu určitou od 01. 07. 2014 
do 30. 06. 2015 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1 na ulici Hlavní 824, Zubří, 
s paní Žanetou Šťastnou na dobu určitou od 01. 07. 2014 do 30. 06. 2017 a po-
věřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8 na ulici Hlavní 824, Zubří, 
s paní Ludmilou Mičkalovou na dobu určitou od 01. 07. 2014 do 30. 06. 2015, 
za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření „Dodatku k pojistné smlouvě – FLOTILA č. 
6980360235, Evidenční číslo vozidla 6303131355“ s Kooperativa pojišťovna, 
a. s., Vienna lnsurance Group, IČ: 47116617, Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 
186 00, kterým se rozšiřuje rozsah pojištění o přívěs k pracovnímu stroji, a po-
věřuje starostu města jeho podpisem.
RM schvaluje uzavření „Dodatku č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720469118“ 
s Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna lnsurance Group, IČ: 47116617, Pra-
ha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, kterým se zvyšuje limit pojistného plnění 
z odpovědnosti za škodu dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jeho 
podpisem a ukládá vedoucímu EO zahrnout příslušnou částku do rozpočtu 
města Zubří rozpočtovým opatřením RM RO č. 5/2014.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě el. komunikací 
č. VPI/MS/2014/00056 týkající se přeložky telefonního kabelu u objek-
tu MŠ DUHA Zubří, Na Potoku 369 s Telefónica Czech Republic, a. s., IČ: 
60193336, Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, dle důvodo-
vé zprávy a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2014 pro „Jez-
decký klub Zubří“, IČ: 26551837, Zubří, Machulky 304, PSČ 756 54, ve výši 
14.000 Kč dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města podpisem příslušné 
smlouvy.
RM schvaluje příspěvkové organizaci „Mateřská škola Zubří, Sídliště 6. květ-
na 1109, okres Vsetín“, IČ: 70874581, Zubří, Sídliště 6. května 1109, PSČ 
756 54, převod částky 200.000 Kč z rezervního fondu do fondu investičního 
v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtu, v platném znění, a její využití dle důvodové zprávy.
RM schvaluje rozpočtové opatření RM RO č. 5/2014, kterým se provádí změ-
na rozpočtu dle důvodové zprávy.
RM souhlasí s uspořádáním veřejné akce „Zuberské derby 2014“, pořádané 
Jezdeckým klubem Zubří, IČ: 26551837, Zubří, Machulky 304, PSČ 756 54, 
v lokalitě „Přelačina“ v Zubří dne 16. 8. 2014, dle důvodové zprávy, za pod-
mínky, že pořadatel zajistí dodržení platných právních předpisů.
RM jmenuje za zřizovatele v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Ing. Annu Oplat-
kovou, Ph.D, Lenku Cabákovou a Lucii Pernicovou členkami Školské rady při 
Základní škole Zubří, okres Vsetín, na funkční období 2014 - 2016.
RM odvolává ke dni 16. 6. 2014 z funkce člena Redakční rady Zuberských 
novin Jakuba Šimurdu.
RM jmenuje ke dni 16. 6. 2014 do funkce členky Redakční rady Zuberských 
novin Lucii Pernicovou.
RM schvaluje zahraniční pracovní cestu do partnerského města Povážská 
Bystrica, Slovenská republika, panu Jiřímu Randusovi, starostovi města 
Zubří, dne 20. 6. 2014 na základě pozvání doc. PhDr. PaeDr. Karola Janase, 
Ph.D., primátora města Povážská Bystrica, a současně schvaluje poskytnutí 
plnění dle důvodové zprávy.
RM uděluje na základě smluvního ujednání o zastoupení speciální plnou moc 
panu Ing. Milanovi Palackému, aby zastupoval město Zubří jako účastníka říze-
ní při nařízeném jednání u Krajského soudu v Ostravě (sp. zn. 22Af 112/2012) 
dne 27. 06. 2014 ve věci žaloby na přezkum - daň z převodu nemovitosti (roz-
hodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 15. 11. 2011, č. j. 10925/11-1400-
707218) a pověřuje starostu města podpisem příslušné plné moci.

Usnesení 92. schůze Rady města Zubří
konané dne 30. 06. 2014
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro posou-
zení a hodnocení nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hod-
noticího kritéria - nejnižší nabídková cena - ve výběrovém řízení mimo režim 
zákona č. 137/2006Sb., v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady a po-
stupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy - rekonstrukce bytu správce 
v objektu kuželny, na ulici Sídlištní 744 v Zubří“ a schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a to: „Olej-
ník – Jurajda. s. r. o., IČ: 02717263, Rožnov pod Radhoštěm, Meziříčská 1656, 
PSČ 756 61“, v souladu s nabídkou uchazeče, dle důvodové zprávy, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6 na ulici Hlavní 824, Zubří, 
s panem Aloisem Kocurkem na dobu určitou od 01. 07. 2014 do 30. 06. 2017 
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu č. 
111/22/14 týkající se provedení stavby „Vodovod Čertoryje a Pod Obecníkem“ 
na pozemku p. č. 5448 v k. úz. Zubří s „Zlínský kraj“, IČ: 70891320, Zlín, Třída 
Tomáše Bati 21, PSČ 761 90, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje sta-
rostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břeme-
ne - služebnosti a smlouvě o právu provést stavbu na umístění zemní kabelové 
přípojky NN v délce cca. 10 m přes pozemky p. č. 5466/1 a p. č. 1283, k. úz. 
Zubří, ve vlastnictví města Zubří, s ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Děčín 
IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za podmínek dle důvodové zprávy, 
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM revokuje usnesení RM 87/1315 ze dne 7. 4. 2014 o uzavření Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností 
„EKO KOM, a. s.“, IČ: 25134701, Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 140 21, 
o pověření společnosti „AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.“, IČ: 49356089, 
Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 102 00, plněním vybraných povinností ze 
smlouvy.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru 
a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a. s., IČ: 25134701, Praha 
4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 140 21, o pověření firmy „AVE CZ odpadové hos-
podářství, s. r. o.“, IČ: 49356089, Praha 10, Pražská  1321/38a,  PSČ  102 00, 
provozovna Frýdlant nad Ostravicí, Ostravská 291, PSČ 739 11, plněním vybra-
ných povinností ze smlouvy, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje sta-
rostu města jeho podpisem.
RM schvaluje prodloužení termínovaného vkladu u „Moravský Peněžní ústav 
- spořitelní družstvo“, IČ: 25307835, Praha - Nové Město, Senovážné náměstí 
1375/19, PSČ 110 00, ve výši 2.500.000 Kč od 23. 7. 2014 se splatností 6 měsíců.
RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2014 pro 
„Handball club Zubří“, IČ: 46531378, Hlavní 492, Zubří, PSČ 756 54, ve výši 
6.780,15 Kč, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města podpisem příslušné 
smlouvy.
RM schvaluje zahraniční pracovní cestu do města Konin, Polská republika, 
panu Jiřímu Randusovi, starostovi města Zubří, ve dnech 3. - 8. 7. 2014 na zá-
kladě pozvání Józefa Nowickiho, prezidenta města Konin, a současně schvaluje 
poskytnutí plnění dle důvodové zprávy.
RM schvaluje odměny řediteli a ředitelkám příspěvkových organizací města 
Zubří Mgr. Stanislavu Petruželovi, Haně Kučerkové a Bc. Vladimíře Janoškové, 
dle důvodové zprávy.

Velká letní soutěž s ROP Střední Morava 
– Vyfoť, napiš a vyhraj
(pokračování z titulní strany)

Také letos Úřad Regionální rady Střední Morava připravil pro veřejnost velkou letní 
soutěž. 
Tentokrát můžou příznivci soutěžení tvořit fotoreportáže z míst finančně podpoře-
ných z ROP Střední Morava. Soutěž nazvaná „Vyfoť, napiš a vyhraj“ probíhá od 7. 
července do 31. října na stránkách www.mujprojekt.eu a hraje se o zajímavé ceny.
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A co je potřeba udělat pro účast v soutěži? Stačí navštívit místo v Olomouckém a 
Zlínském kraji, které bylo realizováno díky finanční podpoře z ROP Střední Mo-
rava a vytvořit fotoreportáž z tohoto místa. Minimálně 4 a maximálně 8 fotografií 
doplněných popiskem pak stačí pomocí jednoduché aplikace vložit na webové 
stránky www.mujprojekt.eu. Fotoreportáž může být z jednoho místa projektu 
ROP Střední Morava, ale může představit také více tematicky shodných nebo 
jinak návazných míst (např. putování po olomouckých pevnůstkách nebo výlet 
po cyklostezce Bečva tvořené několika úseky). 
Průběh soutěže je rozdělen do dvou kol. V prvním kole, které probíhá od 7. 7. do 
30. 9. 2014, budou soutěžící vkládat své soutěžní fotoreportáže na webové strán-
ky www.mujprojekt.eu. Ve druhém kole, které bude spuštěno 1. 10. a ukončeno 
31. 10. 2014, bude veřejnost hlasováním vybírat 3 nejlepší soutěžní fotoreportá-
že z projektu podpořeného z ROP Střední Morava. Další 3 výherní fotoreportáže 
vybere odborná porota. Celkově tedy bude oceněno 6 soutěžních fotoreportáží, 
jejichž autoři získají hodnotné ceny. Ve hře jsou pobytové poukazy například do 
Relax centra Kolštejn v Branné, Hotelu Jana v Přerově nebo do Wellness hotelu 
Alexandria v Luhačovicích. Pěkné ceny čekají i na hlasující, z nichž bude vylo-
sováno 15, kteří obdrží dárkový balíček propagačních předmětů ROP Střední 
Morava. Více informací o soutěži i poskytnutých cenách je zveřejněno na www.
mujprojekt.eu. 
Přehled projektů financovaných z ROP Střední Morava v Olomouckém a Zlín-
ském kraji je k dispozici na www.mujprojekt.eu. Vybírat lze z 622 projektů, resp. 
míst financovaných z ROP Střední Morava.
Mgr. Michaela Linhartová, tisková mluvčí Úřadu Regionální rady

Zúčastněte se soutěže „Vyfoť, napiš a vyhraj“ se zuberskými projekty
Budeme rádi, když se výše uvedené soutěže zúčastníte, ať už jako soutěžící nebo 
jako hlasující, a podpoříte projekty, které byly na území města Zubří v rámci ROP 
Střední Morava zrealizovány. Jedná se 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 Zubří)
„Mateřská škola Duha ve městě Zubří“
(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 progra-
mu Střední Morava. Více se o těchto projektech můžete dozvědět na webových 
stránkách ROP Střední Morava www.rr-strednimorava.cz.

Odbor výstavby MěÚ Zubří

Výlet do Vizovic
Na konci každého školního roku absolvujeme s dětmi výlet. Letos jsme si naplá-
novali cestu do vizovického zámku, kde byl pro děti připraven krásný program - 
pohádkový příběh prince Bajaji. V příjemném prostředí zámeckého parku se děti 
seznámily s životem a činnostmi obvyklými v dřívějších dobách, jako bylo mletí 
obilí, praní prádla na valše, střádání lnu nebo chov dobytka.
Slunečné počasí nám umožnilo prohlídku celého zámeckého parku. Plni příjem-
ných zážitků a dojmů jsme se vrátili zpět na Staré Zubří, kde nás již netrpělivě 
očekávali rodiče.

p. uč. Bronislava Jouzová

Ahoj školko, škola volá!
Ve čtvrtek 19. června čekala na 26 předškolních dětí z MŠ Duha svátečně připra-
vená slavnostní tabule a plná třída rodičů a hostů. Paní ředitelka nejdříve všem 
představila všechny budoucí školáky a popřála jim do školy mnoho štěstí a úspě-
chů. Děti všem přítomným zazpívaly a zarecitovaly. Poté následovalo pasování 
na školáky, kterého se ujal pan starosta Jiří Randus. Paní Mgr. Marie Pyrchalová 
předala dětem šerpy a od p. učitelek dostaly knihu a kytičku. Slavnostní přípitek 
a něco dobrého k zakousnutí umocnilo příjemnou a sváteční atmosféru. Přejeme 
všem dětem, aby se jim ve škole líbilo, našly si nové kamarády a měly radost z ka-
ždého prožitého dne.

Za MŠ Duha Dana Vaňková

Den s hasiči
24. červen byl pro děti z MŠ Duha plný nevšedních zážitků. Hasiči ze Starého 
Zubří pro ně připravili zajímavé dopoledne. Cvičný poplach děti zvládly na jed-
ničku. Budovu opustily s p. učitelkami bezpečně a rychle. Pozorovaly hasiče při 
práci, prohlédly si hasičské auto, vyzkoušely si přilbu i stříkání hadicí. Na závěr 
jsme se společně vyfotografovali a poděkovali za hezky prožitý den.

Za MŠ Duha Dana Vaňková
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Pohádkový les v mateřské škole Duha
Dne 20. 6. 2014 se v mateřské škole Duha uskutečnil Pohádkový les, který má 
každoroční tradici.   
Už od rána se děti velice těšily a přemýšlely, jaké pohádkové bytosti dnes uvi-
dí. Rodiče postupně nosili buchty, zákusky a podobné dobroty pro děti. Okolo 
16 hod. se vycházelo od mateřské školy do pohádkového lesa. Každé z dětí do-
stalo na krk kartičku, kde za splněné úkoly poté dostalo razítka od pohádkových 
bytostí. Společně jsme šli podle fáborků, které byly předem umístěné. Letos jsme 
mohli vidět skřítky, čarodějnice, víly, Křemílka a Vochomůrku atd. a na úplný zá-
věr nás čekali loupežnící, kteří měli ukrytý poklad a ten se děti snažily najít. Jak-
mile se poklad našel a děti měly všechna razítka, odebrali jsme se všichni zpátky 
na zahradu, kde probíhala slavnost s rodiči a dětmi. I letošní pohádkový les byl 
nadmíru vydařený a to díky rodičům, kteří ho tak krásně zorganizovali. Za to jim 
patří  velké díky.

Za mateřskou školu Duha vypracovala Kateřina Pernicová

Akce ve Sluníčkách - červen 

„Hrajeme si na indiány“ 

Ve dne 4. 6. - 6. 6. 2014 se děti ze třídy Sluníček a Včeliček z MŠ Zubří Sídliště 
zúčastnily třídenního pobytu ve škole v přírodě na Hájence v Semetíně. 
Již po příjezdu nás přivítaly milé a hodné paní učitelky Kačka a Renča, které se 
dětem po celou dobu pobytu věnovaly. 
První den si děti vyrobily indiánskou čepici a naučily se indiánskou píseň, která je 
provázela a motivovala celé dny. Pro děti byly připravené soutěživé hry zaměřené 
na poznávání a rozšiřování znalostí z environmentální výchovy.
Ve čtvrtek jsme si opékali špekáčky a při kytaře si zazpívali. Na poslední den si 
pro děti Renča a Kačka připravily nabatikovaná trička, která jsme si hned oblékli, 
abychom vypadali jako správní indiáni.

Po obědě byly děti za odvahu a statečnost odměněny sladkou perníkovou medailí 
a nechyběl ani diplom na památku. 
Za krásný a příjemný pobyt děkujeme panu Hlínskému a kolektivu Alceda 
Vsetín, s nimiž už léta spolupracujeme. Ještě jednou moc děkujeme a těšíme se 
na další spolupráci, která přináší radost nejen nám pedagogickým pracovníkům, 
ale hlavně našim dětem. 

Za MŠ Sídliště Zubří Irena Dukátová, Irena Šmejkalová a Mgr. Petra Holišová  

Výlet do Dinoparku – Ostrava

Děkujeme manželům Čípovým za ukázku a hezké povídání o hudebních 
nástrojích. 

Dopravní hřiště – Valašské Meziříčí 

Přejeme všem dětem i rodičům hezké prázdniny. 

Za MŠ Sídliště Irena Dukátová a Mgr. Petra Holišová 
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Olympijské zlato
Ve čtvrtek 20. 6. 2014 se děti z naší MŠ Zubří, Sídliště 6. května 1109, vypravily 
do Rožnova p. R., kde se zúčastnily již VI. ROŽNOVSKÉ OLYMPIÁDY DĚTÍ 
A MLÁDEŽE.
Po slavnostním zahájení na rožnovském náměstí nás vláček „Rožnováček“ od-
vezl na velký fotbalový stadion, kde soutěžily mateřské školy. Počasí bylo nád-
herné, a tak nic nebránilo velkým sportovním výkonům. Celkem se zúčastnilo 
13 školek z Rožnova a okolí a soutěžilo se v pěti disciplínách - skok z místa, hod 
do dálky tenisákem, překážková dráha, maratónský běh a hod na terč. Naši spor-
tovci za vydatné pomoci rodičů a paní učitelek zabojovali jako praví olympionici 
a získali celkové 1. místo. Moc blahopřejeme!!!

Chtěla bych poděkovat všem našim učitelkám za celoroční sportovní aktivity. Je 
vidět, že jsou pro děti přínosem. Největší díky pak patří paním učitelkám Ilonce 
Krupové, Irence Dukátové a také Mgr. Petře Holišové, které se postaraly o před-
olympijskou přípravu a výběr sportovců, kteří reprezentovali naši mateřskou 
školu. HURÁ!!!

Hana Kučerková, ředitelka školy

Motýlci z MŠ Zubří Sídliště ve škole v přírodě
Od středy 11. do pátku 13. června 2014 trávily děti ze třídy Motýlků dny na Há-
jence v Semetíně, kde se zúčastnily školy v přírodě při SVČ Alcedo. 
Ve středu ráno se začaly děti s rodiči pomalu scházet před mateřskou školou, aby 
společně s paní učitelkou Hankou Kučerkovou, Ilonkou Krupovou a praktikan-
tem Romčou Chovančíkem vyrazili za třídenním dobrodružstvím. Všechny naše 
věci jsme naložili do autobusu, rozloučili se s rodiči a vyrazili. 
Cesta uběhla velmi rychle a před námi se v dáli objevila Hájenka v krásném pro-
středí valašské přírody. Z autobusu jsme vybalili všechny naše batůžky a šli se 
s dětmi ubytovat. Ujaly se nás lektorky Kačka a Renča, které pro děti připravovaly 
zajímavé hry a činnosti po celé tři dny ozdravného pobytu. Bylo na nich vidět, že 
pracovat s dětmi umí a zároveň je to i baví. 

Všichni jsme si nejprve vyrobili indiánské čelenky a naučili se několik písniček. 
Odpoledne děti v lese vyráběly domečky pro zvířátka, a protože bylo opravdu hor-
ko, zchladili jsme se všichni po návratu velkou vodní bitvou. Při usínání na ně-
které děti dolehlo odloučení od rodičů, ale s tím si šikovné paní učitelky hravě 
poradily. 
Druhý den se hrály různé hry a také jsme si vyzkoušeli dráhy lanového centra 
v lese nebo chytání vodních živočichů v potůčku. Večer Kačka s Renčou přichys-
taly pro všechny táborák, opékali jsme špekáčky, zpívali písničky a zakončili to 
malou diskotékou v klubovně Hájenky. 
Poslední dopoledne bylo ve znamení loučení. Děti dostaly diplomy i medaile 
a společně jsme se vyfotili v našich nabatikovaných tričkách. Následoval oběd, 
balení, poslední zamávání a cesta zpátky domů. 
Děti odjížděly plné dojmů, zážitků a pohody. Moc jsme si to všichni užili. Velké 
poděkování patří paním učitelkám, které se o děti bezvadně staraly, byly po tři 
dny dětem velkou oporou a zajistily jim pocit klidu a bezpečí.

Bc. Roman Chovančík
MŠ Zubří - Sídliště

Vyhlášení výběrové řízení – učitelka v MŠ

Vyhlašuji výběrové řízení na pracovní pozici učitelka v MŠ Zubří, Sídliště 
6. května 1109, okres Vsetín.
Požadujeme odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o peda-
gogických pracovnících (střední pedagogická škola výhodou), a praxi min. 
2 roky. Nástup k 1. 9. 2014, pracovní úvazek plný, 9. platová třída.
Žádosti zasílejte na adresu školy: MŠ Zubří, Sídliště 6. května 1109, 
756 54 Zubří, nebo na e-mail: mat.skola.zubri@seznam.cz do 18. 8. 
2014.
K žádosti doložte kopii: odpovídající pedagogické vzdělání a přehled o dosa-
vadní praxi. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru, který se 
uskuteční dne 19. 8. 2014 od 8:00 hod. v MŠ Zubří, Sídliště 6. května 1109, 
Zubří.
Bližší informace na tel. 733 332 053.

Hana Kučerková, ředitelka školy

Pasování na čtenáře aneb páv to všechno sleduje
13. červen nebyl dnem smolným, leč nadmíru slavnostním. Dalších 60 lidí 
získalo klíč k otvírání pohádek a příběhů.  Téměř celý rok ostražitě lapali každé 
písmenko, skládali je, převraceli, ohýbali, lámali, spílali jim i nad nimi jásali… 
a mezi tím zaznívalo ono libozvučné aháá. Rada starších tedy v polovině června 
usoudila, že jsou připraveni stát se právoplatnými členy obce čtenářské. 
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Bylo nutné ještě ověřit, zda všichni prvňáci mohou bez bázně otvírat knihy.  Ráno 
prošli složitým křížovkářským sítem, luštili, malovali a dávali do pořádku perní-
kovou chaloupku. Pak se trošku třásli, kdo bude muset zůstat ve škole. Zbytečně! 
Všichni jásajíce vběhli do klubu, kde je čekali ostřílení druháci s krásným předsta-
vením. Poté krokem slavnostním s dechem zatajeným zamířili do knihovny, v níž 
slíbili samotné princezně, že se ke knížkám budou chovat vždy s láskou a úctou, 
dokázali jí, že umí opravdu číst, a potom je páv za přítomnosti dvou pand pasoval 
na pravé čtenáře. Děkujeme pandám a pávovi za seriózní atmosféru a paní Cabá-
kové za dokonale připravený ceremoniál.

S. Bludná
P. S.: S darovanou knížkou v ruce klopýtali všichni ven; někteří proto, že zabraní 
do příběhu neviděli na cestu, a ostatní zase zakopávali o ty čtoucí. 

Nadační fond ZŠ Zubří ocenil 
nejlepší žáky naší školy
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 nebo ve vědomostních soutěžích, jsou 
odměněni knihou za vzornou reprezentaci školy, 
města Zubří, ale i naší republiky. Slavnostního 

předávání se zúčastnil nejen ředitel školy Mgr. Stanislav Petružela, ale také paní 
místostarostka města Zubří Mgr. Alena Dobšová. Opět, stejně jako v loňském 
roce, bylo koho odměňovat. Je až s podivem, kolik šikovných žáků naše škola má. 
Žáků, kteří se nebojí ukázat kamarádům a nám všem, v čem jsou výborní. Jsem 
velmi ráda, že vám mohu představit všechny oceněné žáky. Jsou mezi nimi i naši 
deváťáci, kteří se se svou základní školou rozloučili za účasti rodičů a učitelského 
sboru ve čtvrtek 26. června na absolventském plese, na němž byli šerpou paso-
váni na Absolventa ZŠ Zubří 2014. Někteří z nich byli také knižně odměněni. 
Za nadační fond přeji všem krásné léto a vám deváťákům hodně štěstí na střední 
škole. A pamatujte:

 „Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud se chce nechat poučit.“ 
(Charles Dickens)

KNIŽNÍ ODMĚNY 2014
II.A

LUCII ONDRUCHOVÉ -  za vzorný a příkladný přístup ke školním povinnos-
tem v průběhu celého školního roku 
EVĚ HOLUBOVÉ – za úspěchy v moderní gymnastice, za 3. místo na MČR 
2014 v estetické skupinové gymnastice a 2. místo v ESG Cupu 2014
TEREZE MIZEROVÉ – za úspěchy v moderní gymnastice, za 3. místo na MČR 
2014 v estetické skupinové gymnastice a 2. místo v ESG Cupu 2014
ADÉLE FIEDLEROVÉ – za 3. místo ve vědomostní soutěži „Moudrá sova“, 
úspěchy v moderní gymnastice, za 3. místo na MČR 2014 v estetické skupinové 
gymnastice a 2. místo v ESG Cupu 2014
II.B

ALŽBĚTĚ MIZEROVÉ – za úspěchy v moderní gymnastice, za 3. místo 
na MČR 2014 v estetické skupinové gymnastice a 2. místo v ESG Cupu 2014
ALŽBĚTĚ PETŘEKOVÉ – za úspěchy v moderní gymnastice, za 3. místo 
na MČR 2014 v estetické skupinové gymnastice a 2. místo v ESG Cupu 2014
MICHAELE ŠIMURDOVÉ – za úspěchy v moderní gymnastice, za 3. místo 
na MČR 2014 v estetické skupinové gymnastice a 2. místo v ESG Cupu 2014
MARKÉTĚ KŘIVOVÉ – za úspěchy v moderní gymnastice, za 3. místo na MČR 
2014 v estetické skupinové gymnastice a 2. místo v ESG Cupu 2014
TAŤÁNĚ NEČYPORUKOVÉ – za úspěchy v moderní gymnastice, za 3. místo 
na MČR 2014 v estetické skupinové gymnastice a 2. místo v ESG Cupu 2014 
III.A

PATRIKU LACINOVI –  na rozloučenou se základní školou v Zubří
KLÁŘE PETŘEKOVÉ – za reprezentaci školy v zeměpisné soutěži „Eurore-
bus“ a ve výtvarných soutěžích

MARTINU ZEMANOVI -  za 3. místo ve vědomostní soutěži „Moudrá sova“, 
za reprezentaci školy v zeměpisné soutěži „Eurorebus“ a za úspěšnou reprezen-
taci školy na VI. Rožnovské olympiádě dětí a mládeže 
III.B

BÁŘE KACHTÍKOVÉ – za úspěchy v moderní gymnastice, za 4. místo na MČR 
2014 v estetické skupinové gymnastice a 2. místo v ESG Cupu 2014
ANNĚ PERNICOVÉ – za úspěchy v moderní gymnastice, za 4. místo na MČR 
2014 v estetické skupinové gymnastice a 2. místo v ESG Cupu 2014
KLÁŘE MIKULENKOVÉ - za úspěchy v moderní gymnastice, za 4. místo 
na MČR 2014 v estetické skupinové gymnastice a 2. místo v ESG Cupu 2014
IV.A

TOMÁŠI RANDÝSKOVI –  za reprezentaci školy v zeměpisné soutěži „Eurore-
bus“, 3. místo na Světových hrách mládeže v Klagenfurtu a účast na mezinárod-
ním turnaji Prague Cup 2014
JAKUBU CIBULCOVI – za 3. místo na Světových hrách mládeže v Klagenfurtu 
a účast na mezinárodním turnaji Prague Cup 2014
ONDŘEJI KRUPOVI - za 3. místo na Světových hrách mládeže v Klagenfurtu 
a účast na mezinárodním turnaji Prague Cup 2014
NELE PERNICOVÉ – za aktivní přístup k výuce
AGÁTĚ MIČOLOVÉ – za aktivní přístup k výuce
TEREZII ROMÁNKOVÉ – za úspěchy v moderní gymnastice, za 4. místo 
na MČR 2014 v estetické skupinové gymnastice a 2. místo v ESG Cupu 2014
KATEŘINĚ VRÁTILOVÉ - za úspěchy v moderní gymnastice, za 4. místo 
na MČR 2014 v estetické skupinové gymnastice a 2. místo v ESG Cupu 2014
JAKUBU STAŇOVI – za 3. místo ve vědomostní soutěži „Moudrá sova“ 
IV.B

ŠTĚPÁNCE ŠTEJFOVÉ – za vzorné plnění školních povinností a aktivní pří-
stup k výuce
MICHAELU ŠUBOVI – za vzorné plnění školních povinností a aktivní přístup 
k výuce
VENDULE NOVOTNÉ -  za vzorné plnění školních povinností a aktivní přístup 
k výuce
ZUZANĚ ŠIMURDOVÉ – za 3. místo v okresním kole literární soutěže „O po-
klad strýca Juráša“
V.A

JAKUBU ROMÁNKOVI – za 3. místo na Světových hrách mládeže v Klagen-
furtu a účast na mezinárodním turnaji Prague Cup 2014
JONÁŠI JURAJDOVI – za 3. místo na Světových hrách mládeže v Klagenfurtu 
a účast na mezinárodním turnaji Prague Cup 2014
TOMÁŠI SKÝPALOVI – za 3. místo na Světových hrách mládeže v Klagenfur-
tu a účast na mezinárodním turnaji Prague Cup 2014
ŠTĚPÁNU VLKOVI – za 3. místo na Světových hrách mládeže v Klagenfurtu, 
účast na mezinárodním turnaji Prague Cup 2014 a reprezentaci školy v atletice
MARTINU ADAMOVI - za 3. místo na Světových hrách mládeže v Klagenfurtu 
a účast na mezinárodním turnaji Prague Cup 2014
JIŘÍMU ZEMANOVI – za úspěšnou reprezentaci školy na VI. Rožnovské 
olympiádě dětí a mládeže a za účast na mezinárodním turnaji Prague Cup 2014 
DENISE MIKULENKOVÉ – za úspěchy v moderní gymnastice, za 4. místo 
na MČR 2014 v estetické skupinové gymnastice a 2. místo v ESG Cupu 2014
HANĚ FRYŠOVÉ – za úspěchy v moderní gymnastice, za 4. místo na MČR 
2014 v estetické skupinové gymnastice a 2. místo v ESG Cupu 2014
ELIŠCE JURAJDOVÉ – za úspěchy v moderní gymnastice, za 4. místo na MČR 
2014 v estetické skupinové gymnastice, 2. místo v ESG Cupu 2014 a za úspěš-
nou reprezentaci školy na VI. Rožnovské olympiádě dětí a mládeže
EVĚ STRUŽKOVÉ – za úspěchy v moderní gymnastice, za 4. místo na MČR 
2014 v estetické skupinové gymnastice a 2. místo v ESG Cupu 2014
DENISE VACULÍNOVÉ - za úspěchy v moderní gymnastice, za 4. místo 
na MČR 2014 v estetické skupinové gymnastice a 2. místo v ESG Cupu 2014
LEONĚ JURAJDOVÉ – za reprezentaci školy v atletice, za 1. místo v okrsko-
vém kole a 2. místo v okresním kole atletické všestrannosti, za úspěšnou repre-
zentaci školy na VI. Rožnovské olympiádě dětí a mládeže, za 3. místo ve Zlínské 
lize mladších žaček  v házené 

ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

červenec2014

7



ANITĚ POLÁČKOVÉ - za 3. místo ve Zlínské lize mladších žaček v házené 
V.B

BARBOŘE PETŘEKOVÉ – za 2. místo v okresním kole literární soutěže 
„O poklad strýca Juráša“, vzornou školní přípravu a reprezentaci školy ve výtvar-
ných a sportovních soutěžích
MICHAELE PROCHÁZKOVÉ – na rozloučenou se základní školou v Zubří
KARIN KŘESALOVÉ – na rozloučenou se základní školou v Zubří
TEREZE VESELÉ - na rozloučenou se základní školou v Zubří
VI.A

ELIŠCE BENOVÉ – za úspěšnou reprezentaci školy na VI. Rožnovské olympi-
ádě dětí a mládeže, 4. místo v celorepublikovém finále v házené mladších žákyň 
„O novinářský kalamář“, 3. místo ve Zlínské lize mladších žaček v házené a 4. 
místo v okresním kole atletického čtyřboje
DENISE DUKÁTOVÉ – za 3. místo ve Zlínské lize mladších žaček v házené  
TEREZE PALÁTOVÉ – za 4. místo v celorepublikovém finále v házené mlad-
ších žákyň „O novinářský kalamář“, 3. místo ve Zlínské lize mladších žaček v há-
zené a 4. místo v okresním kole atletického čtyřboje
BARBOŘE HRUŠKOVÉ -  za 4. místo v celorepublikovém finále v házené 
mladších žákyň „O novinářský kalamář“ a 3. místo ve Zlínské lize mladších ža-
ček v házené 
TOMÁŠI KOLEČKOVI - za  1. místo v celorepublikovém finále v házené 
mladších žáků „O novinářský kalamář“, 1. místo na Světových hrách mládeže 
v Klagenfurtu a 3. místo na mezinárodním turnaji Prague Cup 2014
NICKU MATEJOVIČI - za  1. místo v celorepublikovém finále v házené 
mladších žáků „O novinářský kalamář“, 3. místo na Světových hrách mládeže 
v Klagenfurtu, 3. místo na mezinárodním turnaji Prague Cup 2014 a za 2. místo 
v okresním kole atletické soutěže „Pohár rozhlasu“
LUKÁŠI MOŘKOVSKÉMU - za  1. místo v celorepublikovém finále v házené 
mladších žáků „O novinářský kalamář“, 3. místo na Světových hrách mládeže 
v Klagenfurtu a 3. místo na mezinárodním turnaji Prague Cup 2014, 2. místo 
v okresním kole atletické soutěže „Pohár rozhlasu“ a za 3. místo v předrepubli-
kovém kole v basketbale mladších žáků
MATĚJI ULRYCHOVI - za  1. místo v celorepublikovém finále v házené 
mladších žáků „O novinářský kalamář“, 3. místo na Světových hrách mládeže 
v Klagenfurtu a 3. místo na mezinárodním turnaji Prague Cup 2014
MARIÁNU KALOVI – za 3. místo v okresním kole atletického čtyřboje a 2. mís-
to v okresním kole „Poháru rozhlasu“ 
ONŘEJI VIČANOVI – za 1. místo na mezinárodním turnaji v házené 
ve Schwerinu a 1. místo ve Zlínské lize mladších žáků
ONDŘEJI STAŇOVI – za úspěšnou reprezentaci školy na VI. Rožnovské olym-
piádě dětí a mládeže
VI.B

PETRU ŠKROBÁKOVI – za úspěšného řešitele v okresním kole v matematické 
soutěži Pythagoriáda 
MICHALU PERNICOVI -  za 1. místo ve vědomostní soutěži „Moudrá sova“ 
NATÁLII ONDŘEJOVÉ – za vzornou pracovní morálku a reprezentaci školy 
na poli kultury
VII.A

JAKUBU KRUPOVI – za 2. místo v okresním kole Poháru rozhlasu, 1. místo 
v celorepublikovém finále v házené mladších žáků „O novinářský kalamář“, 1. 
místo na Světových hrách mládeže v Klagenfurtu a 3. místo na mezinárodním 
turnaji Prague Cup 2014
LUKÁŠI KŘIVOVI – za 2. místo v okresním kole Poháru rozhlasu, 3. místo 
v předrepublikovém kole v basketbalu mladších žáků, 1. místo v celorepubliko-
vém finále v házené mladších žáků „O novinářský kalamář“, 1. místo na Světo-
vých hrách mládeže v Klagenfurtu a 3. místo na mezinárodním turnaji Prague 
Cup 2014
DAVIDU MIKULENKOVI – za 1. místo v celorepublikovém finále v házené 
mladších žáků „O novinářský kalamář“, 3. místo v předrepublikovém kole v bas-
ketbalu mladších žáků a 1. místo na Světových hrách mládeže v Klagenfurtu
BOHDANU MIZEROVI – za 3. místo v okresním kole atletického čtyřboje, 2. 
místo v okresním kole Poháru rozhlasu, 3. místo v předrepublikovém kole v bas-

ketbalu mladších žáků, 1. místo v celorepublikovém finále v házené mladších 
žáků „O novinářský kalamář“ a  1. místo na Světových hrách mládeže v Klagen-
furtu 
ŠIMONU MIZEROVI – za 3. místo v okresním kole atletického čtyřboje, 2. 
místo v okresním kole Poháru rozhlasu, 3. místo v předrepublikovém kole v bas-
ketbalu mladších žáků, 1. místo v celorepublikovém finále v házené mladších 
žáků „O novinářský kalamář“ a 1. místo na Světových hrách mládeže v Klagen-
furtu 
DUŠANU PALÁTOVI – za 3. místo v předrepublikovém kole v basketbalu 
mladších žáků, 2. místo v okresním kole Poháru rozhlasu, 1. místo v celorepub-
likovém finále v házené mladších žáků „O novinářský kalamář“, 1. místo na Svě-
tových hrách mládeže v Klagenfurtu a 3. místo na mezinárodním turnaji Prague 
Cup 2014
TONYMU POLÁČKOVI – za 3. místo v předrepublikovém kole v basketbalu 
mladších žáků, 2. místo v okresním kole Poháru rozhlasu a 1. místo v celorepub-
likovém finále v házené mladších žáků „O novinářský kalamář“ 
TOMÁŠI ŠUSTÁČKOVI - za  1. místo v celorepublikovém finále v házené mlad-
ších žáků „O novinářský kalamář“
PATRIKU VAŠKOVI – za 1. místo na Světových hrách mládeže v Klagenfurtu 
SÁŘE BAMBUCHOVÉ – za 4. místo v okresním kole atletického čtyřboje, 
úspěšnou reprezentaci školy na VI. Rožnovské olympiádě dětí a mládeže, úspě-
chy v moderní gymnastice, 2. místo na MČR 2014 v estetické skupinové gym-
nastice, 2. místo v ESG Cupu 2014 a 17. místo na Mistrovství světa 2014 v ESG 
v Moskvě 
LENCE FRYŠOVÉ - za 2. místo v okresním kole literární soutěže „O poklad 
strýca Juráša“, 4. místo v okresním kole atletického čtyřboje a úspěšnou repre-
zentaci školy na VI. Rožnovské olympiádě dětí a mládeže
ALŽBĚTE KRŮPOVÉ – za úspěšnou reprezentaci školy na VI. Rožnovské 
olympiádě dětí a mládeže, 4. místo v celorepublikovém finále v házené mladších 
žákyň „O novinářský kalamář“, 3. místo ve Zlínské lize mladších žaček v házené  
VII.B

MARTINU PROCHÁZKOVI – za 3. místo v okresním kole matematické sou-
těže Pythagoriáda
MARTINU HRBATOVI – za 1. místo ve vědomostní soutěži „Moudrá sova“ 
VIII.A

MICHAELE JUŘÍČKOVÉ – za 1. místo v okresním kole Poháru rozhlasu, 4. 
místo v celorepublikovém finále v házené mladších žákyň „O novinářský kala-
mář“ a 3. místo ve Zlínské lize starších žaček v házené
ELIŠCE KONVIČNÉ  – za 1. místo v okresním kole Poháru rozhlasu, 3. mís-
to v okresním kole atletického čtyřboje a 3. místo ve Zlínské lize starších žaček 
v házené
MICHAELE POLÁŠKOVÉ - za 1. místo v okresním kole Poháru rozhlasu, 4. 
místo v celorepublikovém finále v házené mladších žákyň „O novinářský kala-
mář“ a 3. místo ve Zlínské lize starších žaček v házené
VALENTINĚ HAVLOVÉ – za 3. místo v okresním kole atletického čtyřboje, 1. 
místo v okresním kole Poháru rozhlasu, úspěchy v moderní gymnastice, 2. místo 
na MČR 2014 v estetické skupinové gymnastice, 2. místo v ESG Cupu 2014 a 17. 
místo na Mistrovství světa 2014 v ESG v Moskvě 
BARBOŘE CÁBOVÉ -  za 3. místo v okresním kole atletického čtyřboje, 1. 
místo v okresním kole Poháru rozhlasu, 1. místo v okresním kole literární sou-
těže „O poklad strýca Juráša“, úspěchy v moderní gymnastice, 2. místo na MČR 
2014 v estetické skupinové gymnastice, 2. místo v ESG Cupu 2014 a 17. místo 
na Mistrovství světa 2014 v ESG v Moskvě 
TOMÁŠI VLKOVI – za 2. místo v okresním kole Poháru rozhlasu, 1. místo 
na Světových hrách v Klagenfurtu a účast na mezinárodním turnaji Prague Cup 
2014
JANU PETŘEKOVI – za 1. místo na Světových hrách v Klagenfurtu účast 
na mezinárodním turnaji Prague Cup 2014
JAKUBU CÁBOVI – za 3. předrepublikové finále v basketbalu mladších žáků, 
3. místo v okresním kole atletického čtyřboje, 1. místo na Světových hrách 
v Klagenfurtu, účast na mezinárodním turnaji Prague Cup 2014 a za vynikající 
studijní výsledky
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JOSEFU KOLEČKOVI – za 3. předrepublikové finále v basketbalu mladších 
žáků, 3. místo v okresním kole atletického čtyřboje, 3. místo v krajském kole 
v házené, 1. místo na Světových hrách v Klagenfurtu a účast na mezinárodním 
turnaji Prague Cup 2014
PAVLU VALOVI - za 3. místo na Světových hrách v Klagenfurtu a účast na me-
zinárodním turnaji Prague Cup 2014
MICHALU KLEMENTOVI - za vzornou reprezentaci Zubří v soutěžích České-
ho svazu házené a mezinárodních turnajích
FILIPU BANÁŠOVI – za reprezentaci školy v okresním kole biologické olympi-
ády a 2. místo v okresním kole Poháru rozhlasu
VIII.B

KAROLÍNĚ MARTIKÁNOVÉ - za 1. místo ve vědomostní soutěži „Moudrá 
sova“
ZUZANĚ PAVLÍČKOVÉ – za práci pro Ekotým ZŠ Zubří a 4. místo v celore-
publikovém finále v házené mladších žákyň „O novinářský kalamář“
ROBERTU ŠUPOLOVI – za úspěšné působení v lyžařském oddílu, za 1. a 3. 
místo na MČR ve skocích na lyžích a kombinaci
TEREZE KAMENCOVÉ – za 4. místo v celorepublikovém finále v házené 
mladších žákyň „O novinářský kalamář“ a 3. místo ve Zlínské lize starších žaček 
v házené
VERONICE CHUMCHALOVÉ – za 3. místo v okresním kole literární soutěže 
„O poklad strýca Juráša“
IX.A

MARKU BLINKOVI – za 5. místo v krajském kole atletického čtyřboje, 3. místo 
v krajské kole ve volejbale, 3. místo v krajském kole v házené a 3. místo na Světo-
vých hrách mládeže v Klagenfurtu
IVANU BONDYUKOVI – za 5. místo v krajském kole atletického čtyřboje, 2. 
místo v okresním kole Poháru rozhlasu, 3. místo v krajské kole ve volejbale, 3. 
místo v krajském kole v házené a 3. místo na Světových hrách mládeže v Klagen-
furtu
ADAMU FAITOVI – za 1. místo v krajském kole literární soutěže „O poklad 
strýca Juráša“ a reprezentaci školy v okresním kole biologické olympiády
VOJTĚCHU DRÁPELOVI – za 2. místo v okresním kole Poháru rozhlasu, 3. 
místo v krajské kole ve volejbale, 3. místo v krajském kole v házené a 3. místo 
na Světových hrách mládeže v Klagenfurtu
MARIÁNU GALUSOVI – za 2. místo v okresním kole Poháru rozhlasu
MARTINU JANÍČKOVI – za 5. místo v krajském kole atletického čtyřboje, 2. 
místo v okresním kole Poháru rozhlasu, 3. místo v krajské kole ve volejbale, 3. 
místo v krajském kole v házené a úspěšnou reprezentaci školy na VI. Rožnovské 
olympiádě dětí a mládeže
MATYÁŠI JUŘÍČKOVI – za 5. místo v krajském kole atletického čtyřboje, 2. 
místo v okresním kole Poháru rozhlasu, 3. místo v krajské kole ve volejbale, 3. 
místo v krajském kole v házené a úspěšnou reprezentaci školy na VI. Rožnovské 
olympiádě dětí a mládeže 
MATĚJI RADOVI – za 3. místo v krajské kole ve volejbale a za 3. místo v kraj-
ském kole v házené
MATĚJI LOJKÁSKOVI – za reprezentaci školy ve výtvarných soutěžích
JAKUBU PADALÍKOVI – za 2. místo v okresním kole Poháru rozhlasu, 3. 
místo v krajské kole ve volejbale, 3. místo v krajském kole v házené a 3. místo 
na Světových hrách mládeže v Klagenfurtu
JIŘÍMU POLÁŠKOVI – za 2. místo v okresním kole Poháru rozhlasu, 3. místo 
v krajské kole ve volejbale, 3. místo v krajském kole v házené a úspěšnou repre-
zentaci školy na VI. Rožnovské olympiádě dětí a mládeže 
JAKUBU ŠENKEŘÍKOVI – za vzorné plnění školních povinností během celé 
školní docházky
DANIELU VIČANOVI – za 2. místo v okresním kole Poháru rozhlasu, 3. místo 
v krajské kole ve volejbale a  3. místo v krajském kole v házené  
DOMINICE CHUDÁČKOVÉ – za 1. místo v okresním kole Poháru rozhlasu, 
3. místo v okresním kole atletického čtyřboje, úspěšnou reprezentaci školy na VI. 
Rožnovské olympiádě dětí a mládeže, úspěchy v moderní gymnastice, 2. místo 
na MČR 2014 v estetické skupinové gymnastice, 2. místo v ESG Cupu 2014 a 17. 
místo na Mistrovství světa 2014 v ESG v Moskvě 

DANIELE MARTINKOVÉ – za úspěchy v moderní gymnastice, 2. místo 
na MČR 2014 v estetické skupinové gymnastice, 2. místo v ESG Cupu 2014 a 17. 
místo na Mistrovství světa 2014 v ESG v Moskvě 
MARTINĚ KOVÁŘOVÉ - za vzorné plnění školních povinností během celé 
školní docházky
IVETĚ MIKULENKOVÉ – za 1. místo v okresním kole Poháru rozhlasu, 3. 
místo v okresním kole atletického čtyřboje
KATEŘINĚ PŠENICOVÉ – za 1. místo v okresním kole Poháru rozhlasu, 
úspěšnou reprezentaci školy na VI. Rožnovské olympiádě dětí a mládeže, 3. mís-
to ve Zlínské lize starších žaček
ADÉLE ULRYCHOVÉ – za 1. místo v okresním kole Poháru rozhlasu,
DOŘE ZEMANOVÉ – za 1. místo v okresním kole Poháru rozhlasu, 2. místo 
v okresním kole literární soutěže „O poklad strýca Juráša“
IX.B

VLADIMÍRU DOBEŠOVI - za 5. místo v krajském kole atletického čtyřboje, 2. 
místo v okresním kole Poháru rozhlasu
ROBERTU PIPOVI – za 2. místo v okresním kole Poháru rozhlasu
ADÉLE HANSKUTOVÉ - 2. místo v krajském kole literární soutěže „O poklad 
strýca Juráša“ a reprezentaci školy v zeměpisné soutěži Eurorebus
TEREZE JURAJDOVÉ – za organizaci benefice pro Stonožku
ANDREI OVČÁČKOVÉ – za organizaci benefice pro Stonožku
NIKOLE KRUPOVÉ - 3. místo v okresním kole literární soutěže „O poklad strý-
ca Juráša“, 3. místo v celostátní literární soutěži „Zelená planeta“, reprezentaci 
školy ve výtvarných soutěžích, za práci pro Ekotým ZŠ Zubří a reprezentaci školy 
v zeměpisné soutěži Eurorebus
DOMINICE SVÁKOVÉ – za práci pro Ekotým ZŠ Zubří
NIKOLE MÜLLEROVÉ – za práci pro Ekotým ZŠ Zubří
LUKÁŠI BILLOVI - za 1. místo ve vědomostní soutěži „Moudrá sova“, práci 
pro Ekotým ZŠ Zubří a reprezentaci školy v zeměpisné soutěži Eurorebus
TEREZE KRUPOVÉ – za reprezentaci školy v zeměpisné soutěži Eurorebus
VERONICE FAITOVÉ - za reprezentaci školy v zeměpisné soutěži Eurorebus
ANETĚ BARGLOVÉ - za reprezentaci školy v zeměpisné soutěži Eurorebus 
a účast v okresním kole dějepisné olympiády

(GC)

Ptáte se, co všechno se událo ve Školním klubu 
při ZŠ Zubří v uplynulém školním roce?
Na začátku školního roku 2013/2014  se na základě platné přihlášky zapsalo 
celkem 117 účastníků mimoškolního vzdělávání, kteří pracovali v 7 kroužcích 
a 1 zájmovém útvaru. 141 dětí se zapsalo do volnočasových aktivit během ho-
dinových přestávek. V letošním roce se rozšířila nabídka zájmových činností 
o taneční kroužek pro žáky 3. - 6. ročníků a dívčí klub pro děvčata 6. - 9. roč. 
Všechny kroužky pracovaly podle ŠVP pro mimoškolní vzdělávání s návazností 
na činnost jednotlivých předmětů, jako jsou výtvarná a hudební výchova, dějepis, 
zeměpis, přírodopis aj. Hlavním cílem mimoškolní činnosti je zapojit co nejvíce 
dětí do zájmových kroužků tak, aby smysluplně trávily volný čas. Při hodnocení 
jsou respektovány individuální dispozice účastníků, byla oceněna snaha o po-
krok. Důležitá je podpora o rozvoj kreativity dětí. Snažím se navozovat klidnou 
atmosféru, vytvářet prostor pro vyjadřování vlastního názoru, učím děti akcepto-
vat dohodnutá pravidla a postupy.  K vybavení školního klubu přibyl stolní fotbal, 
„šprtec“ a spousta nových zajímavých stolních her. 
 KERAMICKÉ KROUŽKY:
Děti se naučily základy práce s keramickou hlínou - vytvořit plochý i prostorový 
objekt, zvolit správný dekor výrobku. Starší žáci se učí pracovat s keramickou 
hlínou na hrnčířském kruhu. Tato činnost je pro děti velmi náročná, protože po-
třebuje maximální soustředění. V průběhu  ledna se podílely na výrobě 100 ks 
keramických dárků pro děti k zápisu do 1. tříd ZŠ a přípravě drobných 
keramických drobností na benefici pro Stonožku.
 VÝTVARNÉ KROUŽKY:
Od měsíce října se děti výtvarných kroužků zapojily do malování vánočních přání 
pro hnutí Na vlastních nohou - Stonožka.
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V průběhu roku byly děti prakticky seznámeny s klasickými výtvarnými technika-
mi. Pracovaly s výtvarnými díly známých autorů, pokoušely se o vlastní výtvarné 
vyjádření prožitku na plátno. Práce dětí kroužku Piccaso byly s velkým ohlasem 
vystaveny na výstavě “A světlo je vosk“ na Petrohradě a Vánoční výstavě v kostele 
sv. Kateřiny v Zubří.
Zúčastnili jsme se několika soutěží DDM Rožnov; výtvarné soutěže ke Dni 
Země; „Pohádková  postavička “ na poštovní známce - 1. místo Vojta Hasalík;  
soutěže ZUŠ Kladno s názvem „Můj domácí mazlíček“, kde byly oceněny 
práce Elišky Borákové a Michaely Majerové; soutěže muzea Komenského 
v Přerově „Muzikanti, co děláte“ – čestné uznání žáci 6.A Eliška Benová, Lu-
káš Mořkovský, Veronika Klímková, Tereza Palátová; soutěže ZUŠ Uherský 
Brod „ Týká se to také tebe“ zaslány 3 práce, výsledky neznáme; soutěže Stoja-
nova gymnázia Velehrad „Cestou dvou bratří“, zasláno 7 prací, loňské 2. místo 
Báry Petřekové se nám nepodařilo obhájit, ale i tak z velké konkurence škol získa-
la Marie Zbranková 3. místo v 2. kat., Vojtěch Šíra 5. místo, Klára Petřeková 
7. místo a Bára Machová 11. místo v 2. kat.
V závěru roku se podařilo dokončit nástěnnou malbu s názvem „ Moře“ v prosto-
rách zadního schodiště u tělocvičny ZŠ. 
 DÍVČÍ KLUB:
Kroužek velmi vhodný pro děvčata 6. - 9. roč. Hlavní náplní tohoto kroužku měla 
být práce s textilem, navrhování šatů z různých materiálů, háčkování, tkaní a ple-
tení. Hlavní motivací byla módní přehlídka. Děvčata navrhla kolekci šatů, ovšem 
samotná realizace nevyšla. Zaměřili jsme se proto na výrobu módních doplňků, 
šperků a jiných drobností z vlny, korálků a netkaných materiálů. Děvčata pomoh-
la s výrobky na benefiční jarmark. 
 TANEČNÍ KROUŽEK - STREET DANCE:
Během školního roku se děti naučily základním prvkům moderního tance street 
dance. Na taneční hudbu složenou z několika skladeb byla dokončena taneční 
choreografie, kterou děvčata předvedla na vystoupení „Benefice pro Stonožku“. 
Závěrem roku se děti naučily několika tanečním hrám a soutěžím. 
Touto cestou bych chtěla poděkovat vedoucím tanečních kroužku Báře Vaškové 
a Natce Juříčkové za celoroční práci a trpělivost.
Myslím si, že se nám letos opět dařilo, a vyslovím přání a naději, že se i v novém 
školním roce děti do školního klubu přihlásí a budou rády tvořit. 

J. Juříčková

Výtvarná soutěž „Cestou dvou bratří“
I letos se malíři z výtvarného kroužku při školním klubu zapojili do soutěže Stoja-
nova gymnázia Velehrad „Cestou dvou bratří“. 2. místo Báry Petřekové z loňské-
ho ročníku jsme sice neobhájili, ale i tak jsme ve velké konkurenci škol získali 3. 
místo v 2. kat. Marie Zbranková, 5. místo – Vojtěch Šíra, 7. místo – Klára Petře-
ková a 11. místo Bára Machová. Všichni ocenění se zúčastnili 4. července -  
Dne dobré vůle na Velehradě. Moc gratulujeme.

11. místo – Bára Machová 4. ročník

7. místo – Klára Petřeková 3. ročník

5. místo – Vojtěch Šíra 3. ročník

3. místo – Marie Zbranková 5. ročník

Poděkování za Dětský sportovní den
V sobotu 14. června se v prostorách polyfunkčního sportovního areálu Zub-
ří uskutečnil Dětský sportovní den. Akce, která vyrostla z malého, celkem 
obyčejného dětského dne v událost, v níž se vzácně snoubí sport s kulturou 
a rok od roku kvantitativně i kvalitativně roste. Z toho jednoznačně vyplývá, 
že Dětský sportovní den je čím dál víc závislý na finanční podpoře sponzorů, 
jakož i řadě dobrovolníků, kteří jsou schopni nám pomoci s organizací. 
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Proto nyní velmi rádi připomeneme všechny ty, bez jejichž pomoci bychom 
byli doslova nahraní. Současně jim chceme složit hlubokou poklonu a podě-
kovat za jejich ochotu, trpělivost a snahu nám pomoci.
Kdo ozdobil Dětský sportovní den?
Pokud se od loňska na Dětském sportovním dni něco zásadního změnilo, byla 
to jeho „tvář“. Ten den nám doslova zkrásněl, a to navzdory zamračené a trochu 
uplakané obloze. Kostýmy, veškerá grafika, ceny i samotné děti – vše dýchalo at-
mosférou starověkých olympijských her. Většinu propriet dozdobil motiv „čoko-
ládové trepky“ – symbolu zuberského atletického čtyřboje, kterou vytvořil nový 
člen našeho týmu Tomáš Indrák. Ten nám graficky navrhl všechny diplomy, sou-
těžní kartičky, medaile, popisy jednotlivých stanovišť, dárkové poukázky i trička 
pro pořadatele a dětské závodníky. Kromě toho vyrobil luxusní starověké přilby 
a brnění pro běh těžkooděnců.

Pro mnohé se bude letošní dětský den 
pojit s  osobností Denisy Rosolové, která 
se u nás představila v roli královny sportu 
– atletiky. Tu z ní vyčarovala slečna Hanka 
Holišová, jejíž umělecké líčení jen podtrhlo 
Denisinu přirozenou krásu.  Kromě toho 
Hanka vymyslela všechny starověké kostý-
my, ozdobila královský trůn i nosítka, celý 
den malovala a tetovala nadšené děti. Na to 
vše se koukalo z budovy školy její logo, slu-
níčko, které svého času Hanka coby žačka 

školy navrhla. Veškeré kostýmy pak pro nás bez nároku na odměnu ušila Radka 
Krupová a královskou kytici navázala Jana Hrstková.

Díky dešti jsme museli trochu schovat další velkou parádu. Děti ze ZŠ Zubří 
pro potřeby tohoto dne kreslily a malovaly své představy o královně sportu. Je-
jich obrázky pak vyzdobily stan s posezením. Nicméně všechny výkresy budou 
dál zkrášlovat prostředí sportovní haly a na jejich galerii se také můžete podívat 
na webové stránce městských sportovišť (http://sport.mesto-zubri.cz). 

Kdo zaplatil Dětský sportovní den?
„Bez peněz do hospody nelez“ říká jedno české přísloví. A s pořádáním akce je to 
podobné. Nemá cenu cokoliv plánovat, není-li k dispozici dostatečné množství 
finančních prostředků. I když stále akce podobného typu děláme skoro za hubič-
ku, bez finanční injekce ze stran sponzorů se neobejdeme.  V případě této akce 
se vynaložené prostředky z velké části dostanou přímo k dětem v podobě cen, 
medailí a dárků.
Na prvním místě je zde třeba jmenovat Město Zubří a generálního partnera akce, 
Gumárny Zubří, a. s., dva subjekty, které se podělily o největší část nákladů. Níže 
uvádíme seznam všech subjektů, které neváhaly nabídnout pomocnou ruku:

Gumárny Zubří akciová společnost
CS CABOT, spol. s r. o.
ROBE LIGHTING, s. r. o.
G.D.B., s. r. o.

Oldřich Mechl
Mézl a Janíček, s. r. o.
Jaroslav Marek (Stylo)
Jaroslav Křenek (Kooperativna pojišťovna, a. s.)
Antonín Šupler (Husqvarna Zubří)
KSK – systém, spol. s r. o.
Kavárna TIP cafe
ZOO Olomouc
Elektro Pavlica, s. r. o.
Sportovní poháry – PS
Unipar – výroba svíček

Kdo nezištně pomáhal s organizací?
Při pořádání dětského dne jsme se jako vždy mohli absolutně spolehnout na týmy 
lidí, které každoročně s velkou ochotou nabízejí obě zuberské mateřské školky. 
Především díky nim byl „výlet na starověké hry“ krásný, příjemný a nezapome-
nutelný. Kromě mateřinek se letos k organizaci přidalo i další školské zařízení 
– zuberská „základka“, v čele s panem ředitelem. Škola poskytla skvělé zázemí 
pro všechny návštěvníky, hosty i pořadatele.

Dobrovolnicky nám pomáhala také partička kolem Venduly Smočkové a Aleše 
Měrky, kteří se postarali především o recesistickou módní show na téma „Sport 
včera a dnes“. Aleš a jeho „zubran.cz“ kromě toho od samého počátku pomáhal 
s propagací a šířením informací ve virtuálním veřejném prostoru.  Další velký dík 
patří hasičům – za jejich ochotu, nápady a celodenní dozor nad „olympijským 
ohněm“. Sporťáky potřebné k zajištění závodů Čokoládové trepky nám zapůjčila 
TJ a gymnázium z Rožnova pod Radhoštěm. A dalo by se jmenovat dál a dál. To 
je na tom možná to nejhezčí, všechny jednotlivce nelze vypsat a některé nejde ani 
zařadit do žádné z výše uvedených „škatulek“. Každopádně na dětském dni jste 
je mohli snadno poznat podle pořadatelského trička s trepkou nebo starověkého 
„ohozu“ a vavřínového věnce. Všem těmto nadšencům touto cestou mockrát 
děkujeme.
Na závěr se musím poklonit celému týmu odboru kultury a sportu a dalším za-
městnancům města, kteří se na přípravách podíleli. Začíná to „rychlou rotou“, 
pokračuje přes zaměstnance, kteří nám nezištně půjčují své děti na pomoc; 
kinařky (Miládku a Jiřku), které bez váhání na dva dny sednou a skládají, lepí 
a kompletují vše, co je třeba; techniky; Eriku – již tradiční pořadatelskou posilu, 
kreativce Tomáše, multifunkční Danu a končí to Pepou – motorem celé akce, 
který to celé nastartuje možná s půlročním předstihem, postupně zařazuje vyšší 
a vyšší rychlost, nyní ještě stále dojíždí a pomalu začíná řadit jedničku pro start 
na příští ročník.
Za sebe děkuji naprosto všem – těm, o kterých jsem psala, i těm, na které se 
v mém textu nedostalo. Bez vás by to nešlo! A bude mě nesmírně těšit, pokud se 
za rok sejdeme v podobné sestavě na stejném místě! 

Lenka Přečková
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Upozornění pro rodiče účastníků Čokoládové trepky
Jelikož někteří z vás spěchali domů či se z nějakého důvodu nemohli zúčastnit 
závěrečného předávání medailí, máte možnost si medaili pro vašeho malého 
sportovce vyzvednout dodatečně v zuberské knihovně v Klubu. Na stejném 
místě budou k dispozici i účastnické diplomy pro všechny účastníky Čokolá-
dové trepky. Více informací získáte přímo v knihovně u paní Lenky Cabákové 
nebo na telefonním čísle 571 658 711. 

Josef Randus

Pohádka o Héraklovi
Děti, které se zúčastnily Dětského sportovního dne, získaly jako jednu z odměn 
možnost navštívit divadelní pohádku O Héraklovi. S tou za námi přijelo Divadlo 
Tramtárie až z Olomouce.

 Energií nabití herci nám ukázali antiku a její báje trochu v jiném světle. Ve finále 
se skvěle bavilo dětské i dospělé publikum. Taková antika, to totiž bylo opravdu 
něco! Byl to dávný svět, kde byli hrdinové opravdu hrdinští, krasavice opravdu 
krásné a příšery opravdu příšerné, ale kde s láskou a přátelstvím byly úplně stejné 
potíže jako dnes.

L. Přečková

Odpoledne s dechovkou 
Sobota 26. 7. 2014, Klidové centrum Zubří
Plné plíce pořádných chlapů od Lidče až po Zubří jsou připraveny rozdý-
chat své tuby, pozouny, saxofony, trubky, lesní rohy, klarinety, flétny a další 
dechové nástroje a bavit vás muzikou celé odpoledne. Přijďte poslední čer-
vencovou sobotu ve 14 hodin ocenit jejich um! Vstup je volný, pohoštění za-
jištěné, kryté posezení domluvené, zábava zaručená.
Orientační program akce:
14.00 hodin  Blinklight swing orchestra Horní Bečva
15.30 hodin Lidečanka (Horní Lideč)
17.00 hodin Dechová hudba Zubřanka (Zubří)
18.30 hodin Záhořané (Prostřední Bečva)

Hrajeme a zpíváme pro Libušín 
30. 8. 2014 od 14 hodin, Klidové centrum Zubří

» Program na dvou scénách
» Dataprojekce
» Benefiční aktivity pro Libušín
» Zábava pro děti i dospělé

Ticho. Jen pár kolemjdoucích a smutné trosky ohořelého Libušína. Tak to 
v pondělí 3. března 2014 dopoledne vypadalo na Pustevnách v Beskydech. 
Požár jedné ze zdejších památkově chráněných chat, unikátního díla archi-
tekta Dušana Jurkoviče, vypukl po půlnoci. Hasiči uchránili před plameny 
okolní stavby, Libušín ale utrpěl obrovské škody. 

Jedno méně známé české přísloví praví: „Kdo 
umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného ne-
štěstí.“ Proto jsme se v Zubří rozhodli věnovat 
letošní DEN MĚSTA Libušínu a za pomoci re-
gionálních muzikantů a umělců sejmout z celé 
události smuteční roucho. Program akce ne-
stojí na velkých jménech, ale na muzikantech 
a umělcích, jejichž srdce patří Valašsku! Vě-
říme, že se na pozadí příjemných melodií, po-
hodové atmosféry a ušlechtilého umění ve vás 
podaří vzbudit ochotu podpořit veřejnou sbírku 
na obnovu této národní kulturní památky.

Celý program se ponese spíše v klidném country, folkovém, bluesovém a roc-
kovém tempu, na své si ale přijdou i děti, pro které si zuberští Faraoni připra-
vili pásmo dětských písniček a pro které bude opět připraveno nejen malování 
na obličej, ale i pár her a úkolů. A myslíme i na všechny, kteří raději upřednostní 
reprodukovanou muziku a tanec, na které se už těší místní DJ´s eMPea a IceVise.

V rámci programu „Hrajeme a zpíváme pro Libušín“ vystoupí například:

» Tomáš Kočko a orchestr (Frýdek-Místek)
» František Segrado (Jablůnka)
» Z horní dolní a dál na jih (Bečvy)
» Zbyněk Terner & Astmatic  (nejen Rožnov p. R.)
» Countrio (Hodonín)
» Lososi (Poličná)
» Fojti (Valašské Meziříčí)
» Ávorys Elubic (Zubří)
» Faraoni (Zubří)
» Beskyd (Zubří)
» Koridor (Zubří)
» DJ´s eMPea a IceVise
     a další …

Neváhejte a přijďte se pobavit a současně pomoci. Možností, jak podpořit Li-
bušín bude více! Vybrané peníze poputují následně ve prospěch veřejné sbírky 
na obnovu Libušína. Deklarovanou snahou muzea ve spolupráci se zástupci 
okolních obcí a měst, Zlínského kraje, Ministerstva kultury či jednotlivých sub-
jektů je opětovné znovuvybudování a zprovoznění této národní kulturní památ-
ky. Z těchto prostředků budou hrazeny především předpokládané dodatečné 
náklady související s opravou objektu Libušína a jeho znovuuvedení do provozu 
- mimo pojistné krytí. 

Byl zahájen předprodej vstupenek 
na Jiřího Kolbabu a jeho Modrobílé ticho 
V pátek 26. 9. 2014 se do Zubří po roce opět vrátí známý cestovatel a fotograf 
Jiří Kolbaba. Tentokrát se představí s programem, který je věnován Antark-
tidě. Z důvodu tradičně velkého zájmu o vstupenky začínáme s předprode-
jem a rezervací vstupenek již nyní.
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Modrobílé ticho - tajuplná Antarktida I 
Přijměte pozvání na ojedinělé místo na planetě. Ledový kontinent bude v roman-
tických duších vždy vzbuzovat touhy po nových poznáních a dobrodružstvích. 
Autor uskutečnil do Antarktidy tři strhující cesty. Tento pořad popisuje první 
dvě, které se uskutečnily pomocí ruského ledoborce a argentinských vojenských 
letadel. Těšme se na tučňáky, tuleně, lachtany, polární badatele a dech beroucí 
pohádkové scenérie.

Jiří Kolbaba
Jiří Kolbaba, viceprezident Českého klubu cestovatelů, je známý cestovatel, foto-
graf a publicista. Navštívil přes 130 zemí na šesti kontinentech planety. Vydává 
knihy, publikuje v časopisech, má vlastní rozhlasové pořady, své fotografie vysta-
vuje v celém světě. Jeho strhující besedy, diashows či talkshows už vidělo mnoho 
měst i vesnic v celém Česku. Emotivní formou přibližuje svět a širokou veřejnost 
inspiruje ke splnění vlastních cestovatelských snů. Více na osobních stránkách 
cestovatele: www.theworld.cz
Vstupné: 140 Kč v předprodeji, 160 Kč na místě.
Rezervace: 571 659 447, Informace: Tel: 571 659 447, 602 483 785
kultura@mesto-zubri.cz, www.mesto-zubri.cz
Předprodej vstupenek o prázdninách: Kancelář Klubu Zubří, 
PO: 8.00 – 11.30, 12.30 - 17.00, ST: 8.00 – 11.30, 12.30 - 17.00

Žádost o pomoc při přípravě výstavy k výročí
Velké války 1914 - 1918 - 1920. 
Na uvedené výstavě chceme představit všechny zuberské legionáře, kteří se po 
válce vrátili domů. Známe jejich jména a většinou i dobu jejich narození. V dokla-
dech však chybí čísla domů, ze kterých pocházeli, a u většiny doba jejich úmrtí.
Prosíme vás, pokud jste v přiloženém seznamu našli svého předka, pomozte nám 
doplnit chybějící data.

Jméno  č. domu dat. narození legie dat.  úmrtí
Adámek Josef 434 26. 10. 1893 Rus
Adámek Josef  01. 11. 1871 Ita
Bena František  01. 06. 1896 Ita
Bortel Jan   15. 06. 1894 Rus 20. 09. 1962
Cibulec Inocenc  21. 06. 1885 Rus
Čech Josef   16. 09. 1884 Rus
Dobeš Vincenc  (20., 28. 2.) 
   27. 02. 1892 Rus
Dobeš Vincenc  26. 04. 1892 Rus
Dolejš Václav  24. 09. 1897 Ita
Dořičák Alois  12. 09. 1882 Ita
Dořičák Jan  29. 08. 1896 Rus
Dořičák Josef  06. 06. 1887  Rus 22. 04. 1955
Dubský Vladimír  05. 09. 1897 Rus
Fabián Alois  20. 06. 1879   Rus 18. 09. 1936

Fiedler František  24. 12. 1895 Rus 03. 09. 1982
Gregor Zikmund  14. 07. 1886 Rus 08. 06. 1962
Holiš Ondřej  01. 12. 1894 Ita
Hrstka Josef  18. 04. 1895 Ita
Jurčíček Josef  (05. 03.)
   25. 05. 1898 Ita
Juříček Josef  13. 09. 1885 Rus
Juříček Josef  09. 12. 1880 Ita
Juříček Josef  (05. 04. 1888)
   04. 05. 1878 Rus
Kalina Josef  1889  Fr
Krupa Václav  23. 09. 1886 Fr
Křesala František  28. 03. 1890 Ita
Langer Alois
Libiš František  28. 11. 1893 Ita
Mičola Josef  17. 02. 1882 Rus
Michal Ondřej  29. 06. 1885 Rus
Mikunda František    (24. 4.) 
   26. 04. 1896 Rus
Mynář Jan   03. 04. 1892 Rus
Němec František  04. 10 1883 Rus
Ondřej Michal  24. 06. 1885 Ita 06. 02. 1970
Ondřej Vincenc  02. 02. 1889 Rus 04. 05. 1961
Opálka František  19. 11. 1891  Rus
Palacký František  14. 12. 1897 Fr
Pavelka Josef  (19. 10.) 
   19. 09. 1886 Rus
Pavelka Josef  (30. 01.)   
   02. 02. 1887 Rus
Pavelka Ludvík  04. 07. 1896 Rus
Pavelka Rajmund  09. 09. 1896 Rus
Pavlíček Ludvík  18. 01. 1894    Ita 29. 04. 1979
Pavlíček Vincenc  17. 12. 1893 Ita
Pernica Ludvík          (13. 11.) 
   11. 11. 1893 Ita 24. 03. 1926
Petřek Emil  08. 10. 1886 Rus
Pobořil Josef  02. 02. 1880 Rus  
Poruba František  15. 10. 1874 Rus
Poruba Michal  (9. 12.)   
   08. 12. 1896 Rus 18. 03. 1966
Pšenica Antonín  28. 02. 1892 Rus
Pšenica František  22. 12. 1988 Rus
Saran František    Ita
Solanský Adolf
Svak Antonín  17. 01. 1891 Ita
Svak Josef   04. 06. 1884 Rus
Šimudra Ludvík  30. 01. 1887 Ita
Šimurda Václav  28. 09. 1888 Rus 16. 02. 1960
Švec Ludvík  16. 10. 1884 Fr 29. 09. 1962
Vašek Michal  09. 11. 1895 Ita
Vašek Vincenc  26. 01. 1882 Ita 14. 12. 1966
Zeman Vincenc  26. 06. 1885 Ita

Chybějící údaje můžete oznámit na odboru kultury (Kulturní dům – přízemí), 
telefon č. 571 659 447, nebo p. Janu Koláčkovi – mob. 732 915 754.
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Pojídačka lněných se-
men 
Některé druhy ptáků na území 
města Zubří a v jeho nejbližším 
okolí, 17. část)
Konopka obecná (Carduelis canna-
bina) je menší než vrabec. Sameček 
má šedou hlavu s narudlým čelem, 
rezavě hnědý hřbet, prsa v různé 
míře rudá až růžová. Zajímavostí je, 
že se výrazné zbarvení samečků na 
hrudi objevuje vždy na jaře a na zimu 
mizí. Samečci se pak od samiček liší 
velmi málo.

V době hnízdění se konopka obecná vyskytuje v řídkých porostech stromů a keřů 
v parcích, zahradách, na hřbitovech a okrajích lesů. 
Hnízdo konopky bývá umístěno uvnitř mladých hustých stromků především na 
jehličnanech průměrně 1,5 metrů vysoko.
Hnízdo staví pouze samička, sameček ji při sběru materiálu doprovází. Nutno 
dodat, že konopky vytváří trvalé páry. 
V hnízdě bývá většinou 4-6 světlemodrých vajíček s hnědými tečkami a skvrnami.
Po hnízdění se konopky potulují v hejnech, často se zvonky, jikavci a stehlíky. 
V potravě konopky převažují různá semena rostlin, která sbírá na rostlinách a na 
zemi. V oblibě má olejnatá semena: máku, lnu, řepky, konopí (odtud jméno ko-
nopky). I v jiných jazycích se ve jméně konopky objevují oblíbené složky její po-
travy. Např. ve Francii konopku nazývají melodickou pojídačkou lněných semen.

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť
Autor fotografie: Tomáš Kašpar

od mladších žáků až po starší dorost. Letos opět nechyběli na hrách házenkáři 
ze Zubří v kategoriích mladší žáci, starší žáci, mladší dorost. V kategoriích starší 
žáci a mladší dorost dokonce obhajovali prvenství z předešlého ročníku.
Do Rakouska jsme vyrazili ve čtvrtek ráno. Cesta byla dlouhá, ale bez větších po-
tíží jsme ji zvládli. V podvečer jsme dorazili na místo, zajistili jsme vše potřebné 
ohledně organizačních věcí a jeli se ubytovat do campu. Po postavení všech stanů 
se kluci mohli jít zchladit do místního jezera. 
V pátek ráno jsme vyrazili na svá první utkání ve skupinách. Mladší dorost své 
první utkání vyhrál velkým rozdílem a ve svém druhém utkání po velkém boji 
s rakouským týmem remizoval. Starší žáci svá dvě utkání zvládli na jedničku 
a zaslouženě vyhráli.
Mladší žáci také zvládli svoje dvě utkání a 4 body do tabulky byly jejich. Večer 
proběhl zahajovací ceremoniál, který se konal na velkém fotbalovém stadionu. 
Právě tam se účastníci turnaje ze všech zemí představili a byl vidět ten velký počet 
nadšené mládeže. Organizátoři to měli velmi dobře připravené, opět z toho byla 
velká show! 
V sobotu ráno jsme navštívili s mladšími a staršími žáky Minimundus. Tam byly 
k vidění zmenšeniny všech významných staveb světa. S nadsázkou jsme vlastně 
procestovali celý svět. Mladší dorost zatím hrál svá další dvě utkání ve skupině 
proti německému a švýcarskému soupeři a uspěl v obou případech. Tímto si za-
jistil semifinále. Odpoledne odehráli starší žáci taky své poslední utkání ve sku-
pině a opět vítězně. V podvečer čekalo mladší dorost a mladší žáky semifinále.
Jako první šli „na plac“ mladší žáci. Jejich soupeřem byl rumunský tým HC Mul-
tiprod Gornesti. Utkání se hrálo s velmi dobrou obranou obou týmů. Vedení se 
přelévalo ze strany na stranu. V posledních sekundách zápasu byl stav nerozhod-
ný a my měli útok, jenže po technické chybě nás soupeř mohl potrestat z rychlého 
protiútoku, ale náš brankář byl proti, a tak se šlo za nerozhodného stavu do pro-
dloužení. V něm byl o jednu branku šťastnější soupeř a kluci poprvé na turnaji 
prohráli – 9:10.
Mladší dorost narazil na silný rakouský tým Gymnasium Bad Vöslau. Naši kluci 
vstoupili do zápasu lépe, ale po nepřesných zakončeních se soupeř dotáhl. Dra-
matickou koncovku jsme bohužel nezvládli a podlehli o jedinou branku – 13:14. 
To byla také první porážka na turnaji.
V neděli všechna naše družstva jela dopoledne bojovat o medaile ve svých po-
sledních utkáních. Jako první mladší žáci o 3. místo s týmem MTK Budapešť. 
Soustředěně jsme vstoupili do zápasu a dostali se do mírného vedení. Po mnoha 
neproměněných šancích jsme soupeři nemohli odskočit víc jak na dvoubranko-
vý rozdíl, dokonce jsme na začátku druhého poločasu prohrávali. Závěr zápasu 
byl opět infarktový, soupeř vstřelil za nerozhodného stavu branku, ale asi tak 2 
sekundy po závěrečném klaksonu. Někteří kluci už brečeli, protože si mysleli, že 
je konec. Naštěstí se šlo na prodloužení, které jsme zvládli a vyhráli o dvě branky 
– zisk bronzových medailí!
Starší žáci hráli finále se švýcarským týmem SG Horgen/Wädenswill. Na soupe-
ře jsme přímo vlétli a budovali si náskok od prvních minut zápasu. Skvělý útok, 
skvělá obrana s dobře chytajícími gólmany nám zajistily výhru a obhajobu pr-
venství - zlatých medailí!
Jako poslední se představil mladší dorost proti místnímu týmu KHW. Soupeř 
byl velmi nepříjemný, ale po nevydařeném úvodu jsme převzali otěže zápasu 
do svých rukou a hlídali si mírný náskok. Po poločase jsme zpřesnili obranu a bez 
větších problémů zápas dotáhli do vítězného konce – zisk bronzových medailí!
Po společném obědě jsme se sbalili a vyrazili domů. Ve večerních hodinách jsme 
v pořádku předali děti rodičům. 
Věříme, že se tyto velké sportovní hry klukům líbily, užili si je a už se těší na další 
ročník. Všichni hráči ukázali bojovné zuberské srdce a patří jim velká pochvala 
a dík za reprezentaci klubu a města Zubří. Děkujeme za podporu městu Zubří, 
Zlínskému kraji a všem ostatním sponzorům, bez jejichž finanční pomoci by-
chom se tak významné akce nemohli zúčastnit. V neposlední řadě musíme po-
chválit našeho hlavního vedoucího zájezdu Zbyňka Mizeru, který to měl pevně 
ve svých rukou, a vše klapalo jako hodinky. Bez něj by se tohle celé nedělo. Díky 
patří také naší zdravotnici Věrce Musilové a výbornému řidiči Petru Orságovi.

Maturantka Roku 2014 je ze Zubří
(pokračování z titulní strany)
Tato čerstvá absolventka Hotelové školy ve Frenštátě pod Radhoštěm doslova 
ovládla páteční finále. Kromě hlavní ceny totiž zvítězila také v kategorii generál-
ního partnera soutěže Somersby Maturantka Roku a zajistila si díky nejkrásnější 
společné fotografii s ciderem roční zásobu tohoto oblíbeného nápoje. Kromě 
půvabu zaujala i literárními schopnostmi, když její esej byla vyhodnocena čte-
náři hlavního mediálního partnera, zpravodajským serverem iDNES.cz, jako 
nejzdařilejší ze všech. 
Na druhé příčce skončila gymnazistka Pavla Hušková z Jaroměře na východě 
Čech, jež dominovala i soutěži HAPPY Úsměv Maturantka Roku a získala od 
společnosti HappyFoto Česko fotoplátno se svým portrétem. Třetí místo obsadila 
studentka Masarykova gymnázia Příbor Vendula Ryndová.

V. Šišková

Velký úspěch mládeže HC Zubří v Klagenfurtu!
(pokračování z titulní strany)
Na těchto hrách můžeme vidět sporty jako tenis, fotbal, rugby, házená, basket-
bal, volejbal, pozemní hokej ve všech mládežnických kategoriích, to znamená 
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Sestava mladších žáků: Cibulec J. – Vlk Š., Mořkovský L., Havran M., Matejo-
vič N., Randýsek T., Skýpala T., Jurajda J., Románek J., Ulrych M., Krupa O., 
Adam M., Hanskut J. Trenéři: Randýsek T., Skýpala S.

Sestava starších žáků: Mizera Š., Pliska D., Mikulenka D. – Mizera B., Palát D., 
Krupa J., Petřek J., Vlk T., Koleček J., Buberník D., Koleček T., Křiva L., Vašek 
P. Trenéři: Krupa V., Malina J.

Sestava mladšího dorostu: Drápela V., Číž O. – Vala P., Číž V., Menšík N., Cáb 
T., Bondyuk I., Blinka M., Svoboda F., Matyska M., Padalík J., Šmíd T. Trenéři: 
Mazač J., Menšík N., Mičola I.

Josef Malina

Bronz ze zlínské ligy postříbřen v Polance
Starší žačky Lesany Zubří mají za sebou velmi vydařenou sezónu.  
Zlínská liga starších žaček, kde naše děvčata nastupovala ke svým mistrovským 
zápasům, byla tvořena z družstev Zlínského a Olomouckého kraje, takže i o toto 
byla soutěž náročnější. Proto je potěšující, že se nám v této konkurenci podařilo 
vybojovat bronzové medaile.
V sezóně jsme odehrály celkem 16 utkání a pouze 4 krát jsme odešly z hřiště 
soupeře poraženy. Družstvo se vyznačovalo především kolektivním pojetím 
hry, bojovností v obraně, za kterou spolehlivé výkony podávala brankářka Míša 
Polášková, které dobře sekundovala i druhá brankářka Terka Bergová. Nejlepší 
střelkyní této soutěže se stala naše rychlonohá křídelnice Eliška Konvičná. Za ní 
s počtem branek příliš nezaostaly naše úderné spojky Katka Pšenicová a Bětka 
Krůpová. Důležitým článkem naší hry byly i další hráčky: Míša Juříčková, Kam-
ča Nováková, Verča Kohoutová, které se také pravidelně zapisovaly do listiny 
střelců. V obraně i v útoku dokázaly podržet náš tým také Iva Ulrychová a Anička 
Pastejříková. První zkušenosti sbíraly Terka Kamencová a Denisa Dukátová.

Horní řada zleva: vedoucí družstva Radim Krůpa, Bětka Krůpová, Míša Juříčko-
vá, Verča Kohoutová, Iva Ulrychová, Anička Pastejříková Dolní řada zleva: Tere-
za Kamencová, Eliška Konvičná, Katka Pšenicová, Míša Polášková a trenérka 
družstva Simona Palátová

Sezónu jsme zakončily stříbrnou medailí na turnaji Polanka Cup, kde se v naší 
společné kategorii s mladšími žáky sešlo 16 týmů. Zde jsme se přes 6 vítězných 
utkání probojovaly až do finále, kde jsme podlehly starším žačkám z oddílu Háje 
Praha.
Kromě těchto medailí byl dalším úspěchem této sezóny postup našich děvčat do 
Žákovské ligy starších žaček mezi 24 nejlepších družstev ČR. Toto se nám poda-
řilo naposledy před pěti lety.  Děvčatům za předvedené výkony v sezóně gratulu-
jeme a děkujeme. 

SP
Tabulka

Z V R P skóre B
1 Zlín „A“ 16 16 0 0 524 : 198 32
2 Zlín „B“ 16 12 0 4 380 : 239 24
3 L. Zubří 16 12 0 4 362 : 290 24
4 Velká Bystřice 16 9 0 7 277 : 286 18
5 Zora Olomouc 16 9 0 7 307 : 322 18
6 Žeravice 16 6 0 10 268 : 334 12
7 Otrokovice 16 4 1 11 252 : 339 9
8 DHK Litovel 16 2 1 13 235 : 413 5
9 Kunovice 16 1 0 15 242 : 426 2
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Bronz mladších žaček
Mladší žačky Lesany Zubří nastupovaly v letošní sezóně ve Zlínské lize, kde své 
síly a dovednosti poměřovala společně družstva chlapců i dívek, o to byla soutěž 
pro děvčata kvalitnější.  
My jsme byly zařazeny do skupiny II, kde bylo celkem 10 týmů. V konečném 
účtování jsme obsadily třetí příčku a medaile jsme obdržely při posledním zápase 
v Kunovicích z rukou bývalé reprezentantky ČR Lenky Flekové. Družstvo v jarní 
části sezóny nastupovalo ve velké většině zápasů bez své nejlepší podzimní střel-
kyně Bětky Krůpové, která své síly soustředila na utkání žaček starších. Tvůrkyní 
hry našeho týmu nejen v útoku, ale i obraně byla Kamča Nováková (28 gólů). Jas-
mína Remešová (54 gólů) se stala nejen naší nejlepší střelkyní, ale patřila i mezi 
nejlepší střelce soutěže. Dařila se jí také spolupráce se spoluhráčkami na postu 
křídla – bojovnou Terkou Palátovou (26 gólů), která byla také důležitým článkem 
obranné práce družstva, a Eliškou Benovou (6 gólů). Také další děvčata přispěla 
svými důležitými brankami, bojovností a snahou k dobrým výsledkům našeho 
týmu – Terka Kamencová (16 gólů), Denisa Dukátová (18 gólů), Bára Hrušková 
(5 gólů), minižačky Lea Jurajdová (8 gólů) a Hanka Mikulenková (1gól).
V brance naše děvčata dokázala vždy podržet  Anitka Poláčková, která, ač věkem 
ještě minižačka, předváděla výborné výkony. Vedle ní získávala své první zku-
šenosti druhá z brankářek Markéta Křenková, která začala s děvčaty trénovat 
v průběhu sezóny.   

Kromě této medaile získala děvčata v průběhu sezóny ještě zlatou medaili na tur-
naji v Olomouci a stříbrnou na domácím turnaji Nástrojárny Pečky CUP v Zubří. 

SP
Tabulka

Z V R P skóre B
1 Zlín „B“_d 9 9 0 0 235 : 101 18
2 Zub_C_ch 9 8 0 1 212 : 123 16
3 L. Zubří_d 9 7 0 2 189 : 151 14
4 Kunovice_d 9 6 0 3 183 : 146 12
5 Luhačovice_ch 9 5 0 4 207 : 158 10
6 Zlín „B“_ch 9 3 0 6 159 : 137 6
7 Rožnov p. R. „B“_ch 9 2 1 6 130 : 149 5
8 Holešov_ch 9 2 1 6 118 : 167 5
9 Bystřice p. H._ch 9 2 0 7 97 : 157 4
10 Hovězí_d 9 0 0 9 61 : 302 0

Horní konec CUP 2014 ovládly Berušky
Dne 28. června se uskutečnil již tradiční fotbalový turnaj – Horní konec CUP. 
Jedenáctý ročník tohoto turnaje s sebou přinesl spoustu emocí, napjatých situa-
cí, skvělých sportovních výkonů, výborné občerstvení v podobě hovězího guláše 

a chuťově nepřekonatelných kuřecích steaků a především přátelskou a velmi vý-
jimečnou atmosféru. Turnaje se zúčastnilo šest družstev – Berušky, KSK, Růžoví 
panteři, Ševci, KFC Marodi a Muchy.
Jednotlivé zápasy se hrály v časovém rozmezí 2x 15 minut. O zpestření celoden-
ního programu se postaraly ženy, které hrály proti holkám z reklamní agentury 
Ostrava. Divákům předvedly opravdu originální a vzrušující zápas. Kromě žen 
se turnaje zúčastnily také naše mladé zuberské naděje. Děti se mohly pochlubit 
největším počtem branek.

Vítězné družstvo Berušek zastupoval Karel Drda, Jiří Němec, Libor Raždík, 
Zdeněk Urban, Marek Mičkal, Radim Andrýsek, Lukáš Němec a gólmanem byl 
Pavel Horák.
Celou tuto akci ukončil DJ Petr Cáb, který nám naservíroval ty nejlepší hity osm-
desátých a devadesátých let, ale i současné hity. O oblibě tohoto turnaje vypovídá 
čím dál větší účast jak hráčů, tak i diváků.
Na závěr děkujeme všem sponzorům, pořadatelům, hráčům, fanouškům a všem, 
bez kterých by tato akce nemohla vzniknout.
Těšíme se na příští rok!
Další foto najdete na www.zubran.cz

Marika Olbertová

Jirka Fiedler ovládl 2. ročník tenisového turnaje
Pod mrakem, teplota maximálně na dvacítce, dobrá nálada, čtyřiadvacet borců, 
gradující výkony - tak nějak vypadal další ročník tenisového turnaje ve dvouhře 
O pohár starosty města Zubří. V sobotu ráno se sešli tenisoví nadšenci ze Zubří 
a blízkého okolí, aby prověřili svůj um, porovnali ho s ostatními a vyzkoušeli si, 
jak jsou na tom herně, fyzicky i psychicky. Každý šel do turnaje s nějakým cílem 
- někteří se přišli jen zúčastnit, pobavit se s ostatními a odreagovat se, další si dali 
za cíl postoupit ze skupiny a uspět v následujících vyřazovacích bojích a největší 
favorité prostě přišli turnaj vyhrát. To mohl ale jen jeden jediný.

Vítězství obhajoval Tomáš Macháček, který v loňském finále porazil Pavla Per-
nicu. Nyní proti sobě nastoupili již ve čtvrtfinále a Pavel oplatil Tomášovi pro-
hru z minulého roku až v tiebreaku. Před tímto soubojem proběhla řada zápasů 
ve skupinách. Čtyřiadvacet tenistů, více bohužel nemohlo být do turnaje z důvo-
du kapacity kurtů přijato, bylo rozděleno na nasazené a nenasazené na základě 
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výsledků z minulého roku a u nově hrajících na základě subjektivního pocitu po-
řadatelů. Až na dvě výjimky nasazení své postavení potvrdili a postoupili do vy-
řazovacích bojů. Mezi šestnáct nejlepších postupovali borci z prvních a druhých 
míst a čtyři nejlepší z míst třetích.
V osmifinále byly ještě zřejmé rozdíly mezi jednotlivci, ale od čtvrtfinále jsme byli 
svědky nelítostných bitev. První čtvrtfinále mezi Pavlem Pernicou a Tomášem 
Macháčkem jsme již vzpomínali, další vítězství až po tiebreaku vydřel favorit 
turnaje Jirka Fiedler nad Jarkem Jurajdou, který byl od vítězství jen krůček. I dal-
ší souboj byl vyrovnaný a ukořistil ho pro sebe Robert Jurajda po vítězství nad 
Honzou Mužíkem poměrem 6:4. Jen poslední souboj byl méně vyrovnaný a Petr 
Matula v něm porazil Radka Vaška 6:1. I semifinále přineslo kvalitní a vyrovnaný 
tenis. V prvním už prohrával Pavel Pernica s Petrem Matulou 2:5, ale ještě se mu 
podařilo nepříznivý stav otočit, v tiebreaku zvítězit a po roce se dostat znovu do fi-
nále. Ve druhém souboji potvrdil opět roli favorita Jirka Fiedler a zdolal i druhého 
z bratrů Jurajdů, Roberta, poměrem 6:3. A šli jsme do finále. Nutno podotknout, 
že Jirka i Pavel toho měli za celý den už dost a v průběhu zápasu se dostavily i kře-
če v nohou. I když bojoval, nakonec Pavel Pernica na vítězství na titul nedosáhl 
a již podruhé zůstal těsně pod vrcholem. Vítězem se stal zaslouženě po vítězství 
6:2 Jirka Fiedler, který prošel turnajem bez porážky a ukázal, že tenis umí hrát 
hodně dobře!! Po slavnostním vyhlášení, které následovalo hned po finále, se 
více jak polovina účastníků přesunula do kavárny TIP cafe, kde ještě společně 
hodnotili celý turnaj.

Co dodat? Počasí vyšlo na jedničku, tenisové výkony byly na dobré úrovni, krát-
kou reportáž přijela dokonce nahrát i TV Beskyd, o občerstvení se celý den staral 
tým z TIP cafe a vše snad proběhlo v duchu fair play. Věříme, že se podaří udržet 
i nadále přízeň hráčů, a pokud se k nim přidají i další příznivci tenisu, už teď se 
můžeme těšit na další ročník. Ještě před ním ale proběhne turnaj ve čtyřhrách 
Zubří OPEN 2014 - uskutečnit by se měl v sobotu 6. září. Na kompletní výsledky 
ve skupinách, pavouka play off, video reportáž TV Beskyd, fotogalerii a highlights 
z tohoto turnaje se můžete podívat na stránkách http://sport.mesto-zubri.cz.
Závěrem dovolte poděkování sponzorům a partnerům turnaje, kteří přispěli 
svým dílem ke kvalitě turnaje. Občerstvení zajistila kavárna TIP cafe, pořada-
teli a organizátory byli pracovníci odboru kultury a sportu Města Zubří, Michal 
Silný (vyplétání tenisových raket) dodal tenisové míčky a další ceny poskytli LB 
Silver, Sportovní poháry - PS, Martin Pšenica - servis výpočetní techniky 
a Dana Krůpová  - masérské služby.

Josef Randus

Rozhovor s vítězem tenisového
turnaje Jirkou Fiedlerem
Jirko, vzpomeneš si, kdy jsi držel v ruce poprvé 
tenisovou raketu?
Ještě ve školce jsem otloukal dědovi zeď baráku s kla-
sickým dřevěným prkýnkem. Raketu jako takovou 
pak až během první třídy.
Jakým ostatním sportům ses v mládí věnoval?
Aktivně ještě lednímu hokeji. Mimosoutěžně pak, 

jako každý kluk, fotbalu a s kamarády či rodiči i dalším - volejbal, košíková, stolní 
tenis, badminton.
Hrál jsi tenis závodně? A dosáhl jsi nějakých úspěchů? 
Ano, asi tak do šestnácti, kdy převážila větší obliba ledního hokeje. V žákovských 
kategoriích jsem se pohyboval na špici Vsetínského okresu.
Proč zrovna tenis?
To už si dnes nevzpomenu. Ale asi pod dojmem sportů, které se tehdy objevovaly 
na televizních obrazovkách. Byla to éra Lendla, Šmída, Navrátilové, Mandlíkové.  
Jaký byl tvůj tenisový vzor?
Zřejmě asi Ivan Lendl.
Kterému tenistovi fandíš v současnosti? A tenistce?
Že bych někomu přímo fandil, se říct nedá, ale rád se kouknu, když hraje Tsonga. 
U žen nemám žádnou favoritku.
Jak hodnotíš turnaj, který jsi vyhrál?
Doteď jsem hrával pouze turnaje ve čtyřhře. Vloni jsem se o turnaji dozvěděl poz-
dě, a tak jsem chtěl letos vyzkoušet, jaké to ve dvouhře bude. No, a dopadlo to 
dobře. Takže jsem, samozřejmě, spokojený. Organizace super a skvělá parta, což 
potvrdila afterparty.
Budeš obhajovat prvenství příští rok?
Jestli přede mnou organizátoři záměrně neutají termín, tak rád.
Díky za rozhovor

Josef Randus

Připravuje se start Zuberské amatérské ligy
v kuželkách!!
Po minulém úspěšném 1. ročníku Zuberské amatérské ligy v kuželkách se chys-
tá start dalšího!! V minulém roce se této soutěže zúčastnilo pět týmů, z nichž 
nejúspěšnějším byl celek Oktopus, který má v držení putovní pohár pro vítěze 
Zuberské ligy. Zopakuje svůj triumf i letos, nebo se objeví ještě někdo lepší? 
Na odpověď si budeme muset počkat do jara příštího roku, kdy bude Zuberská 
liga vrcholit.

Soutěž je určena všem neregistro-
vaným hráčům starším 15 let, kteří 
nejsou registrovaní v žádném kužel-
kářském oddíle v ČR, včetně doros-
tenců. Zúčastnit soutěže se mohou 
registrovaní hráči, kteří z různých 
důvodů jeden rok nestartovali v žád-
ných soutěžích řízených jakýmkoliv 
územním orgánem ČKA. Druhou 
výjimkou je povolení startu registro-
vaným hráčům nad 50 let. 

Liga je určena pro tříčlenná smíšená družstva a hrát se bude na 60 hodů sdruže-
ných, to znamená 15 hodů do plných + 15 hodů dorážky s výměnou drah. Hra-
cími dny budou pravděpodobně úterý a středa a termín konání soutěže je říjen 
2014 až březen 2015. Hrací systém, výše startovného (max. 1 000 Kč na tým) 
a rozlosování budou upřesněny po uzávěrce soutěže, která je 15. 9. 2014. Do té 
doby je nutno odevzdat řádně vyplněnou přihlášku, která je k dispozici na strán-
kách http://sport.mesto-zubri.cz v článku o zahájení soutěže. 

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 a ceny obdrží také tři nejlepší jednotlivci. 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.

Josef Randus
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Prodejní místa ZN: Potraviny Radka u Gumáren, trafika p. Mikulenka, Hobby Elektkro 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, Městský úřad, Horní škola Horní konec, Klub Staré Zubří.
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