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Nastartovaná hasičská Tatra 705, muzikanti ladící své nástroje a rej masek před
hasičárnou v sobotu 14. února 2015 napověděly všem, že naší obcí projde již tradiční masopustní průvod.
Medvěd v doprovodu myslivce, nevěsta,
policajt, hasič, řezník a mnoho dalších
skvělých masek se vydali směr Paseky.
Koblihy, jednohubky, řízečky, samozřejmě
dobrá slivovička i příspěvek do kasičky, tím
vším jsme byli při svém putováni obdarováni. Slunečné počasí nám přálo a veselá
nálada se šířila po celé obci. Večer jsme se
sešli v hojném počtu v kulturní místnosti
nad obchodem při pochovávání basy, pod
taktovkou Jany Macháčkové, Staňky Sovjákové a Verči Sedláčkové. Bohatá tombola, občerstvení a neúnavná country skupina pana Kovaříka přispěly k dobré náladě
všech přítomných.
Poděkování patří všem účastníkům
končinového průvodu, kteří se podíleli
na této vydařené akci!
Těšíme na shledanou příští rok!

Zastupitelstvo obce Neubuz vám přeje radostné prožití velikonočních svátků
a vše dobré do přicházejících jarních dnů.

ZPRÁVY Z OBCE
Obec opět žádá o dotace
Na konci loňského roku požádala obec
Zlínský kraj o dotaci na plovoucí čerpadlo
pro hasiče ve výši 24.500 Kč. Bohužel naše
žádost opět (už potřetí) nebyla vybrána.
Úspěšnější jsme byli na Ministerstvu kultury, kam byla podána žádost o dotaci
na obnovu počítačového vybavení (2 počítače + multifunkční tiskárna) pro knihovnu. Projekt „Knihovna – centrum informací
a celoživotního vzdělávání“ byl podpořen
a dotace z programu VISK ve výši 29.000 Kč
(70% z celkových nákladů projektu) bude
zaslána na obecní účet.
Další žádost o dotaci byla podána
v únoru v rámci Podprogramu na podporu
obnovy venkova Zlínského kraje. Jedná se
o projekt „Areál Myslivna“ – realizace nového oplocení, chodníků, ohniště, rekonstrukce trávníku a sadové úpravy. Celkové
náklady projektu jsou 228.000 Kč, dotace
v případě úspěšnosti je 60 %, tj. 136.000 Kč.
Výsledky budou známy v polovině dubna.
Jedna žádost byla odeslána na Státní
fond životního prostředí – jedná se o projekt „Revitalizace zeleně v centru obce“.
Projekt zahrnuje obnovu zeleně v obci –

Krabičky ECOCHEESE
Bezpečné skladování použitých
baterií v domácnostech.
Krabičky pro bezpečné skladování
použitých baterií v domácnosti jsou
v několika barvách – s motivem vody
(s rybkou, limitovaná edice), růžová,
zelená a modrá (viz. obrázek). Velikost
krabiček je 8 cm x 8 cm x 17 cm.
Po naplnění krabičky stačí baterie
přinést:
- v jarním a v podzimním termínu
SBĚRU NEBEZPEČNÉHO ODPADU V NEUBUZI do přistaveného sběrného vozu.
- do kterékoliv prodejny elektra (nejbližší je prodejna průmyslového zboží
ve Slušovicích)
- do venkovních červených kontejnerů umístěných ve Slušovicích (u Jednoty
na náměstí a u prodejny Kamil).
Krabičky jsou zcela zdarma! Stačí si
vybrat pouze barvu!
Zájemci se mohou přihlásit osobně
na Obecním úřadě v Neubuzi nebo
na obec@neubuz.cz, tel. 603 844 550
do 15. 4. 2015

živých plotů, stromů, keřů a trávníků, realizace hmyzích domečků a studie zelených
ploch intravilánu i extravilánu. Celkové
náklady projektu jsou 440.000 Kč, požadovaná dotace 310.000 Kč.
Projekt na zateplení obecního úřadu byl
poslán k posouzení na Ministerstvo životního prostředí. Celkové náklady činí 840
tis. Kč, požadovaná dotace 532.000 Kč.
Poslední vyhlášenou výzvou je program
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Zabezpečení škol a školských zařízení“.
Do tohoto programu byla podána žádost
na výměnu všech vstupních dveří. Celkové
náklady jsou 140.000 Kč, požadovaná
dotace 120.000 Kč.

V rámci Mikroregionu Slušovicko jsme
zpracovali dva společné projekty.
Prvním je projekt „Doplnění separace
odpadů v MRS“. Jde o nákup nových
nádob na tříděný odpad a nákup společného velkého štěpkovače. Celkové náklady
projektu jsou téměř 1,8 mil. Kč, požadovaná dotace 90 % nákladů. Výzvu vypsalo
Ministerstvo životního prostředí.
Na Ministerstvo pro místní rozvoj jsme
podali žádost o dotaci na projekt
„Inspirace pro rozvoj Slušovicka“. Projekt
řeší podporu spolupráce a odborného
vzdělávání zástupců obcí a přípravu projektu společné turistické stezky napříč
celým mikroregionem.
Zapojili jsme se také do projektu Svazu
měst a obcí „Odpovědný zastupitel“,
v rámci kterého proběhne seminář pro
zastupitele. Účast v projektu je zdarma.
Za přípravou projektů a žádostí je
spousta hodin práce, tak věříme, že bude
alespoň některý z nich vybrán a podpořen.
R.Z.

V souladu se zněním zákona o odpadech (č.185/2001 Sb.) bude letos proveden v naší obci

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ
akce proběhne v sobotu 23. 5. 2015 od 7.30 do 13.45 hod.
1. Trnava - u čp. 285 - bytovky „Dolansko“
2. Trnava - u čp. 85 - nad Lipkami
3. Trnava - na točně Rozcestí
4. Trnava - u čp. 28 - u pekárny - horní konec
5. Trnava – horní konec – točna autobusu
6. Podkopná Lhota - budova školy
7. Všemina u obecního úřadu
8. Neubuz u obecního úřadu

7.30 - 8.00 hod.
8.05 - 8.30 hod.
8.35 - 9.00 hod.
9.05 - 9.30 hod.
9.35 - 10.00 hod.
10.05 - 10.30 hod.
11.00 - 12.00 hod.
13.00 - 13.45 hod.

Mimo uvedené hodiny již nebude možno odpady odevzdávat, neboť svozová technika bude přesunuta do další obce.
V uvedené době bude na stanovených místech moci každý občan zdarma odevzdat
k likvidaci následující druhy odpadů:
• olejové automobilové filtry • plechovky se zbytky barev • monočlánky • autobaterie • zářivky • znečištěné láhve a sklo od chemikálií • zbytky přípravků
na hubení škůdců a postřiky • staré kosmetické přípravky • staré léky • vyjeté
motorové oleje • mořidla a rozpouštědla • plastové obaly a nádoby od škodlivin •
opotřebované pneumatiky • hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou • obaly
od sprejů • televizory • rádia • ledničky • domácí elektrospotřebiče • objemný
odpad.
Jelikož tyto sběry v naší obci budou organizovány každoročně, není důvod, aby
některé z těchto nebezpečných odpadů končily v popelnicích, velkobjemových kontejnerech, kamnech a nebo dokonce ve volné přírodě. Věříme, že každý z vás, kdo takové
odpady vlastní, využije této výhodné příležitosti a akce se zúčastní.
Za Váš osobní příspěvek ke zlepšení a ochraně životního prostředí v naší obci děkuje
ZO Neubuz a společnost Marius Pedersen a.s.
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Inventarizace majetku
Inventarizační komise provedla inventarizaci majetku k 31. 12. 2014.
Obec vlastní majetek v celkové hodnotě 35.145.601 Kč.

Hospodaření obce za r. 2014
PŘÍJMY
VÝDAJE
ZISK

6.154.772 Kč
5.060.683 Kč
1.094.089 Kč

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí,
oprav, údržbových a revizních prací –
bude přerušena dodávka elektrické
energie
dne 21. 4. 2015 od 7.30 do 16.30
hod. v celé obci.

Obec Neubuz
pořádá

v pátek 24. 4. 2015
v Blatnici
Odjezd v 17.00 od budovy
obecního úřadu.
Cena 500,- Kč / 1 osoba
(doprava, jídlo, ochutnávka, nealko, víno)
Živá hudba.
Přihlášky spolu s poplatkem
odevzdávejte na OÚ u p. Zábojníkové
do 20. 4. 2015.
Těšíme se na Vaši hojnou účast.

Milí přátelé,
postní doba vrcholí ve Svatém týdnu, kdy si připomínáme důležité dny ze života
našeho Pána. Můžeme od Květné neděle prožívat jeho slavný vjezd do Jeruzaléma
a hned si připomeneme také Pánovo utrpení, které bylo provázeno tělesnými a duševními bolestmi.
Římský způsob bičování vedl velmi často ke smrti odsouzeného, tak krutý to byl trest.
O ukřižování říká filosof Seneka, že to bylo umírání v bolestech a po kapkách. Někdy
trvalo i více dní.
Ve čtvrtek si připomínáme ustanovení dvou svátostí. Je to především svátost eucharistie (mše svatá), což je zpřítomnění Ježíšovy oběti na kříži a také ustanovení svátosti
kněžství. Na Velký pátek si připomínáme to hrozné utrpení, které Pán Ježíš podstoupil
z lásky k nám, aby nikdo nemohl vyčítat Bohu Otci, že člověkovi svěřil velmi křehký, ale
velmi vzácný dar, lidskou svobodu. Byla to lidská zloba a nenávist, které přivedla Pána
Ježíše na kříž. Zemřel z důvodů náboženských, ale také politických. Dělal ze sebe
Božího Syna a jak někteří z těch, co ho nenáviděli, říkali, že je jenom člověk a dělá se
rovným Bohu. Také zemřel proto, že se většina členů Velerady bála o svoji nezávislost.
Římané jin dávali určitou samostatnost a o tu nechtěli přijít. To jsou ovšem jenom lidské
důvody. Největší důvod pro Ježíšovu oběť byla Otcova vůle a Synova láska, kterou měl
a stále má k nám, hříšným lidem.
Víme dobře, že Pána Ježíše provázela celou dobu utrpení také Panna Maria, s níž se
setkal při cestě, když nesl kříž, s pomocí Šimona Cyrenského, na Golgotu. Také při umírání na kříži byla Maria přítomná. Spolu s ním duševně trpěla. Také byla přítomná, když
Pána Ježíše pochovali do hrobu. To vše jsme mohli prožívat při pobožnosti „křížové
cesty“. Maria neztratila naději, když prožívala dny nepřítomnosti Ježíše, ale s důvěrou
kráčela k nedělnímu ránu, protože věděla, že její Syn je skutečně Syn Boží. Toto přesvědčení a víru měla od okamžiku Zvěstování. Toto tajemství jsme také prožili letos
v postní době.
Velké překvapení pro apoštoly i ženy, které přišly k hrobu pomazat Pánovo Tělo, byla
skutečnost prázdného hrobu. Ještě větší bylo překvapení pro všechny, kteří se setkali
osobně se Vzkříšeným Pánem. Tato skutečnost byla pro všechny těžko uvěřitelná, a je
tomu tak do dnešní doby pro mnohé lidi. Je zde také zajímavá postava svatého Tomáše,
který nebyl přítomen, když Pán Ježíš přišel i přes zavřené dveře do Večeřadla. Ostatní
apoštolové radostně zvěstovali Tomášovi: „Viděli jsme Pána!“ Tomáš však trvá na viditelných a hmatatelných důkazech. I dnes je spousta takových lidí, kteří hledají a pochybují
ve své víře a ve svém hledání. Potřebují zkušenost víry, aby mohli věřit, že ten Ukřižovaný je živý.
My všichni spolu s Tomášem hledáme smysl svého života, smysl utrpení vlastní i utrpení jiných lidí. Utrpení v tomto světě a v dnešní době je opravdu mnoho. Víra ve vzkříšení nám může pomáhat při našem hledání.
Přeji Vám všem velký užitek z letošních Velikonočních svátků. Protože Velikonoce
nejsou pouhé svátky jara, ale naděje pro lepší svět a věčný život.
Všem žehná a všechno dobré vyprošuje od Našeho Pána
Otec Emil

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Výtěžek Tříkrálové sbírky byl 10.930 Kč.
Finanční prostředky použije Charita pro potřebné.
Děkujeme všem dárcům.

Obec Neubuz srdečně zve
všechny malé i velké čarodějnice,
čaroděje, ježibaby a ježidědky
na

Slet
ɋIZWLǊRVQK
Čtvrtek 30. dubna 2015
areál MOŠTÁRNA v Neubuzi
Začátek v 17 hodin
***
Občerstvení, zábava a hezké počasí
zajištěno :-))
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Lucembursko
Když před lety přišel Petr Matula (bývalý
hráč 1.FC Neubuz) s nápadem zahrát si mezinárodní utkání v Lucembursku, přivítali jsme
to s nadšením. Jednak nás zajímalo, jak vypadá země, odkud pochází náš král Jan
Lucemburský a jednak nám připadala možnost navázat kontakt se „západní Evropou“
zajímavá. Byla by škoda nevyužít Petrových
dobrých vztahů s fotbalovým klubem ve vesničce Contshum.
Někteří se tohoto potěšení vzdali, jelikož
měli obavy z jazykové bariéry a taky nevěděli, co mají od cizí země i jejich obyvatel očekávat. Třebaže je Lucembursko centrem
Evropské unie, většina obyvatel rozumí jen
lucembursky a francouzsky. Anglicky mluví
spíše mladí a německy lidé blízko východní
hranice.
Krajina je v Lucembursku krásná a hodně
se podobá naší. Jen když přijedete do vesnice zjistíte, že jste opravdu jinde. Přivítají Vás
pěkně udržované domy francouzského typu
s nezbytnými okenicemi.
Společnou zálibu máme i v pití piva. A taky
ho umějí dobře vařit. Lucembursko je zemí
krásných hradů. Ten, ve kterém se narodil Jan
Lucemburský se jmenuje Vianden a je opravdu impozantní.
Samotná vesnice Consthum leží 500 m nad
mořem, na návrší s dalekým rozhledem
a může se pochlubit starobylými domy, milými lidmi, pohostinností.
O čemž jsme se mohli přesvědčit už dvakrát. Nejenom hráči, ale celá vesnice nám připravila skvělé zázemí včetně ubytování, vynikajícího jídla i skvělých výletů.
V létě přijedou naši lucemburští přátelé
k nám do Neubuze. Pevně věříme, že se jim
tady bude líbit.
Zvláště těm, kteří navštíví ČR poprvé
a na vlastní oči se přesvědčí, že jsme civilizovaná krásná země a ne rozvojová divočina.
Snad se nám podaří v budoucnu postoupit
o krůček dál a navázat s vesnicí Contshum
oficiální partnerství. Partnerská spolupráce
měst je forma dlouhodobé mezinárodní spolupráce mezi samosprávami, spočívající
v pravidelném setkávání zástupců měst nebo
obcí a jejich občanů, podložena oficiálním
dokumentem – Partnerskou dohodou.
Jedná se o aktivity v různých oblastech.
Kultura, sport, vzájemné poznání apod.
Partnerství je velmi výhodné a může vést
k dlouhodobé spolupráci, včetně společných
projektů. Je to stále více preferovaná forma
výměny zkušeností ze všech oblastí života
obce, napomáhající porozumění mezi národy
a odlišnými kulturami.
Jedním z nejdůležitějších předpokladů
partnerské spolupráce je existence nadšených lidí, kteří do projektu vloží svou energii,
nadšení, kreativitu, srdce a dobrovolnou
práci bez nároku na odměnu.
V České republice je v současné době 234
měst s mezinárodní spoluprací a další přibývají. Věříme, že se brzy zapojíme i my.
J. Šebestová
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ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI
na katastrálním území obce Neubuz v roce 2014
Územně odpovědným policistou
Obvodního oddělení Policie Vizovice
(dále OOP Vizovice) byla vypracována
zpráva o bezpečnostní situaci na katastrálním území obce Neubuz za rok 2014,
která zahrnuje obecná informační fakta
o dané lokalitě, dále informace k počtu
evidovaných případů, kterými se zabývali
policisté OOP Vizovice, popřípadě další
složky policie (dopravní inspektorát, služba kriminální policie a vyšetřování, Cizinecká policie, atd.).
V roce 2014 bylo na katastrálním
území obce Neubuz evidováno 8 trestných činů. Z toho tr. činnost zahrnuje:
1 x usmrcení s nedbalosti – dopravní
nehoda s následkem smrti,
4 x majetková trestná činnost (krádeže,
poškozování cizí věci) – ani v jednom případě se nepodařilo policii zjistit pachatele činu,
1 x podvod – realizována oddělením
hospodářské kriminality ve Zlíně - pachatel byl zjištěn,
1 x zanedbání povinné výživy – pachatel byl realizován zkráceným přípravným
řízením,
1 x porušení povinnosti v insolvenčním
řízení – realizována oddělením hospodářské kriminality ve Zlíně - pachatel byl
zjištěn.
V průběhu roku 2014 byly na katastrálním území obce Neubuz evidovány
orgány PČR OOP Vizovice tyto přestupky v počtu 36 případů:
34 x přestupek v dopravě – zahrnující
přestupky proti bezpečnosti na úseku silničního provozu,
1 x přestupek proti občanskému soužití (§ 49 z.č. 200/1990 Sb.) – jež byl oznámen správnímu orgánu na Město Vizovice, který tento v rámci své kompetence
projednal,
1x správní delikt ubytovatele – řešil
orgán Cizinecké policie.
Co se týká celého služebního obvodu
OOP Vizovice, v roce 2014 bylo celkem
zaevidováno 233 trestných činů a v roce
2013 jich bylo zaevidováno 221.
Přestupků bylo ve služebním obvodu
OOP Vizovice v roce 2014 zaevidováno
1575 a v roce 2013 jich bylo zaevidováno
1166. Na řešení zmíněných trestných
činů a přestupků se podílely všechny
útvary Policie České republiky.

Celková objasněnost
(zjištění pachatelů) OOP
Vizovice v roce 2014 byla 61,80 %
a v roce 2013 byla 53,39 %. Objasněnost
územního odboru Zlín (okres Zlín) byla
v roce 2014 57,22 % a v roce 2013 byla
55,87 %. Objasněnost celého Krajského
ředitelství Policie v roce 2014 byla
57,66 % a v roce 2013 byla 55,45 %.
Policisty OOP Vizovice bylo za rok 2014
zadrženo 61 řidičských průkazů za jízdu
pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek a dále bylo 199 řidičů motorových vozidel přistiženo při přestupkovém jednání, kteří spáchali tzv. bodované přestupky.
Dále bych chtěl v této zprávě zmínit,
že v celé České republice narůstá počet
protiprávních jednání, která se dějí i přes
internet. Tímto bych chtěl upozornit
občany Vaší obce, aby byli více obezřetní
při provádění různých platebních transakcí přes internet a nedávali k dispozici
své přístupové údaje k účtu jiným lidem,
které neznají. Velmi často potom dochází
k nemalým finančním ztrátám, kdy se
následně tyto už nedají dohledat, protože finanční prostředky ve většině případů končí na zahraničních účtech.
Při sebemenším podezření je potřeba
kontaktovat policii. Stále pak platí, aby si
občané všímali svého okolí, nepouštěli
do svých obydlí cizí lidi a dobře si zabezpečili svůj majetek. V této zprávě se chci
rovněž zmínit o narůstajícím počtu případů domácího násilí, které se v rodinách děje a je nejčastěji způsobeno vlivem alkoholu. Všímejte si proto Vašeho
okolí, Vašich sousedů, a pokud byste
měli sebemenší podezření, že není něco
v pořádku, zavolejte na linku 158 a společně takto můžeme předejít například
stupňování tohoto násilí v rodinách.
Na závěr bych chtěl jménem Obvodního oddělení PČR Vizovice a jménem
svým, jako územně odpovědného policisty poděkovat především Ing. Renatě
Zábojníkové za velmi dobrou spolupráci
a její přístup při řešení problémů ve Vaší
obci a těším se na další spolupráci v nadcházejících letech.
pprap. Filip Hlavička
vrchní asistent

• TABULKA PROTIPRÁVNÍCH JEDNÁNÍ ZA OBDOBÍ 2010 – 2014
Trestné činy
Přestupky

2010
3
86

2011
1
43

2012
8
31

2013
8
103

2014
8
36

Změna zimního času na letní
V neděli 29. března 2015 se v každé
domácnosti středoevropského časového
pásma, v naší vesnici nevyjímaje, posunuly
ručičky hodin o hodinu vpřed. Z druhé
hodiny ranní se náhle stala hodina třetí. A
proč vlastně musíme spát o hodinu méně
a narušovat běžný denní režim, když třeba
dětem působí tato odchylka problém?
Z historie: Cílem letního času je úspora
elektrické energie, která by byla jinak
potřeba pro večerní osvětlení. Princip
podobný letnímu času se asi poprvé objevil roku 1784 v dopise Benjamina Franklina
vydavatelům časopisu Journal of Paris.
Dopis však byl míněn ironicky, Franklin
nenavrhoval zavedení letního času, ale aby
lidé vstávali i chodili spát dříve, čímž by
lépe využili denní světlo. První vážně míně-

ný návrh na zavedení letního času učinil
londýnský stavitel William Willett roku 1907
ve své eseji The Waste of Daylight, ale
v praxi byl zaveden za první světové války
v roce 1916, a to hned v řadě evropských
zemí. Každoroční letní čas byl v Československu zaveden v roce 1979. Po několika letech se ustálilo pravidlo, podle kterého
se letní čas zaváděl poslední březnový
víkend (v noci ze soboty na neděli) a končil
poslední zářijový víkend. Od roku 1996 je
letní čas o jeden měsíc delší – trvá až
do posledního víkendu v říjnu, čímž je letní
čas zaveden po větší část roku než čas pásmový. Tato změna byla provedena v celé
EU, takže se přizpůsobila i Česká republika.
Podle pravidel EU přechod nastává
ve všech časových pásmech současně,

v 1:00 UTC (tzn. 2:00 SEČ, resp. 3:00 SELČ),
poslední neděli v březnu, resp. říjnu.
Argumenty pro a proti: Argumentem pro
zavádění letního času jsou především již
dříve uvedené energetické úspory. Občas
se také argumentuje pro letní čas tím, že se
poněkud zmírňují některé energetické
špičky. Letní čas je také terčem kritiky. Lidé
argumentují tím, že v letních měsících
nemá letní čas na spotřebu elektrické energie v podstatě žádný vliv, protože přirozené osvětlení je i tak dost dlouhé a některým lidem může způsobovat zdravotní
potíže, nebo dříve zmíněné spánkové
odchylky, především u dětí. Z českých politiků se boji za zrušení střídání času dlouhodobě věnuje senátor za KDU-ČSL Petr Šilar.
L. A. Šebestová

Mezinárodní den žen

Jarní tvoření
I když 6. března 2015 se počasí moc jarně netvářilo, ve společenské místnosti to
jarem vonělo. Hromada březového proutí, narcisy, peříčka, skořápky, mašle a větvičky
se rázem proměnily pod našima rukama v květinovou dekoraci do interiéru. Nezůstalo
jen u jednoho výrobku. Většina přítomných dam si domů odnesla i jarní ozdobu
na dveře. Opět jsme se přesvědčily, že fantazii se meze nekladou a každá s nás je moc
šikovná. Krásné jaro a těšíme se na další společné tvoření!
K. Garguláková

8. březen zná většina lidí pod zkratkou MDŽ a v mnohých vyvolává živou
vzpomínku na socialistickou propagandu přestrojenou do kabátu oslav s nezapomenutelnou vůní povadlých karafiátů, visící mezi krepovým papírem
a obloženými chlebíčky s minerálkou.
Páni soudruzi zvesela rozdávali mýdla
a punčochy, organizovali nejrůznější
estrády pro potěšení žen a bujaré pitky
pro potěšení vlastní. I přes množství
darovaných bonboniér zůstala v paměti
hořká pachuť spjatá s minulým totalitním režimem, která vytěsnila původní
význam MDŽ a přelepila ho nelichotivým puncem zprofanovaného komunistického svátku. Ale nezapomínejme, že
MDŽ je mezinárodně uznávaným svátkem, který vznikl díky stávce švadlen
roku 1908. Právě švadleny z New Yorku
stávkovaly za zlepšení životních podmínek. Cílem tohoto boje bylo získání
volebního práva pro ženy, následoval
boj za rovnoprávnost a spravedlnost
a samozřejmě mír. Tento den protestují
např. feministky dodnes. V mnoha rodinách v ČR se MDŽ slaví do dnešní doby,
přestože od roku 1990 není MDŽ oficiálním svátkem.
L.A. Šebestová
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1. FC Neubuz – kopaná
Kanci zbrojí na jarní část – ve hře je postup!
Jarní část sezóny již konečně začíná klepat na dveře, první utkání je na programu
již v sobotu 11. dubna.
Kanci se představí na hřišti Lukova a náš
tým se již plně připravuje na jarních osm
bojů. Kanci jsou stále ve hře o postup
a vítězství v soutěži, na první SK Zlín 1931
ztrácíme pouze tři body a právě největšího
rivala hostíme na domácí půdě.
Kádr doznal změn, převážně šlo však
o posílení naší družiny. Příchody: Michal
Ďuriš (Slovensko), Miroslav Ševců (Zádveřice), brankář Radek Pavlas (návrat z hostování v FC Slušovice), Aleš Knápek (prodloužení hostování z TJ Hvozdná). Na hostování
do FC Slušovice odchází brankář Jakub
Štefek.
V zimní přípravě odehráli kanci přípravná utkání s celky jako Sehradice, Kašava,
Všemina, Hrozenkov, nebo Jasennou, prohráli pouze s prvním jmenovaným a hlavně ofenzivně byli opět velmi silní. Tradiční
opory Michal Pšenka a Martin Vrba neztratily nic na svém umu, navíc se k nim přidaly „mladé pušky“ Kuba Vaculka, Mira Minařík, Pepa Sedláček a Lukáš Drábek.
Opora mezi tyčemi, brankář Jakub Štefek, se na poslední chvíli rozhodl v jarních
postupových a pohárových bojích posílit
FC Slušovice a uzavírá tak své účinkování
u týmu Kanců. Před odchodem nám prozradil, jak se tato změna „upekla“: „V březnu mě oslovilo vedení Kanců, že je tady
nabídka na mé hostování v týmu FC
Slušovice. Trenér Martin Rudl s tím problém neměl, a tak jsem se rozhodl uzavřít
svůj fotbalový život v místě, kde mé srdce

začalo tlouct. Vzhledem k mému návratu do Prahy a vytížení
s charitativním týmem Real Top
Praha se zřejmě totiž jedná
o můj poslední půlrok. Situaci
navíc nahrál fakt, že se k týmu
vrátil Radek Pavlas a je zde také
mladý talent Míša Kašpárek. Tři
golmani na IV. třídu, to je trochu luxus a tak jsem neváhal.
Radkovi věřím, Michal se od něj
může hodně naučit a mezi tyčemi tak
k oslabení určitě nedojde. Dvě sezony
u Kanců, kde jsem přišel s kamarády
Pavlem Machalíčkem a Petrem Loubalem,
jsem si naprosto užil a skvělé bylo také to,
že jsem se v kabině potkal s kamarády, se
kterými jsme válčili v dorostenecké lize,
nebo později v mužských týmech ve vyšších soutěžích. Pod Martinem Rudlem se
tým zvedl technicky a kombinačně, snajpři
Pšeňa s Vrbisem budou mít asi jednou
v Neubuzi sochy. Bratři Zubíčci odvádějí
také nadstandard, divize z Klondiku Březa
a Mlýňas jsou navíc jistotou zábavy, mladí
borci Hublík, Kuzma, Ďobek, Minár, Kašpy,
Sedlo, Budža, Chovi jsou také skvělí
do party. Zažili jsme společně soustředění
u kanonýra Luďka Zelenky, natáčela nás TV
Nova, díky Ondrovi Vičíkovi a skupině
Premier máme hymnu, dotovali jsme
kance v Zoo Lešná, máme web, klub žije
a jde to poznat na návštěvách a podpoře.
Hlavně ta ze strany obce – Renaty Zábojníkové a Miry Dubovského byla opravdu
„srdcařská“. Navíc (doufám) nesmrtelný
pan Lucien Rudl vládne klubu stále pev-

Program jarních utkání Kanců.
nou rukou. Kluci, kteří mně upřímně znají
ví, že mám rád výzvy a ta slušovická přišla
na sklonku kariéry a nemohl jsem se s ní
nepoprat. Děkuji všem, kteří si se mnou
užili a bavilo je to stejně, jako mě. Kanci mi
přirostli k srdci a když vyjde čas, přijdu fandit do hlediště. Doufám také, že v létě společně oslavíme přestup! Končím, protože
kdybych chtěl sdělit vše dobré, musel by
mít magazín asi 50 stránek.“ Starostka
obce, Renata Zábojníková, dodává: „Kuba
byl pro tým přínosem nejen na hřišti, ale
také mimo něj. Nastartoval tady něco
skvělého a já pevně věřím, že tuto pomyslnou laťku udržíme. Přeji mu za všechny
hodně štěstí.“
Kanci na soustředění
Od 26. – 29. 3. se Kanci přemístili
do valašských vrchů, když se jim základnou stanou Velké Karlovice. Zde budou
pod dohledem Martina Rudla polykat tréninkové dávky a formou výběhů se seznámí s místními kopci.
Kuba Štefek

Jarní den 20. března?
Miluji Vánoce a celé období adventu. Je
to jediná část zimních měsíců, kterou
s nadšením přijímám, dokonce jsem
okouzlena krásou ledového království, kterým Paní zima halí krajinu a uspává přírodu. Zbylý čas jen netrpělivě čekám
na teplo jarních paprsků nesměle se
deroucích zpoza mraků, a přestože nemají
sílu letního slunce, hřejí více, než vlněný
svetr, do kterého se choulím, abych přečkala šeď a chlad zimy. A snad i milovníci
sněhu a zimních sportů nadějně vyhlíží
přílet ptáků, zvěstující brzké jaro. S prvními
sněženkami jsem zaplesala, dočkala se
tolik očekávaného probuzení přírody, kterou zima propustila ze svých spárů. Ze
školních lavic si pamatujeme, že jaro podle
učebnic začíná 21. března, tak proč tento
rok připadl první jarní den už na 20.? Je to
právě jarní rovnodennost, která ovlivňuje
jeho pohyblivé datum, stejně jako nestálost židovských i křesťanských Velikonoc.
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Rovnodennost svým názvem naznačuje,
že den trvá stejně dlouho jako noc. V astronomii je to okamžik, kdy je Slunce v rovině zemského rovníku, takže jeho paprsky

dopadají na Zemi kolmo k její ose. Stává se
tak v březnu při jarní rovnodennosti a při
podzimní v září.
L.A.Šebestová

Slušovičtí včelaři hodnotili
V neděli 1. 3. 2015 se uskutečnila Výroční členská schůze slušovické včelařské
organizace, jako tradičně v Neubuzi v kulturní místnosti. Po uvodním slovu místopředsedy př. Dubovského zhodnotil předseda př. Šťasta minulý rok 2014. Př. Květák
jako člen Okresního výboru seznámil členy
se zdravotní situaci na celém okrese, která
bohužel není dobrá. Právě k této situaci se
rozproudila živá diskuse, neboť tento zdravotní stav včelstev se dotýká přímo každého člena. Z diskuse vyplynulo, že zlepšení
je v rukou každého z nás – dodržováním
zvýšené hygieny a veterinárních předpisů.
Na schůzi byl předán př. Košárkovi z Hrobic
čestný odznak Vzorný včelařský pracovník,
věnovaný Českým svazem včelařů Praha.
Vyznamenání odráží dlouhodobou
a možno říci celoživotní práci př. Košárka
ve včelařství a jeho zásluhy o rozvoj včelařských organizací. Bylo to při příležitosti
životního jubilea 75 let oslavence a 65 let
jeho práce ve včelařství. Výbor Základní
organizace Slušovice dále ocenil práci
svých zasloužilých členů děkovným listem.
Jedná se o: př. Dědka Jana z Rakov při živ.
jubileu 80 let, př. Pekaře Frant. ze Všeminy
při živ. jubileu 75 let a př. Květáka Radka
z Dešné při živ. jubileu 50 let. Letošní
Výroční členská schůze byla volební, t. j.

volil se nový výbor. Velkých změn nový
výbor nedoznal, pouze do výboru přistoupil jako nový člen př. Petruželka. Setrvání
osvědčených „starých pracovníků“ z minulého výboru je výrazem jejich dobré práce
a důvěry, které v nich členové mají. Problémy, které včelařství nyní má v souvislosti se špatným zdravotním stavem včelstev,
odrážela i přednášk a I ng Slavík a,
která pojednávala právě o problémech
včelaření v moderní hospodářsky obdělávané krajině.

Závěrem byly poskytnuty nové poznatky, které byly získané v zahraničí na četných zájezdech (Polsko, Itálie a Francie).
Závěr schůze lze shrnout ujištěním, že
jak zahradníci, sadaři a zemědělci se
mohou na pomoc včelařů při opylování
jejich kulturních plodin spolehnout
a milovníci medu se mohou těšit na letošní
med.
Pěkné Velikonoce Vám přejí včelaři.
M.D.

Sbor dobrovolných hasičů Neubuz
Výroční valná hromada
Dne 10. ledna 2015 pořádal sbor dobrovolných hasičů v Neubuzi valnou hromadu. Každoročně se scházejí místní hasiči se
svými bratry a sestrami z 11. okrsku, spřáteleného sboru z Lipové a představiteli
obce. Starosta zhodnotil práci hasičů
v roce 2014. První slavnostní událostí bývá
hasičská pouť na sv. Hostýně a první neděle v měsíci květnu patří floriánské pouti
v naší obci. Potom následuje série soutěží,
do kterých se zapojila družstva žáků, žen
a mužů. Všichni přivážejí vítězné poháry
a ocenění. Dělají radost nejenom sobě, ale
i svým trenérům a naší p. starostce.
Účastnili jsme se soutěže 11. okrsku
na Veselé. Družstvo žen jelo na postupovou soutěž na Březovou. Muži dosahovali
velmi dobrých výsledků na pohárových
soutěžích v okrese Zlín. Již několik let se
muži a ženy nad 35 let účastní hasičské
soutěže na Březové. Největší akcí pro náš
sbor je soutěž O pohár starostky obce. Tato
akce má velmi dobrou úroveň, proto se
k nám sjíždí stále více hasičských družstev.
Za družstvo žáků přečetl zprávu o činnosti
ml. hasičů M. Tomšíček. Přestože se potýkáme s nedostatkem dětí, jezdíme na jarní
a podzimní kolo hry Plamen, okrskovou
soutěž, pojezdovou a pohárové soutěže.
Pořádáme besedy, výlety a bowling. Děti

plní odznaky odbornosti a s příchodem
nových instruktorek Míši a Dominiky se
rozšiřují možnosti práce s dětmi. V letošním roce probíhaly ve všech sborech
volby. Tak tomu bylo i u nás. V následujících pěti letech bude výbor pracovat
ve složení: starosta - Stanislav Tomšů; jednatelka - Jana Macháčková; pokladník Ivana Tomšů; referentka žen - Kamila
Garguláková; strojník - Miroslav Václavík;
velitel - Tomáš Tomšů, preventista - Stanislav Tomšů ml.; člen KRR - Radoslav Macháček; předseda KRR - Ing. Renata Zábojníková; vedoucí mládeže - Stanislav a Ivana
Tomšů; členové výboru - Petra Robešová,
Roman Šlahař, Gargulák Miroslav.
Nově zvolenému výboru přejeme hodně
elánu do další práce.
Jak všichni víte náš sbor má zásahovou
jednotku, která v loňském roce vyjížděla
ke dvěma požárům a jednomu planému
poplachu ve firmě SCHERON.
V roce 2014 jsme prožívali i smutné chvíle. Především, když jsme se naposledy loučili s naši čestným starostou Josefem Chovancem.
Součástí programu valné hromady byl
plán akcí na r. 2015. Budeme rádi, pokud
se zúčastníte akcí, které budeme pořádat
a pokud si najdete čas přijďte podpořit
naše cvičící družstva na hasičské soutěže.

Co říci na závěr? Přejeme si, abychom se
v r. 2015 setkávali při slavnostních a sportovních příležitostech, aby naše zásahová
jednotka i ostatní hasiči nemuseli zasahovat při mimořádných událostech.
Ivana Tomšů

Odznaky odbornosti
V neděli 1. 3. 2015 v Zádveřicích naši
mladí hasiči pod vedením Dominiky T.
a Míši G. plnili odznaky odbornosti.
Jarek H., Kuba V., Erik L. a Filip Z. byli trochu nervózní, ale všichni teorii a testy
zvládli. Filip Z. a Jarek H. získali odbornost
strojník, Kuba V. odbornost preventista
a Erik L. odbornost kronikář. Blahopřejeme!

Pozvánky
V sobotu 25. dubna
Vás srdečně zveme
na hasičskou pouť na sv. Hostýně.
Odjezd autobusu v 7.15 h
od obecního úřadu.
•••
3. května
se koná v naší obci pouť.
Mše sv. bude v 11 hodin
u kapličky sv. Floriána.
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Hasičské muzeum
V pátek 20. 3. jsme navštívili Hasičské
muzeum ve Vizovicích. Prohlídku provázel
výklad místního starosty sboru dobrovolných hasičů. V muzeu se vystavují exponáty, které se v místním SDH zachovaly.
Mohli jsme vidět pumpovací stříkačku
za koně nebo starý hasičský vůz. Jsou zde
také uloženy kroniky sboru nebo fotografie s veliteli a starosty. Nachází se zde také
vitrína s poháry a diplomy, které SDH
Vizovice vyhrálo.
Poté jsme se přemístili do místní hasičárny, kde byla už nová technika. Nutno
podotknout, že technika je úplně nová
a připravená vždy k výjezdu.
Myslím si, že se nám ozvláštnění schůzky líbilo a rádi bychom někam jeli i příště.
Martin Tomšíček

Z naší školy
Country soustředění v Trnavě

Sovička
Ačkoli bychom mohli předpokládat, že
zima utlumila většinu aktivit v obci, nemůžeme být dále od pravdy. Aktivní jsou i ti
nejmenší. Společně s maminkami se
potkávají každé úterý od 16 hodin v kulturní místnosti nad obchodem v Klubu
maminek Sovička. Na své si zde přijdou jak
děti, tak jejich doprovod. Malí členové mají
možnost si hrát s ostatními kolegy a kamarády, navzájem se poznávat a objevovat
nové věci, nebo jen prostě bezstarostně
pobíhat. Maminky naopak mají jedinečnou možnost si, třeba u kávy, popovídat,
vyměnit názory, tipy a vychytávky, které
mohou pomoci ostatním. Zima setkávání
maminek sice omezila právě na kulturní
místnost, ale ony hlavu nevěší. Netrpělivě
vyčkávají jaro, které jim umožní uskutečnit
plánované společné procházky a další aktivity, kterými se nejmenším občánkům jistě
zavděčí.
Maminky a děti netvoří žádnou uzavřenou společnost a rády přivítají do svých
řad nové tváře. Navíc všichni známe ono
známé „Kdo si hraje, nezlobí.“, tak se nebojte a přijďte za námi nezlobit!
Zuzka Kocourková Kneslová

8

Školička pro předškoláky
Již několik roků u nás probíhá projekt, věnovaný budoucím prvňáčkům,
kteří mají nastoupit od září do naší
školy.
V letošním roce přišlo na zápis 12 prvňáčků. Jednou měsíčně za námi předškoláci přichází do školy a prožívají
s námi celý den. Před samotným vstupem do školy tak kamarády, průběh
vyučování a hru ve školní družině
poznají daleko lépe. Také se skamarádí
s ostatními budoucími spolužáky. Mají
i své hodiny výuky, kde poznávají další
paní učitelky. Plní všelijaké úkoly, společně si hrají, zpívají a sportují. Na závěr
mohou jet s námi i na školní výlet. Tak
jejich přechod ze školky probíhá v co
největší pohodě. V letošním roce již
u nás byli v únoru a březnu. Jejich prožívání můžete sledovat na stránkách neubuzské školy. Je zde vidět, že už teď
do kolektivu žáků velmi dobře zapadli.

Současní žáci neubuzské školy spolu
s některými bývalými žáky absolvovali
soutředění country tanců v Trnavě.
V úterý 24. března po vyučování se
skoro celá škola nechala dovézt do RS
Trnava. Úkolem country kroužku bylo
dopilovat vystoupení na regionální soutěž
pohybových skladeb, která se bude konat
12. dubna ve Zlíně.

Hned po příjezdu opravdu začala dřina.
Malí i velcí tanečníci se snažili stíhat veškeré taneční kreace. Skladba je dlouhá přes 4
minuty, a tak zapamatovat si choreografii
nebylo jen tak lehké. Hlavně pro nováčky
kroužku. Nicméně krásné prostředí trnavské přírody dodávalo všem chutě užít si
báječného slunečního dne. A tak na hřišti
se střídal tanec, fotbal i jiné sporty. K večeru čekala na tanečníky parádní relaxace
v bazénu s vířivkou a pro zmrzlíky i sauna.
Večer byl věnován společenským hrám.
Ale brzy si všichni šli rádi lehnout do svých
postýlek.
Další den dopoledne byl opět trénink
a po obědě zasloužený odpolední klid.
Každý ho pojal po svém. Deskové hry,
postel, pohádky, hřiště či průlezky. To vše
měly děti k dispozici. Domů žáci odjížděli
s krásnými zážitky. Poděkování patří rodině
Tomšů za poskytnutí pěkného zázemí
a výborné jídlo a panu Valeriánovi za
dovoz dětí do Trnavy.

Návštěva pana Dřevojánka
u nás ve škole

Pohádkový zápis do 1. ročníku v ZŠ Neubuz
Zápis do 1. ročníku se tentokrát u nás konal hned ve čtvrtek 15. ledna 2015 a oproti
předchozím zápisům byl malinko jiný. Naši žáci totiž shodou okolností měli v tento
samý den divadelní představení nejmladšího diváka ve Zlíně, a tak uvítání a seznámení
s naší malotřídní školičkou se ujali naši „bývalí“ starší žáci (teď šesťáci a sedmáci). Byli
převlečeni za pohádkové bytosti a vše zvládli na výbornou, za což jim moc děkujeme.
Na začátek zarecitovali vtipnou báseň, potom jsme si všichni společně zatancovali
taneček a už začaly opravdové „přijímačky“. Předškoláčci nám přednesli básničky nebo
zazpívali, odpovídali paní učitelce na záludné otázky, namalovali obrázek a také si trochu zasportovali na opičí dráze. Samozřejmě velkou úlohu zahrála i tréma, ale všech 11
dětí to zvládlo skvěle a zasloužily si i sladkou odměnu.
Pestré odpoledne jsme si náramně užili a doufáme, že se u nás dětem i rodičům líbilo. Už teď se na všechny budoucí prvňáčky moc těšíme.
Petra Výchopňová

Děti otevřely masopustní týden
Žáci školy pod vedením paní ředitelky
Petry Výchopňové v doprovodu houslí
předvedli krátké masopustní vystoupení
pochovávání basy a také své umění ukázali
ve hře na flétnu. Pak se střídaly tanečky
a soutěže. Hudbu nám pouštěla Eva Staroveská. Karneval začal v 15 hodin. Sál byl
nádherně vyzdoben. Dětem se v tomto
prostředí opravdu skotačilo dobře. Byly
stále aktivní. A většina vydržela až do 18.
hodiny. Bufet zajišťovali rodiče a zaměstnanci školy. V tombole bylo 180 cen,
na které přispěl Klub rodičů Neubuz, škola
a rodiče žáků, také pek árna paní
Dorotíkové ze Slušovic. Obec Neubuz nám
darovala cukrovinky a pohoštění pro soutěžící. Takovému čerstvému párku v rohlíku nikdo neodolal. Děkujeme všem, kteří
se podíleli na této zdárné akci.
Masopustní veselí pokračovalo i ve středu hned od rána, kdy se žáci v rámci celoročního projektu rozdělili do družstev.
Za zpěvu písní, hry na flétny a tance začal
pravý valašský masopust. Společně jsme
vypracovali úkoly, ustrojili se do barevných
kostýmů a vyrazili na obchůzku obcí.
Odměnou za veselé říkanky a písničky
nám byly výborné koblížky a sladkosti

od maminek a babiček. Skvěle jsme si
tento den užili, protože rádi podporujeme
tyto tradice a zvyky.
Kolektiv učitelek ZŠ Neubuz

Ráno začal normální den. Přišli jsme
do školy a nachystali si věci do vyučování.
Poté přišla teta a řekla, že k nám přijede
pan Dřevojánek z dopravního hřiště v Malenovicích.
Byli jsme zaujatí a také rádi. Po pár
minutách nás paní učitelky zavolaly
do horní třídy, kde se nám pan Dřevojánek
představil (teda spíš prvňáčkům, my už ho
velmi dobře známe) a začal povídat
o dopravních značkách a také o dopravních prostředcích. Hlásili jsme se a odpovídali na záludné otázky, které nám pan
Dřevo-jánek dával. Po hodině zajímavé
a hlavně poučné přednášky, nastala přestávka. Pak už následoval zkušební test. Ze
začátku jsme si ještě povídali o křižovatkách a snažili se vše zapamatovat kvůli
tomu testu, který obsahoval celkem 20
otázek týkajících se plné výbavy vozidel,
dopravních značek, křižovatek a celkového
silničního provozu. Test byl velmi poučný
a doufám, že si do budoucna vše zapamatuji. Můj test pro mě dopadl uspokojivě,
získal jsem 16 bodů z dvaceti.
Den se mi strašně líbil a těším se na další
zážitky s naší školou.
Adam Vaculka, 4. ročník

CESTA DO PRAVĚKU
– divadlo Zlín
Ve čtvrtek 2. února jsme vyrazili skoro
celá škola do zlínského divadla v rámci
našeho celoročního předplatného Klubu
nejmladšího diváka.
Tentokráte na nás čekalo divadelní představení, které neslo název „CESTA DO
PRAVĚKU“. Naším celoročním projektem je
totiž právě téma PRAVĚK, tak se nám to
skvěle hodilo. Samotné představení bylo
velmi vtipné a zároveň velmi zajímavé
i poučné. Moc se nám to všem líbilo
a odnesli jsme si s sebou spoustu pěkných
zážitků.
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Pololetní vysvědčení

Neubuzští tanečníci zahájili ples
Žáci naší školy spolu s bývalými spolužáky 15. ledna 2015 předtančili svou polonézu na 5. Farním plese v sokolovně ve Slušovicích.
Malí i velcí tanečníci trochu s obavou
nastoupili na parket. Ale sedmiminutová
hudba promenády je pak vtáhla do tance,
že na strach zapomněli. Děvčata tančila,
sukýnky se jim točily jak pravým tanečnicím a chlapci hrdě vedli své partnerky
po parketu. Mazurka a valčík obohatily celkovou choreografii. Po závěrečné promenádě byli tanečníci odměněni mohutným
potleskem. Předtančení se vydařilo.
Prozrazoval to úsměv rodičů a pochvala
paní ředitelky i vedoucích kroužku.

Den plný překvapení

Školní kolo recitace a zpěv
V pondělí 23. 3. se na naší škole konala soutěž ve zpěvu a recitaci. Všechny
děti se na tento den připravovaly a těšily
se, že dostanou od porotců vysoké
známky. Porota byla tvořena čtyřmi
zástupci: paní starostkou Renatou Zábojníkovou, panem Dubovským, paní
Hynčicovou a paní Pekařovou. Nejprve
se žáci předvedli s krátkým vystoupením
pod vedením paní ředitelky. Pak už se
všichni pěkně usadili, sledovali své
kamarády a trochu nervózně vyčkávali,
kdy že to půjdou na řadu. Výkony žáků
hodnotili porotci známkami s body.
Prvňáčci měli svoji premiéru. Ukázali, že
se vůbec nebojí vystupovat. Také jejich
zpívání bylo moc pěkné. Ti starší už
věděli, jak se mají před porotou předvést, aby dosáhli na první místa. Ne každému se to ovšem podařilo, i tréma udělala své. Čokoládové medaile byly rozdány a byli oceněni ti nejlepší, kteří naši
školu budou reprezentovat v konkureci
žáků ze Všeminy a Veselé. Malí zpěváci
a recitátoři si zasloužili za svůj výkon
potlesk a také něco malého na zoubek.
Laďka Pekařová
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Byl čtvrtek 29.1 2015. A začínal nám
významný den, protože dostaneme pololetní vysvědčení. Na tento den jsme se
všichni těšili. Ráno nás čekal projekt
PRAVĚK. Jako první byla na řadě poučná
„schovávačka“ různých kostí. Když jsme
dosoutěžili, tak následoval test z matematiky a ze čtení. A také vymýšlení příběhu
o lovu mamuta. Tento test byl velmi poučný a zároveň zábavný. Na konci hodiny
byla svačina a pak toužebně očekávané
vysvědčení. Jako první šli na řadu prvňáci,
za nimi 2. ,3. ,4. ročník a nakonec 5. ročník.
Po vysvědčení jsme se oblékli a šli ven.
Venku jsme se koulovali a válčili s holkama
proti sobě. Vyhrály holky a paní učitelky.
Byla to přesila. Po koulovačce paní učitelky
prohlásily, že každé družstvo má stavit
sněhuláka. Všem se sněhuláček moc povedl. Den jsme ukončili výborným obědem!!!!
Tento den byl super a těšíme se na další
zážitky naší školy.
Adam Vaculka a Miroslav Juřík

K tanci a poslechu hrál Band Zdeňka
Kozubíka. Jako host zpívala zpěvačka
Katka Oškerová . Program zpestřily dva
páry tanečníků z tanečního klubu Fortuny
Zlín. Také Bingo a bohatá tombola pobavila účastníky. Ples měl velmi dobrou úroveň. Děkujeme pořadatelům za pozvání
na tento již tradiční ples ve Slušovicích.
Lydie Staroveská

Stres z vysvědčení děti z Neubuze určitě
neměly. Den začal netradičně. Hledáním
pravěkých kostí po třídě, pak jejich určování. Projekt „Pravěk“ je jejich celoročním
projektem. Dnešní vyučování bylo na toto
téma. Děti si přečetly ukázku od E. Štorcha
z Lovců mamutů a pak plnily úkoly. Každý
ročník měl svůj úkol, ve kterém se prolínaly
předměty jako čtení, matematika, sloh,
český jazyk, prvouka a vlastivěda. Také
malování obrázku a složení příběhu bylo
zábavné. Po vyhodnocení družstev přišlo
to dlouho očekávané překvapení. Vysvědčení se líbilo, někteří žáci slibovali, že
do konce roku známky ještě trochu zlepší.
Tak uvidíme. Pak se šlo ven, kde začala
koulovačka a stavění sněhuláků. Do školy
se vrátili žáci vydovádění a hladoví. Tak
rychle do jídelny naplnit svá bříška! Den se
nám opravdu vydařil!
Kolektiv učitelek ZŠ Neubuz

Poděkování
Dovolte, abychom se s Vámi podělili
o tak příjemnou záležitost, jako je
poděkování. A komu budeme děkovat?
Seniorům! A ptáte se proč? Protože si to
zaslouží.
Za svůj život odvedli veliký kus poctivé
práce. Važme si jejich celoživotních zkušeností, ze kterých můžeme čerpat inspiraci.
Obdivujme ty aktivní a inspirativní seniory,
kteří vzdorují přibývajícím létům, nemocem, bolestem a všem útrapám s úsměvem na rtech. Buďme rádi, že jsou mezi
námi.
Naši „starouškové“ to s námi nemají
vůbec lehké a přesto jsou neuvěřitelně
trpěliví.
My „mladí“ jsme pořád unavení, nabručení, zaneprázdnění, příliš zaměstnaní.
Na nic a na nikoho nemáme čas.
Je toho hodně co bychom ve vztahu
k seniorům mohli zlepšit, co pro své rodiče
a prarodiče udělat. Ale možná bude stačit
úplná maličkost. Věnujte jim chviličku ze
svého času na pár slov rozhovoru nebo jen
pár minut společného mlčení, kdy budou
vědět a hlavně cítit, že jsou pro nás stejně
důležití, jako my pro ně.
Každý rok obec Neubuz pořádá setkání
seniorů, jako poděkování za léta, kdy byli
aktivními členy naší společnosti, kdy
pomáhali rozvíjet nejen komunitu, ale
i obec samotnou. Za roky práce, kterou
odvedli a udržování tradic, které jsou

nedílnou součástí naší obce, právě díky
jim. Vždy se těšíme na každoroční setkání
s nimi, kde si v příjemné přátelské atmosféře poslechneme názory a rady generace
starší a zkušenější. Vážíme si času, který
nám věnují a doufáme, že se v dalších
letech těchto setkání zúčastní se stejnou
radostí, jako je ta naše.
J. Šebestová

Jubilanti
23. 3. Macík Josef, č.p. 117
27. 3. Valová Marie, č.p. 101
28. 3. Váňová Marie, č.p. 76
31. 3. Vaculková Anna, č.p. 14
12. 4. Grebeníčková Marie, č.p. 110
23. 4. Válková Jindřiška, č.p. 124
11. 6. Gerychová Zdislava, č.p. 81
11. 6. Smetanová Dagmar, č.p. 32

70 let
81 let
65 let
80 let
60 let
65 let
75 let
65 let

Narození
27. 12. 2014 – Rumanová Eliška, č.p. 49
30. 12. 2014 – Trunkátová Zuzana, č.p.105
Přihlášení
Blahová Dana, Hladík Matěj č.p. 77
Odhlášení
Dubovský Tomáš č.p. 135, Chrástecká Blanka,
Prokešová Zuzana, Chrástecký Jiří Pavel č.p. 57,
Chrástecký Jiří č.p. 36, Minaříková Simona, Minařík
Pavel, Minařík Mojmír č.p. 116
Červenková Zuzana, Červenková Karolína č.p. 68

Statistika
K 1. lednu 2015 bylo k trvalému pobytu
v obci přihlášeno 463 obyvatel.
V roce 2014 se narodilo 6 dětí, zemřeli
4 spoluobčané.

12. ročník Neubuzského koštu slivovice
Tradiční košt slivovice se letos uskutečnil první jarní den v sobotu 21. 3. 2015 ve společenské místnosti. I když loňská úroda byla
malá a moc se nepálilo, sešlo se 22 vzorků. Po náročném koštování a udělování bodů byly v 18 hod. známy výsledky. Mezi prvními pěti
se umístili 3 „mladíci“, což znamená, že pěstování trnek a pálení slivovice zůstane v Neubuzi zachováno!
Výsledné pořadí:

1. David VALA
2. Dalibor KOBYLÍK
3. Petr TRUNKÁT
4. Bedřich VITOSLAVSKÝ
5. Jiří KOBYLÍK ml.
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gól padl 5 sekund před koncem. K získání
poháru za 3. místo nám prostě chybělo
trošku štěstíčka… Škoda, snad příští rok.
Ve finálovém duelu se střetla mužstva
Kašavy a Slušovic. Pohár za 1. místo nakonec po výborném výkonu získala Kašava,
na Slušovice zbylo „stříbro“.
Na závěr mohu jen konstatovat, že
atmosféra byla jak na stadioně, tak při
oslavách a vyhlašování na Veselé vynikající! Všichni hokejisté podali výborné výkony, za které by se nemuseli stydět ani hráči
extraligy! Více informací a hlavně fotek
z celého dne najdete na webu:
www.hornipodrevnicko.cz.

Hokejový turnaj Mikroregionu Slušovicko
Nadační fond pro rozvoj a podporu
Slušovic a Mikroregion Slušovicko
uspořádaly v sobotu 28. března 2015
1. ročník hokejového turnaje „O putovní
pohár Mikroregionu Slušovicko“.
V PSG aréně ve Zlíně bylo už od časných
hodin slyšet svištění bruslí na ledě, píšťalky
rozhodčích i povzbuzování fanoušků. Turnaje se zúčastnilo 7 družstev z 8 obcí, a to:
Slušovice, Kašava, Březová, Neubuz, Veselá,
Všemina a Podkopná Lhota s Trnavou.
Neubuzské družstvo hrálo ve složení Milan
Šebesta, Vlasťa Zábojník, Laďa Hynčica,
Martin Březík, Libor Valerián, Tomáš Chovanec, Vlasťa Schovajsa, Radek Schovajsa,
Lukáš Václavek, Lukáš Plšek a Jan Plšek.

Pochvala patří p. Antonínu Novákovi,
který s nápadem uspořádat tuto akci
přišel a turnaj organizačně spolu s kolegy zajistil, obci Veselá, která poskytla
prostor pro závěrečné oslavy a mikroregionu Slušovicko za poháry!

Pět hráčů jsme si museli „půjčit“, jinak by
se mužstvo poskládat nepodařilo. I když
na začátku vypadalo, že hokejistů máme
v Neubuzi dost, týden před turnajem skoro
nikdo nebyl… Někteří byli zaneprázdněni,
někteří neměli vybavení, některým se jen
nechtělo. A ti co chtěli, dávno hokej nehrají. Na rozdíl od ostatních. Každá ze zúčastněných obcí má amatérská mužstva, která
hrají hokej pravidelně celou sezónu.
I proto byla Neubuz považována na adepta na poslední místo. Ale to se všichni zmýlili. Chlapi hráli jak o život a po základní
části skončili na krásném 3. místě. Bohužel
v závěrečném duelu o konečné umístění
prohráli s Březovou 1:2, když rozhodující

Jarní
romance

Ten jarní déšť je roven děcka pláči, teď
sněhu slzy a teď slunce smích!
Kde z koleje se cesta na rynk stáčí, tam
náhodou se sešli v alejích.
Ó bože, k jejich štěstí chvilka stačí! Jak
stalo se, že jí podal rámě?
Jak stalo se, že přijala je hned? Šli spolu.
Bylo jim, jak náhle v chrámě před Bohem
stáli by, jich mlčel ret a zlatou pohádkou
byl kol jim svět. Šli spolu.
Kéž ta cesta konce nemá! Vítr metá déšť
jim v tvář i zrak, ruce chví se, ústa ta jsou
němá, však srdce jich, to zázračný je pták,
jenž v jásotu se vznáší do oblak!
L.A.Š.
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