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ROČNÍK XXIV.

Den plný her...

uspořádala v sobotu 14. 6. 2015 komunitní škola SOVA ve spolupráci s obcí
Neubuz, SDH Neubuz, 1.FC Kanci Neubuz a Mysliveckým sdružením Neubuz
pro děti všech věkových kategorií.
Více na str. 7

Přejeme Vám krásné a pohodové prožití léta, prázdnin i dovolených. ZO Neubuz

ZPRÁVY Z OBCE
Co se děje v obci a jak pokračují dotační projekty

V minulém čísle zpravodaje jsem Vás
informovala o podaných žádostech
o dotace na obecní projekty. A jak jsme
dopadli?
Projekt „Knihovna – centrum informací
a celoživotního vzdělávání“ byl už realizován. V knihovně jsou 2 nové počítače
a multifunkční tiskárna. Jeden počítač je
určen pro paní knihovnici a druhý, s dotykovou obrazovkou je určen pro veřejnost.
Přijďte si jej vyzkoušet!
Projekt „Areál Myslivna“ byl vybrán
a bude podpořen částkou 136.000,- Kč
z rozpočtu Zlínského kraje z podprogramu
na podporu obnovy venkova. V areálu
Myslivny už pracuje firma Arborea Březová
s.r.o. Bude vybudováno nové oplocení,
chodníky, ohniště, bude provedena rekonstrukce trávníku a výsadba nové zeleně.
Celkové náklady by měly být 228.000,- Kč.
Dotace ve výši 532 000,- Kč na projekt
„Zateplení OÚ Neubuz“ nám byla přiznána
z Operačního programu Životní prostředí
z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.
Realizace začne v srpnu.
Žádost o dotaci na výměnu vstupních
dveří ve škole z programu MŠMT „Zabezpečení škol a školských zařízení“ nám byla
zamítnuta z důvodu nízké alokace peněžních prostředků. Náš projekt byl jedním
z 1800 podaných žádostí, podpořeno bylo
jen 65 projektů za 6,5 mil. Kč.
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Úspěšnější jsme byli s projektem „Doplnění separace odpadů v Mikroregionu
Slušovicko“. Jedná se o společný projekt
obcí mikroregionu – nákup nových nádob
na tříděný odpad a společného štěpkovače. Výběrové řízení vyhrála firma ELKO
PLAST CZ s.r.o. a požadované nádoby jsou
ve výrobě. Dotaci přes 1,5 mil. Kč dostaneme z Ministerstva životního prostředí.
Projekt „Revitalizace zeleně v centru
obce“ bude vyhodnocen až v září. Věříme,
že budeme také úspěšní.
Nově byla otevřena výzva Ministerstva
pro místní rozvoj z programu Podpory
obnovy a rozvoje venkova, dotační titul
Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci. Do výzvy jsme se přihlásili
s projektem „Restaurování pískovcového
kříže v obci Neubuz“. Rozpočet na restaurování kříže odbornou firmou je 80.000,Kč, požadovaná dotace je 56.000,- Kč.
Rozhodnutí o přidělení či nepřidělení
dotace by mělo padnout do konce prázdnin.
Mimo uvedené akce, které budeme hradit částečně z dotací, se snažíme zvelebovat vzhled obce i dalšími drobnými úpravami.
Park na návsi byl kompletně opraven –
nové nátěry, výměny desek na lavičkách
a opravy herních prvků.
Veřejné osvětlení bylo rozšířeno o tři
nová svítidla kolem chodníku směrem
k firmě Greiner.

V areálu Moštárna vyměňujeme staré
lavičky za nové, pod které se pokládá zámková dlažba. Bylo vyměněno venkovní
osvětlení areálu. V brzké době bude položena „měkká“ pryžová dlažba u nerezové
skluzavky víceúčelového hřiště i u malé
skluzavky u hospůdky, která nahradí
„tvrdý“ dojezd. Plánujeme ještě opravu
a nátěr podia.
Všechny herní prvky v obci prošly revizí
a splňují platné bezpečnostní normy.
Proběhla oprava místních komunikací
firmou Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
Nejsou to žádné „mega“ akce, ale určitě
nám život v naší obci zpříjemní.
Starostka

Nabídka popelnic
Máme k prodeji plastové popelnice na
kolečkách 120 l, barva černá nebo zelená,
cena 550 Kč! Ihned k odběru na obecním
úřadě. Kdo má zájem volejte, pište, přijďte.

Svoz plastových odpadů
pondělí 3. srpna, 31. srpna, sobota
26. září, pondělí 26. října, 23. listopadu, sobota 19. prosince.

Informace z úřadu práce
K 30. 6. 2015 je na úřadu práce evidováno 15 občanů z Neubuze.
Nezaměstnanost činí 4,72 %.

Zpravodaj Neubuz

Činnost komunitní školy
SOVA
Na podzim 2014 zahájila po prázdninové přestávce komunitní škola Sova
opět svoji činnost.
Klub maminek se začal scházet každé
úterý v 16 hodin ve společenské místnosti pod vedením Zuzky Kocourkové.
Děti si pohrály v kolektivu jiných dětí,
chodily na vycházky, hrály si v parčíku
a v červnu Zuzka zorganizovala sobotní
plavání v Městských lázních ve Zlíně.
Koncem října začaly již tradiční kurzy
– cvičení dětí s lektorkou Hankou
z Berušky Zlín – proběhly kurzy podzimní 2014 a jarní 2015, cvičení pro dospělé
s Irčou Sousedíkovou – cvičení od října
do června a kurzy angličtiny pro začátečníky a pokročilé. S tímto kurzem jsme
měli značné problémy, protože den
před zahájením jsme se s původní lektorkou nedohodly na ceně kurzovného.
I když se podařilo sehnat lektorku
novou, museli jsme kurz přesunout
na jiný den, a to nevyhovovalo mnohým
přihlášeným účastníkům. Kurz jsme otevřeli nenaplněný, a doufali jsme, že
zájemci přibudou. Bohužel jsme museli
kurzovné doplatit ze získaných sponzorských darů. S novou lektorkou Mgr. Lenkou Zábranskou – www.jina-anglictina.
cz, budeme spolupracovat i od října
2015.
Tvoření s Kamilou si našlo své příznivce. Sešly jsme se 3x – na podzim, v čase
vánočním a na jaře. Můžete se těšit
na další tvořeníčko!
Komunitní škola uspořádala tradiční
Mikulášskou pochůzku 5. prosince 2014
a Vánoční focení s Barčou. Také jsme
svou pomocí přispěli na předvánoční
akci Zpívání u stromečku.
V dubnu jsme uspořádali hojně
navštěvovanou akci Slet čarodějnic
a v červnu Den plný her.
V našich akcích a kurzech budeme
pokračovat opět po prázdninové přestávce.
Děkujeme za podporu především
obci Neubuz a sponzorům (paní Zdeňka
Tomšů, Levné potraviny a drogerie
Slušovice, Ing. Karel Kallus).
K.G.

Klub maminek Sovička
V úterý 2. června využily maminky spolu s dětmi prostor myslivecké chaty a uspořádaly opékání špekáčků. Ačkoli jsou tatínkové bezesporu důležitou složkou, zvládly
maminky, s šikovností sobě vlastní, i bez jejich pomoci rozdělat oheň, ohlídat jak špekáčky na ohni, tak i všude kolem hrající si děti.
Další akcí pak byla spoluúčast na „Dni plném her“, pořádaném Komunitní školou
SOVA. Klub dětí a maminek zde měl svá stanoviště, kde si mohly děti ve věku od 1, 5–3
let zahrát a zasoutěžit. Pro úplně nejmenší byl připraven hrací koutek. Děti si mohly
vyzkoušet malování, házení míčky, houpání v prostěradle, či zběsilou jízdu po hřišti
v kolečkách. Po sesbírání razítek za splnění úkolů na jednotlivých stanovištích děti
dostaly zmrzlinu a párek v rohlíku, které si mohly vychutnat při sledování vystoupení
balonkového klauna.
Poslední předprázdninovou akcí bylo „Plavání dětí a rodičů“ ve zlínských lázních.
Zúčastnit se mohli rodiče s dětmi od 1, 5
roku. K dispozici jim byly jak pomůcky, tak
i šikovný instruktor Tom, který se o rodiče
a děti po celou dobu staral. Nakonec se
sešlo 7 dětí a 8 rodičů. Všichni přítomní si
užili příjemné dopoledne, ať už dávali přednost čarování s míčky, polévání konvičkami,
chození a plavání na destičkách, nebo zběsilé jízdě na skluzavce. Ti, kteří plavání propásli, nemusí truchlit, neboť je v plánu
pokračování.
Jménem Klubu dětí a maminek přejeme
všem krásné léto!
V. Sedláčková a Z. Kocourková

Kontakty
L. A. Šebestová 731 975 301
K. Garguláková 605 701 367
Z. Kocourková 605 148 335
Zpravodaj Neubuz
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1. FC Neubuz – kopaná
zápase. Dále sehraje s „B“ mužstvem
Slušovic přátelský zápas. V sobotu 1. 8.
zajíždí 1.FC Neubuz na turnaj do Dobromilic (Prostějov).
První mistrovský zápas sehraje 1.FC
Neubuz v sobotu 8. 8. 2015 na Příluku
v 17:30. Tímto vás zveme na zahájení
nového ročníku a těšíme se na podporu
našich fanoušků.
L.R.

1.FC NEUBUZ – POSTUP !
Sezona 2014-2015 se fotbalistům Neubuze vydařila. Celou sezonu se v tabulce
pohybovali na 1. a 2. místě. Na podzim
jedenkrát prohráli a jedenkrát remizovali.
Na jaře potom jenom jedenkrát prohráli,
a to s vedoucím mužstvem SK Zlín a v závěrečném zúčtování obsadili konečné
druhé místo a postup do vyšší třídy. Byli
jsme zařazeni do „B“ skupiny III. třídy.
To znamená na „Valašské Klobouky“.
Následující ročník, když se udržíme,
bychom hráli „A“ skupinu, to znamená
„zlínskou“.
Mužstvo sehrálo 18 mistrovských utkání
pod trenérskou taktovkou Martina Rudla
s bilancí 15 výher, 2 prohry a 1 remíza
s celkovým skórem 87:23. Tím získali 46
bodů, pouhé 2 body za prvním místem.
O vysoké skóre se postarala naše útočná
dvojice Pšenka Michal (27 branek), Vrba
Martin (20 branek), doplněna Lukášem
Hűblerem (5 branek) a Zdeňkem Zubíčkem
(5 branek).
Trenér Martin Rudl mužstvo celou zimu
a jaro připravoval ve slušovické sportovní
hale a posilovně. Dále měli hráči soustředění ve Velkých Karlovicích a přípravné
zápasy na umělkách s mužstvy z vyšších
tříd. Naši fotbalisté si vedli celkem dobře
když porazili Všeminu, Kašavu, Nový

Hrozenkov, Smolinu a jedenkrát prohráli
s mužstvem I.B třídy – Sehradicemi.
V mužstvu na jaře nastaly změny. Z hostování ze Slušovic se vrátil brankař Radek
Pavlas a opačným směrem odešel na hostování Jakub Štefek. Na výpomoc do Všeminy šli na 6 měsíců na hostování Sedláček
Josef a Kašpárek Michal. Do Neubuze přišel na roční hostování Budjač Pavel.
Přestup do Neubuze potom podepsali
Vaculík Jaroslav (z Lužkovic) a Ďuriš Tomáš
(z Nové Dubnice).
Věříme, že v novém ročníku budou hráči
podávat nadále výborné výkony, a tím
dokáží, že právem patří do vyšší soutěže
a našim věrným fanouškům a sponzorům
zprostředkují příjemnou podívanou
a hodně sportovních zážitků.
Před zahájením soutěže přivítá v sobotu
18. 7. 1.FC Neubuz mužstvo KonstemHolztem (Lucembursko) při přátelském

Rozlosování III. třídy skupiny „B“
– podzim 2015
1. So 8. 8.
2. Ne 16. 8.
3. So 22. 8.
4. Ne 30. 8.
5. Ne 6. 9.
6. Ne 13. 9
7. Ne 20. 9.
8. Ne 27. 9.
9. Ne 4. 10.
10. Ne 11. 10.
11. Ne 18. 10.
12. Ne 25. 10.
13. Ne 1. 11.
Ne 8. 11.

17:30
17:30
18:00
17:00
16:30
10:15
15:30
10:15
15:00
14:30
14:00
14:00
13:30
?

Příluky „B“ – 1.FC NEUBUZ
1.FC NEUBUZ – Rudimov
Luhačovice „B“ – 1.FC NEUBUZ
Bratřejov – 1.FC NEUBUZ
1.FC NEUBUZ – Šanov
Březůvky – 1.FC NEUBUZ
1.FC NEUBUZ – Poteč
Tichov – 1.FC NEUBUZ
1.FC NEUBUZ – Drnovice
Pozlovice – 1.FC NEUBUZ
1.FC NEUBUZ – Štítná n/V „B“
Velký Ořechov – 1.FC NEUBUZ
Doubravy – 1.FC NEUBUZ
1. Jarní kolo

Regionální přehlídka pohybových skladeb 2015
SK Zlín-ASPV SK Zlín a RCSPV ve Zlíně
opět po roce uspořádalo 12. dubna 2015
„Přehlídku pohybových skladeb.“ Soutěže
se zúčastnilo 23 choreografií. Přišlo kolem
300 účinkujících. V první kategorií, to jsou
rodiče a děti nebo předškoláci, získaly zlatou medaili 3 choreografie. A to „Veselá
parta“ z ASPV SK Zlín od J. Kýblové. Staly
se také vítězem celé kategorie. Pak „Mravenci a berušky“ autorky P. Dvořáková a A.
Janků z MŠ Březová a „Princezny a princové“ J. Babicová a P. Hubáčková z MŠ
Slínové. Tato skladba získala i cenu poroty.
Všechny skladby byly veselé, na dětech
bylo vidět, jak vše berou vážně
a radostně. Dále byla oceněna
skladba „Čápi“ z TJ Jiskra Otrokovice. Autorky A. Ježová a M.
Vaclová. Skladba získala cenu
„Sympatie“ v podobě dortu. Jejich
umění s točením obruče nemělo
chybu. Celá tato kategorie měla
velkou úroveň.
V druhé kategorii zlatou medaili
získala choreografie z Aerobiku
klubu Zlín „Barvičky, jsme tu zas!“.
Autorkou je Monika Váňová.
Ostatní stříbrné a bronzové diplomy se sladkou odměnou udělaly
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dětem jistě radost. I naši žáci nám neudělali ostudu. S choreografií „Kovboj spí“ získali stříbrnou medaili. Potěšilo to všechny
tanečníky. Díky i bývalým žákům jich bylo
celkem na vystoupení 16, a to je co říct
na tak malou školu! Za reprezentaci našeho country kroužku jim děkujeme.
Ve třetí kategorii se umístila na 1. místě
a také se stala celkovým vítězem
pódiových skladeb a cenu za „Originalitu“
získala choreografie „Army of dancers“
z SVČ Holešov. Autorkou je Olga Pešková.
Bylo to něco nového a opravdu tato skladba zaujala svým výkonem celou veřejnost.

Zlato získala i skladba „Jump for enjoy“
z DDM Matýsek Napajedla a byla oceněna
i cenou - dortem za choreografii. Autorky
Krátká a Kalupová. Cenu za „kostýmy“ si
odnesla choreografie Viliam Shakespeara
opět z DDM Matýsek. Autorkou M. Vopařilová.
Nesmíme však zapomenout i na hosty,
kteří nám zpestřili přestávky. Byly to děti
z Aerobiku klubu Zlín. Je to klub mistrů
světa. A to Gabriela a Lucie Veselá, Barbora
Večerková, Elena Smetánková, Kristýna
Křupalová, Andrea Labská, Klára Moučková, Martin Hložek, Barbora Vodvárková,
Bára Kostelecká, Alena Březinová,
Veronika Nováková. Každý i každá
z nich má doma již několik medailí. Bylo vidět, že jsou to už ostřílení
závodnici. Přejeme jim v jejich
kariéře hodně úspěchů a všem
děkujeme za pěkný zážitek.
Pochvala za krásná vystoupení
patří všem. Je to kus dřiny
a v dnešním přetechnizovaném
světě i zázrak, že se najde někdo,
kdo s dětmi ve svém volném čase
pracuje. Poděkování patří i pořadatelům ASPV SK Zlín a RCSPV
ve Zlíně.
Zpravodaj Neubuz

Sbor dobrovolných hasičů Neubuz

Slunečné počasí přivítalo v sobotu 25.
dubna na sv. Hostýně účastníky XXII.
Mezinárodní hasičské poutě. Po nástupu
se průvod pod vedením ing. Hanáka
a za doprovodu dechové hudby Lidečanka
přesunul před baziliku Nanebevzetí Panny
Marie, kde po uvítání arcibiskupa a hostů
pozdravil přítomné starosta SH ČMS
ing. Karel Richter. Také senátor Jiří Čunek
pozdravil poutníky a vzpomněl historii
hasičských poutí. 113 hasičských praporů
přivedlo účastníky poutě do baziliky. Mši
sv. celebroval arcibiskup olomoucký mons.
Jan Graubner. Velká účast hasičů i ostatních návštěvníků potvrzuje velkou tradici
této hasičské poutě.
Také z Neubuze vyjel autobus s poutníky
na hasičskou pouť. I s dětmi nás bylo třicet.
Z Březové se vypravilo více poutníků a jelikož má autobus omezenou kapacitu
někteří museli stát. Ze strany dopravce ze
Vsetína nastaly komplikace, doufáme, že
tato vzniklá situace nikoho nepopudila
a že se všichni vrátili domů spokojeni.
První neděle v měsíci květnu patří pouti
v naší obci, kdy slavíme sv. Floriána, který
byl římským vojákem a zastáncem křesťanů. To se mu stalo osudným. 4. května r.
304 mu byl přivázán na krk mlýnský
kámen a byl vhozen do řeky Enže. Tento
mučedník je ochráncem před ohněm
a patronem hasičů. Jeho obraz nebo soška
zdobí většinu hasičských zbrojnic. Je zobrazován jako římský voják ve zbroji,
s mečem a korouhví, s putnou, z níž lil
vodu na hořící kostel (kapli). V den jeho
svátku bylo zakázáno rozdělávat oheň
a nosit vodu, jinak by mohlo usedlost stihnout velké neštěstí – požár. Také letos jsme
důstojně uctili našeho patrona 3. května
mší sv. před místní kaplí. Na závěr bylo naší
p. starostkou vzpomenuto 70. výročí osvobození naší vlasti a vzpomínka patřila
i Stanislavu Chovancovi, který položil svůj
život za svobodu v naší vlasti.
Zpravodaj Neubuz

Sportovní hasičská sezóna začíná okrskovou soutěží. V letošním roce byla 30.
května na Hrobicích. Po návratu ze soutěže
hasiči pokáceli obecní májku. Přestože se
začínalo až po sedmé hodině, bylo před
zbrojnicí hodně dětí a společně s rodiči se
dali do řezání kmene stromu a soutěžili,
kdo řeže lépe. K této akci patří i opékání
špekáčků, počasí se také umoudřilo a mezi
přítomnými panovala dobrá nálada. Tak se
příští rok zase sejdeme při kácení obecní
májky.

Adam, Barča, Marťa a Paťa) útok nedokončilo, ale teprve získávají své první sportovní zkušenosti a pokud budou trénovat,
výsledky se brzy dostaví. Poslední sobota
v měsíci červnu byla pro naše družstva
velmi úspěšná. Muži v netradičním požárním útoku na Provodově získali pohár
za třetí místo. Spřátelený sbor v Lipové
pořádal pohárovou soutěž pro děti.
Požárnímu útoku předcházel přeskok bariéry, přenos hasícího přístroje a cinknutím
na nábojnici (byli jsme kousek od Vrbětic)
byl dán povel pro start ostatních soutěžících. Disciplínu splnil na jedničku Adam
Vaculka a taky ostatní – Lukin, Honza,
Kuba, Barča, Marťa a Paťa se snažili a získali
pohár za třetí místo. Přestože to vypadalo
na déšť, počasí se nad Lipovou umoudřilo
a strávili jsme na místním hřišti příjemné
odpoledne. Také na Veselé byla v sobotu
27. 6. noční soutěž . Počasí se vydařilo, ale
trať byla velmi málo nasvícena. Našemu
družstvu žen (Míša, Lucka, Ivana, Kamila,
Míša, Irča a Domča) se podařilo získat
pohár za druhé místo. Čas mužů nebyl
špatný, ale na pohárové umístnění to
nestačilo.

Pohárové soutěže
S blížícím se létem začínají hasiči jezdit
na pohárové soutěže. Družstvo mužů
v sobotu 13. 6. vyjelo na noční soutěž
do Zádveřic. Přestože se nad krajem přehnala bouře, soutěžilo se dál. Našim
mužům se z technických důvodů nepodařil dokončit požární útok, tak snad příště.
20. 6. pořádalo SDH Loučka noční soutěž,
kde naše družstvo mužů dosáhlo velmi
pěkného času 19:27 s. V ten den byli
i mladší žáci na soutěži v Želechovicích.
Nově sestavené družstvo (Lukin, Honza,

Přejeme všem dětem, aby si užily dva
měsíce prázdnin. My se sejdeme poslední
týden v srpnu na tréninku na pohárovou
soutěž. Pokud bude nějaká soutěž v prázdniny ozveme se rodičům. Jinak zveme
všechny na soutěž O pohár starostky obce
Neubuz 5. září na hřiště. Přijďte prožít příjemné chvíle s hasiči.
Ivana Tomšů
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Z naší školy
Ptáčku, jak zpíváš?
Výtvarná výchova nás baví. Tak o tom
jsme se přesvědčili při tvoření na téma
„Ptáčku, jak zpíváš?“. Paní učitelka Hanka
dětem pomohla s prvotním nápadem
a ty už začaly tvořit a dál rozvíjet svoji
bohatou fantazii. Vzniklo mnoho krásných portrétů ptáků, kteří si zaslouží naši
pozornost. Děti je i formou 3D vylepšily.
Použily k tomu jak peří tak třeba i ořez
z pastelky. Soutěž, do které byly práce
zařazeny, vyhlásila ZŠ Vsetín ve spolupráci s Lískou – o.s. pro environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu. Moc nás
všechny potěšilo, že kolektivu žáků ZŠ
Neubuz bylo uděleno čestné uznání

Čarodějnický den u nás ve škole
Poslední dubnový den se slétly čarodějnice i do naší školy. Na všechna děvčata i kluky
čekalo přímo začarované učení. Celý projektový den pracovali ve skupinkách i samostatně na nejrůznějších čarodějnických úkolech. Tak například skládali čarodějnické puzzle
s receptem na kouzelný lektvar a hledali v něm názvy živočichů a rostlin. Bavili se o jedovatých kytkách a nebezpečných živočiších. Také si vypsali své špatné vlastnosti na kousek
papíru a ten pak spálili v kotlíku při čarodějném tanci. Každý sám si vyrobil i svého
pomocníka pro čarování - sssssssssss - kouzelného hada. Všem po tak náročném dopoledni vytrávilo a už se těšili na oběd. Paní kuchařka nám nachystala překvapení – brčálově
zelenou polévku! Některé však ta barva odradila. Mohli si vyzkoušet, že člověk jí i očima.
Odpoledne pokračovalo naše kouzlení na Moštárně. Tam děti vystoupily s krátkým pásmem lidových písní a tanců a pak už se všichni rozeběhli plnit ty nejčarovnější úkoly, za
které je čekala sladká odměna a špekáček. To byl ale povedený den!

Návštěva ekofarmy
Jednoho dne, zrovna ve čtvrtek, jsme s celou školou byli pozváni na ekofarmu
k Tomšíčkům. Vyučování probíhalo běžně, takže jsme se do svačiny normálně učili. Po 10.
hodině pro nás přišel Martin, který nás zavedl na jejich farmu. Moc se mi líbilo přecházení
po úzké lávce přes potok. Všichni jsme se rozplývali nad překrásným telátkem Raduškou,
které leželo vedle své maminky kravičky. Byla to vážně nádherná podívaná. Potom jsme si
prohlíželi třídenní jehňátko, kterému dával pan Tomšíček známku a také gumičku na ocásek, protože taková plemena jej nesmí mít. A také je to i z hygienických důvodů, že by se
jim ocásek špinil trusem. Dokonce nám dali na ochutnávku domácí kozí sýry, a to hned
dva druhy – jeden s potravinářským popelem a druhý s pažitkou. Dozvěděli jsme se plno
zajímavých věcí, například to, že ovečka je březí 5 měsíců. Když paní učitelka oznámila, že
už budeme muset jít, zesmutněli jsme, ale jinak to nešlo.
Zůstaly nám jen krásné vzpomínky.
Tereza Holubová
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za účast v tomto již 6. ročníku kampaně
„Ptáci – žijí tady s námi“. Na slavnostní
předání cen, které se uskutečnilo v rámci
konference ŽA-BA-KO, jeli vybraní
zástupci. Nejprve bylo vyhlášení všech
vítězů předáním pěkných cen. Potom už
se slova ujali malí i velcí účastníci samotné konference. Měli jsme možnost
vyslechnout přednášku desetiletého
školák a o chovu jeho kudlanek .
Zajímavá byla i prezentace starší žákyně
o barvivech, která můžeme získat z přírodnin. Bylo to nejen poučné, ale zároveň i povzbudivé pro ostatní, kteří si
myslí, že by snad něco podobného
nezvládli. „Jestli víš něco zajímavého
o světě kolem nás, neboj se o tom přednést ostatním.“ Tak nějak by mohlo znít
motto dnešního dopoledne v Maštaliskách na Vsetíně.
Mgr. Laďka Pekařová
Zpravodaj Neubuz

Den plný her...
Celé odpoledne malovala na obličej dětem
podle jejich přání paní Kateřina Oškerová
ze Slušovic. Zájem byl veliký a Katka si
téměř neměla šanci odpočinout, proto jí
moc děkujeme za výdrž! Po 16. hodině
čekalo na děti ještě jedno velké překvapení! Byl to balonkový klaun pan Dan Taraba.
Předvedl svou balonkovou šou a po ní
kouzlil z balonků pro děti různá zvířátka,
Dokončení ze str. 1

spidermany, meče, květiny… Fronta na
jeho výtvory nebrala konce, na všechny se
ovšem dostalo, a tak děti se svými rodiči
odcházeli ve večerních hodinách spokojeně domů.
Závěrem bych chtěla poděkovat obci
Neubuz za finanční záštitu této akce.
Kdyby to šlo, ráda bych jmenovitě poděkovala všem, kteří pomáhali při organizaci
tohoto odpoledne, ale bohužel nemáme
ve zpravodaji takový prostor. Takže zúčastnění dobrovolníci, fotbalisté, hasiči, myslivci, zastupitelé, moc Vám za Komunitní
školu Sova DĚKUJI a těším se na další spolupráci!
K.G.

Počasí mám přálo! Na hřišti vyrostly
stany, ve kterých našly příjemné prostředí
pro své hry rodiče s batolaty a další drobotina. Bylo připraveno mnoho hraček, různé
úkoly, za které děti dostávaly oblíbená
razítka, malování křídou na tabule a prstovými barvami, bublifuky, no prostě děti tu
našly svůj ráj. Pro starší, ale i odvážné malé
děti s rodiči jsme připravili stezku v lese
s plněním různých úkolů – střelba ze vzduchovky, hod šiškou na cíl, třídění odpadů,
atd. Poslední úkol byl obtisk rukou na náš
společně vytvořený strom. Děti si vysoutěžily nanuk, párek v rohlíku a malý balíček.

Velikonoční tvoření s rodiči
V úterý 31. března odpoledne se naše školní třída proměnila v tvořivou dílnu. Tuto atmosféru nám zpříjemňoval i živý beránek.
Rodiče společně s dětmi vyráběli dekorace pro zkrášlení svého domova. Kluci se učili plést pomlázky za pomoci šikovných tatínků.
Vystřihovali se zajíčci, vyráběly se ovečky z vatových tampónů a tyčinek, vajíčka se omotávala motouzem a všechno dotvořily mašličky
a kytičky. Všechno nasvědčovalo tomu, že se blíží Velikonoce. Jenom počasí za oknem se moc jarně netvářilo. Sluníčko schované za
mraky a všude poletoval sníh. Ale i tak jsme si odpoledne s rodiči náramně užili a spokojené děti si své výrobky odnášely domů.
Zpravodaj Neubuz
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Odpoledne následovala taková malá
besídka pro maminky k jejich svátku, takové poděkování za vše, co pro nás dělají.
Žáci zahráli na flétny, přednesli krásné básničky, zatancovali a zazpívali valašské
pásmo. Maminkám předali malý dárek,
kytičku i přáníčko.
Atmosféra byla velmi milá, příjemná
a klidná, všichni jsme si také společně
popovídali u kávičky a malého občerstvení.
P.V.

Návštěva u pana Dubovského
V úterý 19. května byl pro nás ve škole
velmi významný den. Nejen proto, že nás
navštívili předškoláčci, ale byli jsme celá
škola pozvaní k panu Dubovskému
na takovou malou exkurzi za zvířátky.
Nejvíce nás samozřejmě zaujalo prase
divoké, lidově označováno jako divočák,
kterého se pan Dubovský ujal a už se o něj
stará víc jak rok. Velkým zážitkem bylo pro
nás i krmení daňků. Spoustu nových
poznatků i zážitků jsme si odnesli s sebou
domů a doufáme, že se tam na „kopeček“
znovu brzy vypravíme.

Výchovný koncert
Na tento den se těšila celá naše škola. Jednalo se totiž o výchovný koncert, ze kterého si vždycky přineseme veliký zážitek. Děj popsaný hudbou se jmenoval Království zlatého slunce. Pojednával o tom, jak princezna Milena se nechtěla provdat za prince
z království černého mraku. Když ho princezna odmítla, zlý princ jí za trest odnesl
zahradníka Honzu. A všichni rázem zesmutněli. Království bylo jako vystřižené ze smutečního papíru. Ale princezna Milena byla odvážná, a proto Honzu vysvobodila ze zajetí
zlého prince. A nakonec nám Honza zazpíval a pan král si zadirigoval královský orchestr.
Následovala slavná svatba princezny Mileny se zahradníkem Honzou!
Během koncertu zazněly skladby od B. Smetany, J. Haydna či G. Verdiho. Moc se nám
na koncertě líbilo! Před odjezdem nám ještě paní učitelky koupily zmrzlinu a vydováděli jsme se v nově zrekonstruovaném parku.
Tereza a Kristýna Holubovy
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Okrsková soutěž na Hrobicích
V sobotu 30. 5. 2015 se na Hrobicích
konala okrsková soutěž 11. okrsku. V dopoledních hodinách soutěžili mladí hasiči.
Naše SDH reprezentovalo družstvo mladších žáků – Mirek J., Adam V., Bára V., Lukáš
G., Honza J., Erik L., Filip Z., Prokop T., Jarek
H. Soutěž zahájily štafety dvojic a štafeta
CTIF. Štafetu dvojic zvládli na jedničku, štafeta CTIF je malinko potrápila. Nic nebylo
ovšem ztraceno a všichni se s velkým nadšením pustili do požárního útoku. Dosáhli
nerychlejšího času a po sečtení všech
dosažených výsledků obsadili krásné 2.
místo.
V odpoledních hodinách pokračovala
soutěž žen a mužů. Tak jako u mladých
hasičů, tak i soutěž dospělých zahájily šta-

Žáci neubuzské školy opět zazářili
V úterý 23. 6. 2015 v kulturní místnosti v Neubuzi proběhla slavnostní promoce
žáků 5. ročníku.
Paní ředitelka Petra Výchopňová poděkovala žákům za vzornou reprezentaci školy.
K poděkování se také připojili zástupci obce paní starostka Renata Zábojníková
a Miroslav Dubovský, kteří popřáli žákům mnoho úspěchů v dalších studiích a předali
jim dárky i diplom. Po poděkování žáků následovalo divadelní vystoupení dětí O červené Karkulce.
Hlavní postavy ztvárnili absolventi školy: Jana Juchelková, Kristýna a Tereza
Holubovy, Miroslav Juřík, Erik Lukeš. Divadlo mělo velký úspěch. Reakce diváků byly
velmi pozitivní. Potlesk i ohlasy nám udělaly velkou radost.
Vybíráme některé z nich:
„Opět úžasné a veselé divadelní představení ZŠ Neubuz. Naše dvanáctá pohádka a zase
jsem měla na krajíčku.“
Další: „Mě vždycky dostanou ty nadšené, pro věc zapálené děti. Někdo v nich ale toto
nadšení musí probudit, pěstovat a podporovat - v Neubuzi jsou na to dokonalí odborníci,
nebojím se říct profesionálové - všechny paní učitelky!“
„Souhlasím. A jen stejně nadšení a zapálení rodiče můžou pochopit, jaká dřina se za tím
skrývá.“
fety 4x 100 m. Naše ženy s novou členkou
Míšou Dřevikovskou i muži posíleni
o Martina Jakubu a Petra Matulu dokázali,
že na tréninku nezaháleli a štafeta je jejich
silná stránka. Obě štafety byly nejrychlejší.
Pak přišly na řadu požární útoky. Většina
družstev mělo štěstí a požární útok předvedly za pěkného počasí. Ženám se dařilo
a dosáhly druhý nejrychlejší čas. Mužům
počasí ani štěstí nepřálo a tak s útokem
nebyli vůbec spokojeni. V podvečer již
opět za plného slunce se konalo vyhlášení
soutěže. Ženské družstvo ve složení Míša
G., Domča T., Irča T., Kamila G., Ivana T.,
Míša D., a Lucka Š. vybojovalo 2. místo.
Mužská sestava – Tomáš T., Mirek G.,
Martin M., Petr M., Martin Č., Martin J.,
Mirek M. si vezla domů nepopulární 4.
místo. Všem našim závodníkům blahopřejeme !
Na závěr chceme poděkovat manželům
Tomšů, Domči Trunkátové a Míši Gargulákové za nelehkou přípravu mladých hasičů!
K.G.
Zpravodaj Neubuz

Co k tomu říct víc? Je to velmi povzbudivé a milé. Máme z toho velkou radost. Ne
všichni dovedou takto ocenit práci s dětmi. Děkujeme!
Vystoupení se zúčastnili i mladší žáci. Svým vstupem, kde předvedli módní přehlídku,
zpestřili děj pohádky. Všem hercům a spolutvůrcům děkujeme. Dětem přejeme báječné
prázdniny plné sluníčka a pohody.
Vaše paní učitelky
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jsme a na kopci nás čekal další úkol
a podle klínového písma jsme museli rozluštit tajenky. Čas rychle utekl a hurá
na večeři. Po jídle nám pan Husák, který
za námi přijel ze Vsetína, povyprávěl své
zážitky ze Severního pólu. Také jsme mohli
spatřit spoustu kamenů a dokonce i zkamenělé přesličky. Večer se konala Miss
a Missák Tesák. Každý měl něco připraveného. Vyhráli opravdu jen ti nejlepší, ale
všichni byli opravdu moc šikovní a zasloužili by si první místo.

Školička v přírodě
TESÁK 2015
Dne 20. 4. 2015 byl úžasný den. Jeli jsme
na školičku v přírodě. Ráno na nás před
školou čekal autobus. V 8:00 hodin – hurá
na Tesák. Cesta uběhla celkem rychle. Jak
jsme dojeli na místo, tak kufry, batohy,
honem do výtahu. Po chvíli byla svačinka.
Ubytovali jsme se na chatě Slovan. Každá
skupinka měla svůj pokoj. Já jsem byl
na pokoji s Danem a Mirkem. Po vybalení
jsme mohli jít ven. Venku byla velká sranda. Někteří stavili domečky v lese, hráli fotbal nebo byli na skluzavce. Bezvadně jsme
si zařádili a následoval výborný oběd.
Po obědě byl na řadě odpolední klid.
Odpočívali jsme a také se chystali na představení družstev. Celou školičkou nás
doprovázel projekt PRAVĚK. Představování
bylo hned po odpoledním klidu. Odpoledne jsme strávili venku a vyhládlí jako
vlci jsme odkráčeli do jídelny na večeři.
Tento den jsme ukončili „pyžamovou
párty“.
2. DEN
Po ránu nás probudil budíček, poté byla
rozcvička a snídaně. Po nabrání sil jsme šli
uklízet pokoje a pomalu se připravovali
na učení. V jednotlivých družstvech nás
čekal úkol. V okolním lese nám paní učitelky navázaly praporky a cedulky s otázkami.
Chodili jsme po lese a snažili se vše najít
a splnit. Jakmile všichni dorazili do cíle, tak
nám paní učitelky předaly mapu pokladů.
Každé družstvo mělo odměnu (poklad).
Všechny tahle hra moc bavila a s úsměvem
jsme odcházeli na oběd. V odpoledním
klidu jsme mohli jít ven, kde jsme s paní
učitelkou barvili trička. Kolem 16. hodiny
se uskutečnili „pašeráci“. Hrál i pan kuchař
a my si opět užili spoustu legrace.
Následovala večeře a večírek, který organizoval 5. ročník, takže Jana s Mirou.

ka. Následovalo učení. 5. třída se neučila,
šla s paní učitelkou nachystat úkol
do družstev. My jsme měli pravěký diktát.
Všem se celkem povedl. Svačina byla hned
po učení - banán a oplatek. Posvačili jsme,
rozdělili se do družstev a šli ven.
Družstvo Kostíci vyrazilo jako první
na kraj lesa a hledalo obrázky. Museli
podle klínového písma odhalit tajenku.
Pak byla řada na nás a na Mamutech. Kdo
měl splněno, mohl si udělat další úkol.
Po této části vyučování hurá na oběd. Ten
byl vynikající. S plným žaludkem jsme
mohli odpočívat. Ale pozor, byl otevřený
bufet, kde jsme si také mohli něco koupit.
Já jsem si koupil hodně pití a žvýkačky.
Po odpoledním klidu jsme šli zase ven.
Paní učitelky nám sdělily, že půjdeme
na procházku, na nedaleký kopec. Vyšlápli

4. DEN
Ráno svižná rozcvička a snídaně. Byla
před námi celodenní túra. Ušli jsme asi
9,5 km. Tato vycházka byla velmi poučná
a zábavná, moc se mi líbila. Naučili jsme se
poznávat rostliny, pozorovat ptáky a také
zvířata. Hráli jsme hru Nálety a Povodeň
a společně jsme zavítali na kopec jménem
Maruška, kde se nachází i nová rozhledna
s meteorologickou stanicí.
Pan Husák tam pro nás připravil test,
který všichni zvládli na jedničku. Cestou
jsme objevili také přírodní rezervaci.
Nazpět jsme šli lesem a došli přímo k naší
chatě Slovan. Tam nám pan Husák pokládal otázky. Tento vyčerpávající den jsme
ukončili parádní diskotékou.
5. DEN
Tento den byl pro někoho dobrý a pro
někoho špatný. Jeli jsme domů. Posnídali
jsme a šli si pomalu vše zabalit. Na oběd
byl báječný řízek. Čekání na autobus jsme
si krátili fotbalem, různými hrami či stavěním domků v lese. Abychom rodiče potěšili nejen příjezdem ve zdraví domů, vyrobili
jsme si také duhy na mávání. Autobus
pomalu přijížděl. Všichni honem naskládali
kufry do úložného prostoru a hurá domů.
Před školou na nás čekali netrpělivě rodiče
a my se těšili, až jim povykládáme o krásně
prožitém týdnu na školičce, plném zážitků
a velké legrace.
Moc se mi letošní školička líbila a těším
se na příští rok !
Adam Vaculka

3. DEN
Ráno jako obvykle 7:30 budíček a rozcvička. Snídaně byla moc dobrá. Po snídani honem do pokojů a uklízet. My jsme
měli za vzorně uklizený pokoj zatím sluníč10
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jsme všechno se zaujetím poslouchali.
Nejdříve jsme si uložili batohy do obrovské
dřevěné skříně, prošli jsme spoustu pokojů
a viděli mnoho zajímavých věcí. Hodně se
nám to líbilo. Po této prohlídce nás paní
učitelky odměnily výbornou zmrzlinou.
Také jsme si mohli na památku koupit
suvenýry. Poté nás neminul ani rozchod,
kde jsme se mohli v klidu nasvačit.
Následovalo uvítání na středověkém dvoře
krále Karla IV. s výukovým programem.
Povídání o tehdejší době bylo nesmírně
zajímavé a poutavé, také jsme si na vlastní
kůži vyzkoušeli praní prádla na valše, spřádání vlny a další aktivity. Zpátky do školy
nás odvezl pan Kučera.
Tímto jsme zakončili „úžasný den“, který
neměl chybu.
Adam Vaculka

Školní výlet do Vizovic
A je to tady – dne 17. června 2015 se
uskutečnil výlet do Vizovic. Máme to
z Neubuze co by kamenem dohodil, ale
skoro nikdo z nás žáků na zámku ještě
nebyl. Jako každé ráno jsme neradi
z postele vyskočili a místo aktovek batohy
na záda nasadili a hurá naplnit naše představy. Ráno nás uvítaly paní učitelky
ve škole a honem honem na zastávku. Jeli
jsme linkovým autobusem do Želechovic
a odtud s přestupováním do Vizovic. Naše
první kroky vedly na zámek nebo spíše
do zámeckého parku, kde jsme nejprve
na lavičkách posvačili. Po svačince nás
čekala bezvadná prohlídka zámku. Paní,
která nás provázela, byla moc šikovná a my

Dopravní hřiště

Dne 11. května nás pan Dřevojánek pozval na dopravní hřiště do Malenovic. První
jsme si celé hřiště prošli. Byl tam kruhový objezd, dvě stopky, železniční přejezd
a spousta dalších zajímavostí a dopravních značek. Potom jsme se rozdělili na dvě skupiny – první šla psát test a druhá skupina se učila dopravním pravidlům, jak se správně
chovat na silnicích. Test, který jsme psali my, se skládal ze dvou částí: písemné a jízdy
zručnosti. Po písemném testu následovala svačinka. Pak začalo ježdění na známky. Já
a Janička jsme měly kola. Poté přišla výměna a na mě zbyla kára. Což bylo špatné, protože moje kára měla taková šlapátka, která se točila i s koly, takže jsem měla odřená
kolena. Všechno jsme ale nakonec zvládli. Kolem jedenácté hodiny jsme se vraceli zpět
do školy. Moc se mi na dopravním hřišti líbilo!
Kristýna Holubová
Zpravodaj Neubuz

Požární ochrana očima dětí
Dne 23. června jsme jeli přebírat
ceny za soutěž POŽÁRNÍ OCHRANA
OČIMA DĚTÍ. Vše začalo slavnostním
předáváním cen.
V okresní soutěži v kategorii L1 se
na prvním místě se umístil Matěj
Juchelka, na druhém místě Tereza
Holubová a na třetím místě Kristýna
Holubová. Matěj se navíc umístil na druhém místě v krajskě soutěži. Po vyhlášení výsledků byla malá přestávka, poté
následovala prohlídka garáží. Nejdříve
nám pan hasič ukázal výbavu hasičských aut. Později nás zavedl ven a ukázal nám cvičiště, kde byly nádrže s naftou, hřiště na různé sporty, (protože jednou za rok dělají hasiči kondiční testy).
Dále tam byl jeden dům na nácvik hledání osob v dýmu i jedna zřícenina
na trénink hledání zavalených lidí.
Nakonec se s námi pan hasič rozloučil
a jeli jsme do školy na oběd.
Doufáme, že se této soutěže zúčastníme i příští rok!
Tereza a Kristýna Holubovy
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Sportovní den se ZŠ Veselá

Jubilanti
1. 7. Železníková Marie, č.p.106
6. 7. Tkadlecová Jiřina, č.p. 85
14. 7. Kalivodová Emilie, č.p. 100
16. 7. Neumann Vlastimil, č.p. 71
6. 8. Frnka Milan, č.p. 145
24. 8. Vinklárková Marie, č.p. 53
31. 8. Gajdzicová Marie, č.p. 146
1. 9. Železník Jaroslav, č.p. 106
7. 9. Tomšů Alois, č.p. 50
V pátek 19. 6. nás čekal sportovní den.
Moc jsme se na něj všichni těšili. Přijela
celá ZŠ Veselá, se kterou pořádáme již tradičně utkání ve vybíjené a ve fotbale.
Jednou putuje pohár vítězů na Veselou,
jindy zůstane u nás v Neubuzi. Tento rok
připadla role organizátorů nám. Hned ráno
se vyhrnul dav veselých oranžových dětí
z autobusu před obecním úřadem. I když
přeprchalo, všichni doufali, že se počasí
během dne umoudří. Nejprve jsme všechny uvítali v kulturní místnosti nad obchodem a potom už následovalo první před-

premiéra představení žáků ZŠ Neubuz
před diváky. Počáteční nervozita brzy
opadla a malí herci si svoje role pořádně
užili. Červená Karkulka a babička byly
vysvobozeny ze spárů vlka, a tak se mohli
všichni radovat. Podle velkého potlesku se
první představení líbilo i hostům z Veselé.
Přišla nás pozdravit i paní starostka
Neubuze a pan starosta z Veselé. Všem
dětem rozdali zmrzliny a jedlé papírové
peníze, tak to bylo něco! Už to vypadalo,
že nám počasí přeje a půjdeme si zasportovat, ale nakonec jsme museli zůstat pod

75 let
70 let
80 let
70 let
60 let
83 let
91 let
81 let
80 let

Narození
14. 5. Bartáček Filip, č.p. 78
Úmrtí
9. 6. Jarcovjáková Marie, č.p. 69
střechou. Děti si zatančily a zahrály různé
hry, které je také moc bavily. Nejlépe si
ovšem užily půlhodinku vtipů. Zpočátku
braly děti mikrofon do ruky s mírnými obavami, to se rychle změnilo a my všichni
jsme se mohli pořádně zasmát. A že venku
prší? To nám v tu chvíli vůbec nevadilo. Už
se však těšíme na příští rok. Tak ať nám sluníčko svítí!

Jarní skřivánek

Pochod na Dubíčko
Asociace Sportu Pro Všechny (ASPV) Slušovice spolu se ZŠ Neubuz připravila jednu
dubnovou sobotu pro děti a rodiče pochod na hrobické „Dubíčko“. Akci doprovázely
úkoly na stanovištích. Účast byla docela veliká. Někteří se vezli i v kočárech. Jiní běhali
a hledali stanoviště. Soutěžili velcí i malí. Běhalo se, luštilo, zpívalo, tancovalo. Po cestě
byly i hádanky. Poznávaly se jarní květiny, sbírala se pexesa, hrálo se na skřítky a zvířátka. Během cesty jsme hledali ve stodole poklad skřítků se zlaťáky. Na konci cesty na děti
čekalo překvapení – nalézt poklad podle mapy. Byla to velká krabice plná adventních
kalendářů. Prostě Vánoce i v dubnu. Dárek se všem líbil a všechny děti zdobily stromeček. Na závěr si každý opekl špekáčky. Domů se některým z Dubíčka ani nechtělo. Byl to
prostě nádherný den!
L.S.

Ve středu 1. dubna pořádala naše neubuzská škola recitační a pěveckou soutěž
„Jarní skřivánek“. Již tradičně se k nám připojili také žáci z okolních malotřídních škol
z Veselé a Všeminy. Konkurence byla
opravdu velká. Celá akce probíhala v kulturní místnosti obce. V porotě jsme tedy
přivítali starostu obce Veselá, paní starostku i pana místostarostu z Neubuze.
A jaké bylo naše umístění?
V recitaci se umístila mezi prvňáčky na 2.
místě Anežka Tomšíčková a na 3. místě
Matěj Hladík. Další medaile získali čtvrťáci. Na 2. místě to byl Daniel Buček a 3.
místo patřilo Adamovi Vaculkovi. Ve větší
konkurenci pak obsadil 2. místo Miroslav
Juřík a velká gratulace od nás je pro Janu
Juchelkovou, která v recitaci mezi páťáky
zvítězila.
Ve zpěvu nás velmi pěkně reprezentovali prvňáčci. A to Adéla Hečková na 3.
místě a Tereza Langášková, které se
podařilo dosáhnout na zlato. Ze třeťáků
uspěl na 2. místě Matěj Juchelka a dále
pak páťačky Tereza Holubová na 3. místě
a Jana Juchelková na krásném 2. místě.
Všem patří velká pochvala!
P.V.
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