říjen 2015
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Myslivci v Neubuzi
Tak jako každý rok i letos myslivci
uspořádali již tradiční posezení u táboráku, které proběhlo v červnu. Další
posezení jsme z důvodu rekonstrukce
areálu myslivny uspořádali trochu
netradičně až 12. září na místním hřišti
v areálu Moštárna.
Jelikož takový prostor by bylo chybou nevyužít, dohodli jsme se společně
s obcí Neubuz a za jejich přispění jsme
oslovili firmu SEIFEROS, která je
záchrannou stanicí dravých ptáků, aby
nám zpříjemnila odpoledne ukázkou.
Myslivci připravili občerstvení, srnčí
guláš, pečený divočák, pečený daněk,
na zapití zlatavý mok, pro děti párek
v rohlíku a oblíbenou limču.
Protože počasí přálo, již
brzy po obědě se začali trousit první zvědavci. Mezitím si
firma SEIFEROS rozmístila
dravce po celé ploše hřiště
a návštěvníci si je tak mohli
prohlédnout z blízka.
Samotná přehlídka začala
v 16 hodin a byla to opravdu
pěkná podívaná, která byla
navíc velmi poutavě komentována. Dozvěděli jsme se
hodně zajímavého, co se
týk á záchranné stanice
i jejich opeřených svěřenců.
Na své si přišli i odvážlivci, hlavně
děti, které si mohly na dravce sáhnout,
či dokonce se staly součástí přehlídky.
Bylo to pro všechny velmi příjemné
odpoledne. Jsme rádi, že jsme mohli
myslivost propagovat zase trochu
v jiném světle a těšíme se na další
setkání.
Tímto bychom zároveň chtěli pozvat
naše příznivce na další akci, a to výlet
na svatý Hostýn, kde se 17. 10. 2015
koná Svatohubertská pouť. Přihlásit
se můžete na tel. 602 431 139 – Staňce
Minaříkové.
Myslivosti zdar!
MS Neubuz Dešná

ZPRÁVY Z OBCE

Akce „Zateplení OÚ v Neubuzi“ dospěla
k závěru. Budova obecního úřadu má nový
moderní kabát. Zároveň se zateplením
obvodového pláště budovy probíhaly stavební práce uvnitř budovy. Budovalo se
nové schodiště do půdních prostor
a zateplení půdy, kde vznikly další využitelné prostory – větší zasedací místnost
a archiv. Proběhla také rekonstrukce vstupní chodby a zároveň díky novému schodišti také menší přestavba knihovny. Je potřeba dodělat podlahářské práce a skříňky
a regály do archivu a knihovny.
V areálu Myslivny se už zelená nový trávník. Stavební práce byly hotovy brzy, ale
sadové úpravy – rekonstrukce trávníku
a nová výsadba – se díky velkému suchu
protáhly až do podzimu. Naštěstí podzimní
deštíky pomohly a vše se zelená. Příští rok
chceme na místě, kde se nachází staré
nádoby na sklo, vybudovat parkoviště pro
čtyři vozidla. Projekt na parkoviště se kvůli
změně parametrů parkovacích míst

Práce v obci pokračují
i ochranné zóně plynostanice musel přepracovat a nestihlo se vyřídit stavební
povolení.

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

SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ
Akce proběhne v sobotu 31. 10. 2015, 11.00 –12.00 hodin u obecního úřadu
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 (koberce, linolea, kočárky, mísy WC,
umyvadla, ...) • odpady zeleně • stavební odpady • klasický kovový šrot, dřevo .
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
Obecní úřad v Neubuzi a společnost Marius Pedersen a.s.
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V budově základní školy se na začátku
října měnily všechny vstupní dveře – hlavní, do dvora i do šatny. Věříme, že se zlepší
zabezpečení budovy a opatření přinese
i energetické úspory.
Restaurování pískovcového kříže se
po odstranění asi 6 vrstev barvy blíží
do zdárného konce – hotovo by mělo být
do 30. listopadu.
Celkové zhodnocení investičních akcí
v letošním roce přinese poslední zpravodaj
v prosinci.
Starostka

Nabídka popelnic
Kdo má ještě zájem o plastové popelnice na kolečkách 120 l za cenu 550 Kč volejte, pište, objednáme.
V současné době jsou všechny dodané
popelnice rozebrané.

Svoz plastových odpadů
pondělí 26. října, 23. listopadu,
sobota 19. prosince.

Informace z úřadu práce
K 30. 9. 2015 je na úřadu práce evidováno 14 občanů z Neubuze.
Nezaměstnanost činí 4,4 %.

SETKÁNÍ SENIORŮ
pátek 6. listopadu v 17.00 hod.
společenská místnost
Program:
Děti z neubuzské školy
Bohaté občerstvení
Taneční vystoupení
Hudba Láďa Mokroš
SRDEČNĚ VÁS ZVEME
a těšíme se na společně prožitý večer.
Zastupitelstvo obce Neubuz
Zpravodaj Neubuz

Exkurze starostů Mikroregionu Slušovicko

Starostové našeho mikroregionu zavítali v pátek 25. září do obce Modrá
na Uherskohradišťsku, aby načerpali nové poznatky a inspiraci do další práce.
Obci Modrá se podařilo docílit mimořádného úspěchu. 18. září si její zástupci převzali v Bristolu ve Velké Británii stříbrnou
medaili ve 40. ročníku evropské soutěže
měst a obcí s názvem Entente Florale
Europe 2015 – Evropská kvetoucí sídla
a hlavní cenu v témže klání za biodiverzitu
(rozmanitost života v přírodě pozn.).
Do evropského finále této soutěže se
letos nominovalo devět měst a sedm vesnic z R akousk a, Belgie, Německ a,
Maďarska, Irska, Itálie, Nizozemí, Slovinska,
Spojeného království a České republiky.
Postup do evropské soutěže si obec
zajistila loňským vítězstvím v celostátním
kole Zelená stuha České republiky.
Jedinou cenu za biodiverzitu udělila
komise obci Modrá. Součástí kritérií bylo
hodnocení intravilánu a extravilánu obce,
použití dřevin, trvalých rostlin a květin
k jejich ozelenění, vzhled ulic a veřejných
prostranství, aktivity obce a občanů v krajině.
Při hodnocení byl položen důraz
na zapojení veřejnosti do různých akcí
v obci včetně ekologické výchovy a vzdělávání. Komisaři vysoce hodnotili Živou vodu

Zpravodaj Neubuz

na Modré, která je velice zajímavým projektem. Součástí Živé vody je podvodní
tunel ve sladké vodě, který je ojedinělým
experimentem v rámci celé Evropy.
Nachází se v hlubce 3,5 metru pod vodní
hladinou, má délku 8 metrů a šíři 2 metry.
Po levé straně můžete vidět ryby chlad-

ných vod, horských potoků a řek - jelce,
lipany, mníky, pstruhy, parmy a oukleje.
Pravá strana patří především velkým
rybám. Typickým obyvatelem je kapr.
Dravce reprezentují štiky, candáti nebo
sumci. Raritou expozice jsou jeseteři tažné r yby, které dříve migrovaly
z Černého moře až do řeky Moravy. Mezi
jeseterem ruským, malým či hvězdnatým
se vyjímá vyza velká - největší sladkovodní
ryba světa. Uvidíte zde několik vyz délky
téměř 2 metry.
Za pozornost dále stojí Archeoskanzen Velkomoravské sídliště středního Pomoraví. Je významným subjektem názorně
osvětlující jednu z nejvýznamnějších etap
našich národních dějin. Skanzen žije každodenním životem, naučnými představeními, programy, pokusnými tavbami kovů,
výrobou keramiky, zemědělskou výrobou

i neustále prováděným archeologickým
výzkumem.
Obec je oprávněně nositelkou ocenění
Zelená stuha. Na katastru obce se nachází
tolik stromů, keřů a kvetoucích kytek (převážně původních druhů), až vám oči přecházejí. Všichni jsme usoudili, že je jich víc,
než na území celého mikroregionu. V obci
nenajdete žádný sloup ani vedení, veškeré
sítě jsou uloženy v zemi. Veřejné osvětlení
je solárně napájeno.
Po prohlídce celé obce, archeoskanzenu
a expozice Živá voda jsme navštívili ještě
oficiálně neotevřenou obecní supermoderní pálenici.
Všichni jsme si z Modré odváželi spoustu
pozitivních myšlenek i nových nápadů.
A také poznání, že všechno jde, když se
chce.
R.Z.
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MORAVSKÝ KRAS – to nej z něj

Komunitní škola SOVA
V polovině října zahájil činnost Klub
maminek Sovička. Maminky se budou
scházet v úterý v 16–18 hodin ve společenské místnosti nad obchodem.
Info Zuzana Kocourková Kneslová
605 148 335.
Každou středu v 18.30 hodin ve společenské místnosti probíhá cvičení pro
ženy s paní Irenou Sousedíkovou.
Od 7. 10. 2015 začalo cvičení dětí
od 1,5–3 let. Cvičíme od 10 hodin
ve společenské místnosti s Martinou
Kadlecovou.
Zájemcům o kurz angličtiny se moc
omlouváme, ale kvůli mateřským povinnostem lektorky se bude kurz otvírat až
příští školní rok. Děkujeme za pochopení.
Podzimní kurz tvoření se uskuteční
v pátek 23. 10. 2015 od 16.30 hodin.
Naučíme se základy drátkování a budeme vyrábět drátkované zápichy.
Předvánoční tvoření bude na začátku prosince – termín upřesníme.
Na konec listopadu plánujeme posezení ve vinném sklípku. Akce se uskuteční jen v případě dostatečného zájmu.
V sobotu 7. 11. 2015 se uskuteční plavání dětí od 1,5 roku s rodiči v malém
bazénku Městských lázní ve Zlíně.
Kapacita je omezena na 10 dětí. Přihlášení a info u Zuzany Kocourkové Kneslové 605 148 335.
Plakáty na všechny akce budou vyvěšeny na webu obce, na nástěnkách
a rozeslány obecním emailem.

Obec Neubuz ve spolupráci s CK Rapant
uspořádala pro zájemce v neděli 13. 9.
2015 zájezd do Moravského krasu v sedle
kola nebo pěšky. Cyklisté jeli ze Žďárné
u Boskovic po Jantarové stezce do Sloupu,
kde se potkali s turisty v unikátních
Sloupsko-šošůvských jeskyních. Prohlídka
opravdu stála zato. Poté pokračovali cyklostezkou nádhernou skalní dolinou vývěrů
říčky Punkvy kolem Punkevních jeskyní
na Skalní Mlýn a mírným stoupáním skalní
dolinou kolem Kateřinských jeskyní až

k odbočce k propasti Macocha. Zdatnější si
vyšlápli 800 m k propasti. Následoval přejezd dolinou k jeskyni Balcarka a k vodní
nádrži Jedovnice. Celkem na kolech ujeli
okolo 40 km. Zde se setkali s turisty, kteří
zvládli i prohlídku Punkevních jeskyní. Celý
den bylo příjemně a sluníčko všechny
hřálo do zad, prostě typické babí léto.
Spokojenost z krásně prožitého dne zářila
v obličeji každého z účastníků vydařeného
zájezdu.
R.Z.

Podrobnější informace o akcích
u L. A. Šebestové 731 975 301 nebo
K. Gargulákové 605 701 367.

Na výměnu průkazů zbývají jen tři měsíce
Už jen tři měsíce mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod (ZTP a ZTP/P) na to, aby si zajistili jejich
výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní nejpozději do 31. 12. 2015,
nebudou moci po 1.1.2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví
průkazu vyplývají.
K výměně průkazu je třeba, aby se držitel dostavil osobně na pracoviště Úřadu práce
ve Zlíně, zde předložil svůj dočasný průkaz OZP nebo průkaz ZTP či ZTP/P (případně
rozhodnutí o přiznání OZP nebo ZTP či ZTP/P, je-li toto rozhodnutí k dispozici) a doložil
také svou aktuální fotografii (velikost jako na občanský průkaz). Zde podepíše příslušný
formulář a následně mu bude vystaven nový průkaz OZP.
Upozorňujeme, že výměnu průkazů pro osoby se zdravotním postižením nevyřizuje
sociální odbor MěÚ Vizovice. Bližší info lze získat na tel. 950 175 111 (ústředna Úřadu
práce ve Zlíně), případně na sociálním odboru na tel. 577 471 150, 777 471 156,
777 471 157.
Marie Šlahařová, DiS., sociální odbor MěÚ Vizovice
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1. FC Neubuz – kopaná
Jak již víte z minulého zpravodaje, tak
fotbalové mužstvo 1.FC Neubuz postoupilo pod vedením trenéra Martina Rudla
do vyšší soutěže.
Tak si ve zkratce připomeneme jejich
učinkování v této třídě. Začátky byl těžké,
neboť jsme hned v úvodu narazili na silné
mužstvo „příluckého béčka“, kteří nás porazili 5:0. Doma jsme sice porazili Rudimov
5:1 (3 branky vstřelil Pšenka), ale hned
v dalším zápase jsme zase narazili na další
„béčko“ a to Luhačovice, kde jsme prohráli
6:1. Pak jsme měli dvě vítězství za sebou,
a to v Bratřejově 4:3 a doma jsme dokonce
porazili mužstvo Šanova 7:2. Při utkání se
Šanovem Pšenka vstřelil 3 branky - první
z gólů byl jeho dvoustý gól za celou dobu
jeho působení v našem týmu. V Březůvkách jsme nešťastně prohráli 2:5. Doma
jsme opět porazili mužstvo Poteče 3:2
(když všechny branky dal Lukáš Hűbler)
a další výhrou v Tichově 5:1. Tentokrát
jsme klopýtli doma, když jsme jenom remizovali 2:2 s mužstvem Drnovic a body jsme
museli zachraňovat na penalty. Své umění
ukázal náš mladý brankař Michal Kašpárek,
když hostům vychytal 2 penalty! Po odehrání 9. kola jsme na pěkném 4. místě

Prázdniny jsou tím nejlepším časem
uskutečnit výlet s dětmi z hasičského
kroužku. Nejdříve jsme se v pátek „rozhýbali“ na bowlingu ve Vlčkové. Noc z pátku
na sobotu jsme strávili na hasičské zbrojnici. Po vydatné snídani nás Avie dovezla
na vlakové nádraží ve Vsetíně. Odtud jsme
vlakem pokračovali do Brumova. Počasí
bylo nádherné, dobře se šlapalo ke zřícenině hradu Brumov. Na místě se nás ujal průvodce a začala velmi zajímavá prohlídka
hradu, který má bohatou historii.
První zprávy o existenci hradu pocházejí
z r. 1224. Vystřídalo se zde hodně pánů.
Za zmínku stojí, že hrad vlastnil např. král
Zikmund, král Matyáš Korvín. Svou návštěvou poctil hrad i Karel IV. Během let došlo

v tabulce. Ještě jednou jedeme ven, a to
do Pozlovic (11. 10.). Pak již všechny zbývající zápasy sehrajeme v domácím prostředí.
Rozpis zbývajících zápasů:
NE 18. 10. 14:00 hod 1.FC NEUBUZ ŠTÍTNÁ Nad Vláří „B“
NE 25. 10. 14:00 hod 1.FC NEUBUZ Velký Ořechov (rekonstrukce jejich kabin)
NE 1. 11. 13:30 hod 1.FC NEUBUZ DOUBRAVY
NE 8.11. 13:30 hod 1.FC NEUBUZ PŘÍLUKY „B“ (1. jarní kolo - předehrávka dle
počasí)
Srdečně Vás zveme na všechny zápasy :-)
Střelci po 9. kole: Pšenka 11, Hűbler 5, Vrba
2, Minařík 2, Zubíček Z. 2, Loubal 2, Knápek
1, Ševců M. 1, Šmeidler 1, Březík 1,
Sedláček 1.
Kádr mužstva 1.FC NEUBUZ 2015-2016:
Štefek (78), Pavlas (85), Kašpárek (96) Trunkát (80), Zubíček J. (76), Březík (81),
Ďuriš (88), Hűbler (93), Vrba (83), Pšenka
(82), Knápek (80), Zubíček Z. (78), Loubal
(79), Ševců M. (78), Šmeidler (87), Červenka
(93), Vaculka (95), Sedláček (97), Vaculík
(72), Minařík (94), Drábek Luk. (94),
Chovanec (91), Budjač (93), Mlýnek (85),
Machalíček (80).

Sbor dobrovolných hasičů Neubuz
Hasičský výlet
ke střídání majitelů, ale i rozšíření brumovského panství. V době válek byl hrad důležitou vojenskou pevností ve Vlárském průsmyku. Později zasáhly hrad požáry, přestal
plnit funkci panského sídla a změnil se
v ruinu. V letech 1977–1982 proběhl

Tabulka po 9. kole
1. Luhačovice „B“
2. Štítná nad Vláří „B“
3. Příluky „B“
4. 1.FC NEUBUZ
5. Pozlovice
6. Březůvky
7. Poteč
8. Velký Ořechov
9. Doubravy
10. Bratřejov
11. Drnovice
12. Rudimov
13. Tichov
14. Šanov

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

36:08
24:10
24:15
29:27
20:16
30:19
25:17
18:14
15:18
26:29
11:22
13:24
08:25
07:47

24
24
18
17
16
15
14
14
12
9
9
9
6
2

Proto jsme na velkém nádvoří ve stínu
mohutných lip spořádali vydatnou svačinu, po odpočinku si koupili něco
na památku, písničkou jsme se rozloučili
s panem průvodce a po Hradních schodech se pokračovalo do města Brumova.
Nešlo obejít cukrárnu s výbornou zmrzlinou, dále jsme pokračovali kolem kašny
a kostela sv. Václava na vlakovou zastávku.
Jelikož nám zbýval čas, v rámci kulturního
vzdělávání byl naší další zastávkou místní
hřbitov a hrob významného spisovatele
Ludvíka Vaculíka.
Cestou vlakem zpět se dětem líbily především dlouhé tunely. Na Vsetíně na nás
čekala Avie a po cestě domů se zpívalo
,,Sláva nazdar výletu". V tento den se měly
děti nejenom pobavit ale i poznat krásy
Valašska. Tak snad se to povedlo a budou
vzpomínat na hezký prázdninový výlet.
Ivana Tomšů

na hradním vrcholu
archeologick ý v ýzkum a podobně jako
na hradě Lukov došlo
díky skupině nadšenců k odkrytí zbytků
hradu a areál začal
sloužit k turistickým
a kulturním účelům.
Prohlídka historického místa nás nadchla,
ale zároveň unavila.
Zpravodaj Neubuz
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Hasičské soutěže
v průběhu prázdnin
O prázdninách se mladší žáci zúčastnili několika soutěží. Ze soutěže z Tichova
přivezli zasloužené 1. místo, z Lipové 3.
místo a z Ubla 3. místo, v Želechovicích
útok nedokončili.
V sobotu 17. 10. 2015 se koná každoroční pojezdová soutěž, kterou
uzavřeme letošní hasičskou sezónu.
Budeme dětem držet palce, aby se jim
v soutěži dařilo!
Muži v létě absolvovali jen 4 noční
soutěže. Nejlepší umístění dosáhli
v Kašavě, kde obsadili 4. místo. Z denních pohárových soutěží dovezli 1. místo
z Liptálu a 3. místo z Provodova. V příštím roce bychom se chtěli s družstvy
žáků, žen i mužů zúčastnit většího počtu
soutěží.
Děkujeme všem soutěžícím za reprezentaci obce!
V sobotu 15. 8. 2015 se uskutečnila
na Březové tradiční hasičská soutěž žen
a mužů nad 35 let.
Rok od roku je těžší dát soutěžní týmy
dohromady. Toho bolí koleno, toho
kyčel, ten je po úrazu, ten zas na dovolené. Prostě je to nadlidský úkol. Nevzdali
jsme to a vyrazili do boje. Ženám se moc
nedařilo, ale snaha byla veliká. Bohužel
na bednu to nestačilo. Naši muži zahájili
soutěž ve velkém stylu a po prvním kole
útoku to vypadalo, že budou na bedně!
Bohužel ve velmi dobře rozjetém druhém kole nastala technická závada –
levému proudu praskla hadice, útok byl
neplatný a zklamaní muži skončili
na konci startovního pole.
Bohužel i to se ve sportu stává. Za velkou snahu a odvahu všem „pokročilým“
hasičům děkujeme!
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Pohárová soutěž 2015

Prázdniny utekly jako voda, dětem začala škola a naši hasiči opět po roce zahájili
přípravy naší pohárové soutěže. Letos se
konal již 11. ročník O pohár starostky obce
Neubuz. Počasí prvního zářijového týdne
nás docela nemile překvapilo. Tropy vystřídalo znatelné ochlazení a déšť. V pátek
odpoledne se vyjasnilo a my jsme se pustili do stavění stanů, přípravy zázemí pro
občerstvení a diváky, závodní trati pro
plnění speciálního úkolu a požárního
útoku. Speciální úkol v letošním roce byl
slalom s pneumatikou.
V sobotu jsme se ovšem probudili
do deštivého rána a všichni jsme doufali,
že “desátá“ rozhodne. Měli jsme štěstí!
Vykouklo sluníčko a nám všem vykouzlilo
úsměv na tváři!
Na hřišti začalo být rušno. Sjížděli se malí
i velcí hasiči z okolí. Přijelo 13 družstev
mladších žáků a 9 družstev starších žáků.
Po nástupu týmů, odtajnění a vysvětlení
úkolu soutěž zahájili naši mladší žáci Anežka, Lukáš, Honza, Patrik, Bára a Adam.
Přestože jim chyběl jeden člen družstva,
vedli si velmi dobře. V silné konkurenci 13

družstev vybojovali krásné 3. místo. Starší
žáci ve složení Jarek, Martin, Prokop, Erik,
Mirek, Filip a Adam soutěžili poprvé.
Snažili se a obsadili 6. místo z 9 družstev.
Po skončení soutěže žáků čekal na děti
oblíbený bonbónový déšť letce pana Petra
Jungmanna, kterému tímto děkujeme!
V odpoledních hodinách začala soutěž
dospělých. Na startu se postupně vystřídalo 14 družstev žen a 15 družstev mužů.
Některým se dařilo, jiní postrádali trochu
toho štěstí. Družstvo našich žen bojovalo
statečně a dlouho se drželo na 4. místě.
Složení našeho družstva bylo letos trošku
kuriózní - Domča Trunkátová a 3 dcery
s maminkami - Ivana a Irča Tomšů, Gábina
a Míša Dřevikovské, Kamila a Míša
Gargulákovy. V konečném pořadí obsadily
7. místo. Našim mužům chybělo štěstí,
po chybě v útoku se umístili na 11. místě.
Zlato si v kategorii mužů odvezla Veselá,
v kategorii žen družstvo Všemina „B“.
Stříbro i bronz shodně v obou kategoriích
získala družstva z Ubla (stříbro) a z Lipové
(bronz). Všem blahopřejeme!
Po celý den panovala na hřišti dobrá
nálada, bylo připraveno bohaté občerstvení a pro děti malování na obličej v podání
paní Kateřiny Oškerové, které bychom
chtěli moc poděkovat! Poděkování patří
všem, kteří se postarali o přípravu a průběh soutěže, o výborné občerstvení
a obsluhu, hasičům z Hrobic za časomíru,
rozhodčím, obci Neubuz za spolupráci
a paní starostce za moderování celé soutěže. Za rok nashledanou!
KG
Zpravodaj Neubuz

Z naší školy
Keramika Liptál

Pasování prvňáčků v neubuzské škole
Tak žákům začal další školní rok. Překrásné léto, opálení, odpočinutí a usměvaví žáci
i paní učitelky a deset nových žáčků prvňáčků vstoupilo do školní budovy. Vyzdobené
třídy, dvorek, jídelna i křik dětí vdechl do budovy tu pravou školní atmosféru. Tradiční
vystoupení starších žáků, zpěv i taneček přivítal nové žáky. Letos žáci překonali stabilitu
na lavičce. Pak si ustřihli nebo propíchli balónek, dostali školní tričko. Navlečením šerpy,
pasováním pravítkem paní ředitelkou Petrou Výchopňovou na žáka neubuzské školy
a zazvoněním na zvoneček ukončili prvňáčci svůj první vstup do školních lavic. Pak každý
prvňáček dostal „Uvítací list“ a kytičku, kterou věnoval své mamince za přípravu do školy.
Písničkou všichni žáci zakončili svůj první den ve škole. Přejeme všem prvňáčkům, aby se
jim ve škole líbilo, aby měli úspěchy v učení, a aby prožili co nejvíce pěkných chvil v neubuzské škole.
LS

Ve středu 22. 9. 2015 jsme jeli do Liptálu
na keramiku. Přijeli jsme na zastávku ke
škole, kde nás uvítala paní Petra Pilná
(vedoucí keramické dílny). Nejdříve nám
ukázala, kde se budeme učit a potom
následovala místnost, kde se tvoří výrobky
z keramické hlíny. Jako první šel vyrábět 2.,
3. a 5. ročník, což jsme byli my. Z keramické
hmoty jsme vyráběli mýdlenky. Potom
následovala přestávka na svačinku a taky
učení. Když bylo vše dokončeno, byl oběd
- maso s rýží a trošku pikantní omáčka.
Bylo to moc dobré. Nakonec jsme se šli
sbalit a rozloučit s paní Pilnou. Chvíli jsme
si ještě hráli na hřišti, ale pak přijel autobus
a jelo se domů. Moc se mi to líbilo a už se
těším na příští keramiku!
Jiří Sládek

Drakiáda na Bílé Hlíně

Trnavský vršek

ZŠ Neubuz ve spolupráci s Klubem rodičů a CIS – AIR spol. s r.o., dále za pomoci
obce Neubuz, Nadačního fondu pro rozvoj a podporu Slušovic, ASPV Slušovice, MŠ
Sluníčko Slušovice, Slušovjánku a dalších, uspořádala na letišti ve Slušovicích
opravdu velkou Drakiádu plnou zábavy.

Ve čtvrtek 1. 10. se naše škola zúčastnila běžeckého závodu. Trnavský vršek je
závod, který každoročně pořádá ZŠ
Trnava. Děti si v něm mohou porovnat
síly s ostatními závodníky. Z každého
ročníku jsou vybráni tři hoši a tři dívky. Ti
pak závodí ve své kategorii. I tento rok
byla velká účast. Přijely děti ze sedmi
škol. Přestože jsme nedosáhli na stupně
vítězů, měli jsme velkou radost
i z malých úspěchů našich nejmladších
žáčků. Za 1. ročník vybojovala 5. místo
Kristýna Konečná. Sedmou příčku
obsadili v 1. ročníku Jan Juřík a z 2. ročníku Ondřej Bič. Ostatní si alespoň
vyzkoušeli, jak se cítí opravdoví závodníci. Počasí nám přálo, tak si tento den
užili všichni. Nemohli chybět ani fanoušci, kteří povzbuzovali s velkým nadšením. „Do toho! Do toho!“

Nejméně 40 draků se vznášelo nad startovací plochou a po celém letišti bylo
deset různých stanovišť pro děti. Zde si
stovka malých soutěžících vyzkoušela svou
odvahu na chůdách, obratnost u přeskoků,
vytrvalost při podlézání, šikovnost v hodu
na cíl i rychlost v běhu slalomu s florbalovou hokejkou a střelbu vzduchovkou.
Zábavná stanoviště byla přechod na lyžích
pro tři či jízda na trakaři. Dále velmi oblíbenou disciplínou bylo stanoviště, které zajišťoval pan Vajďák s kolegy čtyřkolkáři
z firmy Aligátor AVS. Dětem se také velmi
líbila jízda na koních z ranče paní Nesňalové. Všichni čtyři koníci měli stále koho
vozit. Menším dětem se líbil skákací hrad
poskytnutý Nadačním fondem pro rozvoj a podporu
Slušovic. A do poslední
chvíle, kdy se hangár již
zavíral, měla co dělat paní
Kateřina Oškerová, která
dětem malovala krásné
ornamenty na obličej či
ruce. Letištěm projel model
autíčka. Nachystáno bylo
i letadlo, které mělo rozháZpravodaj Neubuz

zet dětem bonbóny. Silný vítr to však
nedovolil. Ale i tak děti dostaly u stanovišť
plno sladkostí. Bufet s občerstvením zajišťoval Klub rodičů ZŠ Neubuz. Závěrem
odpoledního programu byl tradičně běh
všech věkových kategorií, také běh tatínků
i maminek s pivem. Přetahováná s lanem
mezi něžným pohlavím a drsňáky dopadla
nerozhodně. Na rozloučenou získaly
všechny děti malý dáreček, který financovala obec Neubuz.
Děkujeme všem pořadatelům, kteří se
podíleli na této akci a zajistili dětem opravdu skvělou zábavu a krásné zážitky a také
společnosti CIS - AIR spol. s.r.o. za poskytnutí prostoru na letišti.
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Seznamovací výlet na RS Trnava
Dne 16. září ve středu se uskutečnil dvoudenní seznamovací výlet na rekreační středisko v Trnavě. Ráno začalo jako obyčejně, šli
jsme do školy a učili se. Po poslední hodině
byl oběd. Rychle se najíst, připravit, protože
autobus už čeká! A tak jsme jeli a jeli, až jsme
dojeli na místo. Krajina v rekreačním středisku i celém okolí byla úžasná a ubytování
taky. Vzali jsme si tašky z autobusu a honem
do pokojů. Já jsem měl pokoj společně
s Danem a Kubou. Ihned po ubytování
a vybalení věcí, jsme si vzali pouzdra a vyrazili dodělávat své erby a obrázky do týmu
k celoroční soutěži. Protáhli jsme se na hřišti,
zakopali si s klukama, pohráli si s velkým
modrým míčem Kimbalem a taky nás čekal
odpolední program s panem Miklášem. Hráli
jsme si v lese člověče i různé hry, tancovali
na hřišti a užili si všichni společně spoustu
legrace. Po náročném a zábavném programu následoval BAZÉN! Tam jsme naši energii
vyčerpali úplně. Večeře následovala hned
po bazénu. Pak už honem do pokojů. Ale
ještě na nás čekalo překvapení, takové
zakončení prvního dne – hra „SVÍČKOVÁ“.
V týmech jsme bojovali se svíčkami. Úkol
zněl jasně, obejít okruh se svíčkou, která

nesměla zhasnout. Nejprve chodili jednotlivci a potom celé družstvo. Ale opravdu to
nebylo vůbec jednoduché. Chodili jsme trasu
potmě a ještě ten nepříjemný vítr, který nám
neustále zhasínal svíčky. Přesto byl tento
večerní program napínavý a velmi zajímavý.
Ani jsme se nenadáli a už byl den za námi,
tak honem na kutě.
Druhý den jsme se vzbudili a šli ven
na nástup. Bodovaly se naše výtvory
a potom následovala snídaně – krásný začátek dne. Poté jsme měli volný čas na úklid
a hraní venku. Zanedlouho následoval další
výukový program, přijeli za námi totiž slušovští hasiči s Hasíkem! Poučný program
plný napětí i legrace nás posunul až k obědu,
který byl zase výborný. Hádejte, co bylo? No
přece svíčková! Mňam!
Taky jsme si ještě pohráli v lese, kde po nás
zůstala památka v podobě domečků pro
skřítky.
Pak už následovalo balení a dostali jsme
sladkou odměnu „MUFFINY S MIMONI“
od paní Čalové. Rodiče už pro nás přijeli a my
se loučili s Trnavou. Byl to super výlet, moc se
mi tam líbilo a děkuju paním učitelkám
za parádní organizaci :-)
Adam Vaculka

Zoo Lešná

Jubilanti
12. 9.
15. 9.
18. 9.
4. 10.
10. 10.
6. 11.
6. 11.
19. 11.
19. 11.

Vykopalová Eva, č.p. 94
Tomšů Marie, č.p. 50
Čapáková Božena, č.p. 60
Oškerová Božena, č.p. 31
Janů Vladimír, č.p. 113
Hynčicová Božena, č.p. 6
Vajďáková Zdenka, č.p. 80
Hynčicová Emilie, č.p. 86
Palušná Jarmila, č.p. 95

70 let
75 let
81 let
84 let
80 let
88 let
70 let
87 let
70 let

Narození
1. 7.

Postava Patrik, č.e. 13

Sňatek uzavřeli
22. 8.
5.9.
2.10.
3.10.

Vala David a Kopová Edita
Friebrová Veronika a Matůšů Miroslav
Železník Radomír a Fendrychová Lucie
Dubovský Miroslav a Tomšů Irena

Přihlášení
Matůšů Miroslav, č.p. 72
Mikuláš Martin, č.p. 22
Upozornění: V rubrice Společenská kronika jsou zveřejňovány významné životní události občanů Neubuze. Pokud
nechcete tyto informace, které se Vás osobně týkají zveřejnit,
obraťte se na Obecní úřad v Neubuzi – písemně, osobně
nebo na tel. číslo 577 983 693 nebo 603 844 550.

V pátek 2. října 2015 jsme hned ráno vyjeli na poznávací výlet na Lešnou do zoo.
Počasí nám přálo, nejprve byla sice zima, ale pak se sluníčko pěkně rozehřálo. Velikou
výhodou tohoto období je, že zahrada je téměř prázdná. Hned v úvodu jsme prošli
„pralesem ve skleníku“ a tam jsme se ještě zahřáli. S ptáčky a ostatními obyvateli
Jukatanu jsme si trošku zahráli na schovávanou. Pak už děti neomylně zamířily k Zátoce
rejnoků. Byla jenom naše! Kdyby někteří mohli, určitě by do vody i skočili. Byl to zážitek
nejen pro ty menší. Dál už naše cesta vedla přes Afriku, Asii a napříč jinými kontinenty.
Výprava se posilnila u průlezek a naše poznávací cesta tak mohla pokračovat dál. Vodní
nádrž a v ní radostné dovádění lachtanů nás opět přesvědčilo, že návštěvy této krásné
zahrady nás nikdy neomrzí. Tak příště zase NASHLEDANOU!

Úspěšná Erika Ševců
Erika Ševců z Neubuzi závodí ve sportovním aerobiku. O víkendu 3.-4.října
2015 se zúčastnila závodů na Kladně,
kde získala v triu Ševců – Šimková –
Suchánková stříbrnou medaili. Pod
vedením Mgr. Moniky Váňové trénuje
v Aerobik klubu Zlín, kde se v současné
době připravuje na mistrovství republiky.
Chcete-li to také zkusit, přijďte mezi nás
na Benešovo nábř.1739 ve Zlín, případné
informace získáte na telefonu 608 751 612.
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