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ROČNÍK XXV.

JARNÍ TRADICE V NAŠÍ OBCI

ZPRÁVY Z OBCE
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Nový rok přišel s novými výzvami na dotace z různých oblastí. Jako vždy se snažíme na
vyhlášené výzvy reagovat a vymýšlet nové projekty, které by mohly být podpořeny dotací z evropských či národních zdrojů.
Zlínský kraj jsme požádali o dotaci 170 tis. Kč na generální opravu hasičské Avie.
Výsledky budou známy do konce dubna. Z programu Ministerstva pro místní rozvoj na
rozvoj venkova jsme žádali dotaci na projekt „Hýbejme se“, který obsahoval doplnění
herních prvků v obci – lanového parkuru v areálu Moštárna. Bohužel projekt nebyl vybrán
k podpoře.
Čekáme také na výsledky vyhodnocení výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí z operačního programu Zaměstnanost. Zde žádala naše základní škola o dotaci na projekt
Příměstské tábory a doprava dětí v obci Neubuz. Pokud by projekt vyšel, získala by škola
finance na podporu pořádaných příměstských táborů a dopravu mimoneubuzských dětí
do školy. Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu Podpora pro vytvoření místa pasivního
odpočinku. Zpracovali jsme projekt na vybudování 3 odpočinkových míst – zastřešených
posezení. Jedno posezení by mělo být v Hořansku, druhé na Bílé Hlíně a třetí v lese na
místě „U buku“. Žádost jsme odevzdávali v polovině března, tak uvidíme, zda bude podpořena. Celkové náklady projektu byly vypočteny na 110.000,- Kč, požadovaná dotace
je 70 %.
Samozřejmě pracujeme i na dalších projektech, které by se mohly realizovat v budoucnu. Firma Centroprojekt provádí aktualizaci projektové dokumentace na odkanalizování
naší obce. Na společném jednání jsme se domluvili s obcemi Všemina a Dešná, že by se
napojili na naši kanalizační síť a všechny odpadní vody by byly čištěny na ČOV ve
Slušovicích.
Zpracovává se také projektová dokumentace na úpravu půdních prostor hospůdky
Moštárna. Prostory by sloužily pravděpodobně jako klubovna FC Neubuz. Zajímavá je
také myšlenka vybudování lesoparku na Bílé Hlíně na místě bývalé skládky.
RZ
V souladu se zněním zákona o odpadech (č.185 / 2001 Sb.) bude letos proveden
v naší obci
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akce proběhne v sobotu 7. 5. 2016 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
5. Trnava - u čp. 28 - u pekárny - horní konec
4. Trnava – horní konec – točna autobusu
5. Podkopná Lhota - budova školy
6. Všemina u obecního úřadu
7. 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:
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Určitě jste si všichni všimli, že parčík
na návsi a celý střed obce je jaksi prázdný.
Jak by ne. Zmizel náš vánoční stromeček
i další tři borovice, túje u obchodu a školy,
koule na křižovatce i všechny živé ploty
před kapličkou a školou. Díky dotaci ze
Státního fondu životního prostředí se můžeme těšit v letošním roce na kompletní
obnovu zeleně na návsi a dalších místech
v obci.
Výběrové řízení na realizaci akce vyhrála
firma ARBOREA Březová, s.r.o. Díky výběrovému řízení se projektovaná cena snížila
a činí 267.998,- Kč. Dále bude provedena
studie zeleně extravilánu. Celkové náklady
projektu jsou cca 334 tis. a dotace by měla být 249.545,- Kč.
Doufejme, že se vše podaří, stromy, keře
i kytičky se ujmou a my se budeme na podzim těšit z příjemné zelené návsi.
RZ
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Nezaměstnanost v naší obci k 31. 3.
2016 činila 2,52 %. V evidenci úřadu je
vedeno 8 spoluobčanů. Naše obec obsadila pomyslné 84. místo z 89 obcí zlínského
regionu, tj. 6. nejnižší nezaměstnanost!
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Inventarizační komise provedla inventarizaci majetku k 31. 12. 2015.
Obec vlastní majetek v celkové hodnotě 37.255.445,- Kč
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6.721.803,- Kč
VÝDAJE
7.047.375,- Kč
ZISK
- 325.572,- Kč
Rozdíl byl pokryt z přebytků minulých
let.

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 jsou 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 obci děkuje
Obecní úřad Neubuz a společnost Marius Pedersen a.s.
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Při letošní tříkrálové sbírce se
v naší obci vybralo 10.132 Kč.
Charita rozdělí peníze potřebným.
Děkujeme všem, kteří přispěli.

ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ OBCE NEUBUZ V ROCE 2015
Také bych chtěl upozornit občany mající
Územně odpovědným policistou Obvodního oddělení Policie Vizovice (dále
OOP Vizovice) byla vypracována zpráva o bezpečnostní situaci na katastrálním v katastru obce Neubuz rekreační a jiné
území obce Neubuz za rok 2015, která zahrnuje obecná informační fakta o dané objekty, které jsou vzdáleny od zastavěné
lokalitě, dále informace k počtu evidovaných případů, kterými se zabývali poli- oblasti, aby si tyto řádně zabezpečili proti
cisté OOP Vizovice, popřípadě další složky policie (dopravní inspektorát, služba vloupání a zbytečně v nich nenechávali
cenné věci. K tomuto chci dodat, že za přikriminální policie a vyšetřování, cizinecká policie, atd.).
V roce 2015 bylo na katastrálním území za loňský rok, objasněnost celého územní- spění ostražitosti občanů Vaší obce a preobce Neubuz evidováno 5 trestných činů, ho odboru Zlín (okres Zlín) a objasněnost ventivní činností policie jsme v loňském
kdy tyto byly všechny objasněny. Z toho celého Krajského ředitelství Policie Zlín roce neevidovali ani jedno vloupání do rekreačního objektu. Dále bych chtěl požábude uvedena v samostatné zprávě.
trestná činnost zahrnuje:
Policisty OOP Vizovice bylo za rok 2015 dat občany Vaší obce, aby se zaměřili
2x ohrožení pod vlivem návykové látky
zadrženo 81 řidičských průkazů za jízdu na svá jízdní kola, aby na nich měli přede– dle § 274 trestního zákoníku
1 x majetková trestná činnost (krádež) pod vlivem alkoholu, nebo jiných návyko- psané osvětlení a popřípadě doplňující reflexní prvky, pokud s nimi vyjedou při sní– § 205 trestního zákoníku
vých látek.
2 x maření výkonu úředního rozhodnutí
Dále bych chtěl v této zprávě zmínit, že žené viditelnosti.
To samé platí i pro chodce, kteří by si
a vykázání – § 337 trestního zákoníku.
je větší nárůst přestupků proti občanskéměli
opatřit aspoň nějaký reflexní prvek,
V průběhu roku 2015 byly na katastrál- mu soužití. Oficiální číslo sice kleslo, ale ne
aby
byli
při snížené viditelnosti lépe vidět.
ním území obce Neubuz evidovány orgány všechny případy se dostanou do rukou
PČR OOP Vizovice tyto přestupky v počtu Policie. Je to škoda, protože právě včasné Předejdete tak zbytečným nepříjemnos50 případů:
a rychlé jednání policistů může zamezit tem s policií a hlavně, chráníte svůj draho39 x přestupek v dopravě – zahrnující větším škodám, zraněním a v neposlední cenný život při zvyšující se dopravě, jelikož
přestupky proti bezpečnosti na úseku sil- řadě dalšímu pokračování páchání hlavně Vaši obec protíná poměrně frekventovaná
ničního provozu, zejména pásy, telefon domácího násilí. Jedná se především o ver- komunikace.
Tak jako v loňském roce, bych chtěl poa rychlost v obci,
bální a fyzické napadání, kdy důvodem
6 x přestupek proti občanskému soužití tohoto jednání jsou osoby, které jsou pod žádat občany, aby si všímali dění v okolí,
(§ 49 z.č. 200/1990 Sb.) – jež byly ozná- vlivem alkoholu a v několika případech aby nepouštěli do svých obydlí cizí lidi,
dobře si zabezpečili svůj majetek a i při
meny správnímu orgánu na Město Vizo- i osoby s poruchou osobnosti.
sebemenším
podezření na protiprávní jedvice, které tyto v rámci své kompetence
V České republice je zaznamenán také
nání,
volali
na
linku 158.
projednal,
narůst protiprávního jednání, prostřednicNa
závěr
bych
chtěl jménem svým
1 x správní delikt ubytovatele – řešil or- tvím internetové sítě. Tímto bych chtěl
a
jménem
obvodního
oddělení PČR Vizogán Cizinecké policie,
upozornit občany Vaší obce, aby byli obe4 x řízení motorového vozidla pod vli- zřetní a dávali pozor na to, komu dávají vice poděkovat především starostce obce
vem alkoholu – (§ 125c/1 z.č. 361/2000 informace ke svým účtům, a zabránili tak paní Ing. Renatě Zábojníkové za velmi
Sb.) - přestupek byl oznámen správnímu neoprávněným transakcím. Samozřejmě, dobrou spolupráci a její přístup při řešení
orgánu na Městský Úřad Vizovice.
že i nadále platí, hlavně pro naše starší problémů ve Vaší obci, dalším pracovníCo se týká celého služebního obvodu spoluobčany, aby si dávali pozor na ne- kům a zastupitelům obce, a těším se
OOP Vizovice, v roce 2015 bylo celkem známé lidi a tyto v žádném případě nepou- na další spolupráci v nadcházejících letech.
zaevidováno 243 trestných činů, v roce štěli do svých obydlí. V loňském roce
pprap. Michal Martinů
2014 jich bylo zaevidováno 280. Přestupků Policie neevidovala ani jeden takový přínpor. Mgr. Michal Číž
bylo ve služebním obvodu OOP Vizovice pad ve Vaší obci.
v roce 2015 zaevidováno 2652 a v roce
TABULKA PROTIPRÁVNÍCH JEDNÁNÍ ZA OBDOBÍ 2011-2015
2014 jich bylo zaevidováno 1575. Na řešení zmíněných trestných činů a přestupků
2011
2012
2013
2014
2015
se podílely všechny útvary Policie ČR.
Trestné činy
1
8
8
8
5
Celková objasněnost v územním obvodu
Přestupky
43
31
103
36
50
Obvodního oddělení policie Vizovice

OKÉNKO VČELAŘŮ
Vážení přátelé včelaři, zemědělci, zahrádkáři, milovníci medu,
prostě všichni spoluobčané!
Tímto oslovením vám všem chci připomenout, jaký význam má
včelaření pro nás a náš život. Vždyť opylováním rostlin, což je
hlavní přínos včel pro přírodu, začíná celý potravní řetězec všeho
živého na zemi. Není tedy přeháněním, když se řekne, že s vyhynutím včel by skončil i život na zemi. Aby se tak nestalo, o to se
snaží, byť v malém, i naši včelaři ze základní organizace
ve Slušovicích. Ač stav našich včelstev nám ještě v době psaní
článku není po zimě přesně znám, první letmé zimní kontroly jsou
zatím příznivé. Všichni včelaři odevzdali na začátku roku tzv.
zimní měl, což je všechno, co během zimování spadlo na dno úlu.
V tom se v laboratoři budou hledat a počítat mrtví jedinci
Varroa, což jsou nebezpeční cizopasníci včel. Pokud tam budou,
bude nutné okamžitě činit opatření k jejich likvidaci. Vzhledem
k nebezpečí výskytu moru včelího plodu, kvůli němuž bylo v ně-

kterých oblastech nutno přistoupit k likvidaci celých včelnic spálením, se nově budou v odevzdané zimní měli hledat i zárodky
(spóry) této nemoci. Všichni naši členové netrpělivě očekávají
výsledky. S ohledem na možnost výskytu moru včelího plodu je
však jejich očekávání spojeno s obavami. Když jsem již vzpomněl
„zimní měl“ - místo a dobu jejího výskytu, tedy dno úlu během
zimy, pak pro nevčelaře je třeba připomenout, že v této měli se
nenacházejí výkaly včel. Přestože včely v zimě nespí a během zimy u nich probíhají běžné životní pochody, tak fyziologickou
potřebu vyměšování si nechávají až na dobu prvního možného
opuštění úlu. I to je totiž moment, který posiluje vědomí o hygieničnosti a zdravotní nezávadnosti medu jako potraviny pro
člověka. Naši členové se budou snažit, aby s pomocí včel byl letošní rok bohatý na úrodu a pro nás všechny uspokojivý. Přeji
všem čtenářům Slušovických novin příjemné prožití jarních dnů.
Za ZO ČSV
Miroslav Dubovský
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KOMUNITNÍ ŠKOLA SOVA
Kurzy cvičení
Od února pokračuje cvičení dětí jarními
kurzy. Podařilo se mám naplnit všechny tři
věkové skupiny. Děti do 1,5 roku cvičí
ve středu od 9 hodin, děti od 1,5 – 3 let
od 10 hodin. Ve čtvrtek od 16 hodin cvičí
děti od 3 – 6 let. Celkem naše cvičení navštěvuje přes 20 dětí nejen z Neubuze, ale
dojíždějí maminky s dětmi ze Slušovic,
Všeminy, Trnavy, Podkopné Lhoty, Lhoty
u Vsetína i ze Zlína.
Lektorka Martina Kadlecová to s dětmi
opravdu umí a děti ji mají moc rády.
Kromě cvičení děti zpívají, učí se říkanky,
tancují a také malují, lepí, stříhají. Foto ze
cvičení i další aktuální informace můžete
sledovat na našem facebooku Komunitní
škola Sova.
Cvičení s Irčou pro ženy se koná každou
středu od 18.30 hodin.

třeb pro mrňata i velké děti. Společenská
místnost se proměnila v docela slušnou
tržnici. Kromě oblečení si zde mohly maminky nakoupit potřeby pro miminka,
knížky, hračky i boty. Bylo z čeho vybírat.
Velká poptávka byla po oblečení pro školní
děti, které takřka chybělo. I když tato akce
vyžaduje spoustu práce a je dost časově
náročná, chtěly bychom pořádat bazárek
2x ročně - jaro/léto a podzim/zima. Pokud
bude zájem, rozšíříme sortiment i pro dospělé a bazárek by se mohl konat dva
prodejní dny.
Velké poděkování patří obci Neubuz
a dobrovolnicím – Zuzce Kocourkové,
Kamile Gargulákové, Blance Juříkové,
Jarce Šebestové, Editě Kutrové a Drahušce
Matulové.
KG

PLÁN AKCÍ
V pátek 29. 4. 2016 v 17 hodin se
uskuteční tradiční PÁLENÍ ČARODĚJNIC.
V neděli 19. 6. 2016 ve 14 hodin zveme děti všech věkových kategorií na
DEN PLNÝ HER S PŘEKVAPENÍM.
Plakátky na tyto akce budou včas vyvěšeny a další informace budou zveřejňovány i na facebooku Komunitní škola
SOVA a webu obce Neubuz.
Děkujeme všem, kteří se podílejí
na organizaci našich akcí i těm, kteří naše akce podporují svou účastí!
Jarní tvoření
V pátek 11. března 2016 zavoněla společenská místnost senem! Konalo se již
tradiční jarní tvoření s Kamilou. Tentokrát
jsme vyráběly věnce ze sena a dekoraci
z proutí. Zájem byl velký. Během hodiny 20
šikovných párů rukou vytvořilo krásné jarní
dekorace. Byl to opět příjemně prožitý
podvečer!
Bazárek v Neubuzi
Na četná přání maminek jsme 18. března 2016 uspořádaly za podpory obce
Neubuz Neubuzský bazárek oblečení a po-
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NEUBUZ
První akcí v novém roce 2016 bylo 9.
ledna setkání hasičů na valné hromadě.
Kromě místních členů sboru jsme přivítali
hosty ze sborů 11. okrsku a spřáteleného
sboru z Lipové. Starosta zhodnotil práci
členů v uplynulém roce, poděkoval všem
za vzornou reprezentaci sboru i za pomoc
na akcích, které pořádáme. Přítomní byli
seznámeni s plánem činnosti na rok 2016.
Všechny soutěže i akce najdete na stránkách SDH Neubuz. Po oficiální části valné
hromady bylo pro přítomné připraveno
pohoštění a fotografie z akcí roku 2015.
Co říci na závěr? Jsme rádi, že na setkání
hasičů v kulturní místnosti je vždy plno
a všichni odcházejí spokojeni.
Tak, jako se setkáváme na valných hromadách okolních sborů, scházíme se
všichni na okrskovém aktivu na Veselé.
Letos to bylo 23. ledna a sál byl zaplněn
téměř do posledního místa. Byla připravena výborná večeře, hudba a samozřejmě
bohatá tombola. Tato přátelská setkání
patří k velmi příjemným okamžikům.

=SUiYDRĀLQQRVWL
Končinový průvod procházel za doprovodu hudby naší obcí 6. února. Počasí bylo
téměř jarní, masky rozmanité, nálada výborná, všechno jak má být. Místní měli pro

muzikanty i masky připravené občerstvení.
Koblížky, řízky, chlebíčky a samozřejmě
výbornou slivovici. Dobrá nálada pokračovala i večer při pochovávání basy a následné country zábavě. Byla připravena bohatá
tombola. Nechyběla hlavní cena – prasečí
hlava a vítězi udělala velkou radost.
Také pro družstvo mladých hasičů nastaly v novém roce povinnosti. 28. února
jsme jeli do Zádveřic, kde se plnily odznaky
odbornosti. Martin, Kuba, Erik, Mirek
a Prokop se pilně připravovali na odznak
„strojník“. Jedna část se skládala z testů,
tam neměli kluci problém, ale druhá, ústní
část některé zmátla, pokud byla otázka jinak položena. I s tím se statečně poprali
a ve sboru máme pět nových „strojníků“.
Musím kluky i vedoucího pochválit za vzornou přípravu.
Jak jsem se již zmínila, najdete na našich
stránkách informace o soutěžích i připravovaných akcích. Budeme rádi, když nás
přijdete podpořit.
Ivana T.

P O Z VÁ N K Y

V sobotu 30. dubna Vás srdečně zveme
na hasičskou pouť na sv. Hostýně.
Odjezd autobusu v 7.15 od OÚ Neubuz.
•••
1. května se koná v naší obci pouť.
Mše sv. bude v 11 hodin u kapličky
sv. Floriána.
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1. FC NEUBUZ – KOPANÁ
1.FC Neubuz po podzimu obsadilo krásné 4. místo v tabulce, když skončilo pouze
3 body za prvním. Tím bylo mužstvo
Příluky „B“, které jsme přivítali v prvním
domácím mistrovském zápase 27. 3. v 15
hodin. Bohužel první zápas se nám nepodařil a prohráli jsme vinou špatného výkonu hlavně v druhé půli zápasu 1:5. V dalším zápase jsme už byli „rozehraní“ a mužstvo z Rudimova porazili 5:2. I třetí zápas,
tentokrát na domácím hřišti proti FC
Luhačovice „B“, pro nás dopadl dobře.
Zápas skončil remízou 1:1 a protože nová
pravidla neumožňují ukončit zápas nerozhodně, kopaly se penalty. Vítězství našeho
mužstva zařídil pátým kopem brankář
Radek Pavlas, a tak jsme si mohli připsat 2
body. Po třetím jarním kole jsme v tabulce
na 5. místě se 31 body, se ztrátou 4 body
na vedoucí Luhačovice „B“.
Příprava hráčů na jarní boje byla letos
omezená.
Vynechali
jsme
halu
ve Slušovicích a tradiční soustředění
ve Velkých Karlovicích. Letos jsme využili
naši umělku a další jsme doplňovali přátelskými zápasy, které jsme odehráli na umělce na Vršavě, Pasekách a ve Štítné. Kádr

-$52
hráčů zůstal pohromadě a vede je nadále
trenér Martin Rudl, přestože měl lukrativní
nabídku trénovat jiná mužstva.
Na jaro jsme chtěli mužstvo doplnit
o jednoho hráče, ale bohužel nebyl uvolněn.
Vážení fanoušci, zveme vás na jarní zápasy a přejeme vám hezkou podívanou
a mnoho sportovních zážitků.
Lucien Rudl, 1.FC Neubuz
ROZLOSOVÁNÍ III.B MUŽŮ – JARO 2016
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle

17. 4.
24. 4.
1. 5.
8. 5.
15. 5.
22. 5.
29. 5.
5. 6.
12. 6.
19. 6.

16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
17:00
17:00
17:30
17:30

1.FC Neubuz – Bratřejov
Šanov – 1.FC Neubuz
1.FC Neubuz – Březůvky
Poteč – 1.FC Neubuz
1.FC Neubuz – Tichov
Drnovice – 1.FC Neubuz
1.FC Neubuz – Pozlovice
Štítná „B“ – 1.FC Neubuz
Velký Ořechov – 1.FC Neubuz
Doubravy – 1.FC Neubuz

Z NAŠÍ ŠKOLY
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V pátek 19. února přijela do naší školy paní Hanka Puype z Centra pro rodinu z Vizovic
a měla pro žáky ZŠ nachystanou přednášku na téma Základní otázky etické výchovy. Při
úvodním seznámení se každý představil a povykládal ostatním, co dělá rád ve volném
čase s rodinou nebo kamarády a pak se společně shodli na tom, že všechny tyto činnosti jsou mnohem zajímavější a zábavnější, když se uskuteční s kamarády nebo rodiči, než
kdyby měli jezdit na kole, chodit na výlety atd. sami. Žáci měli možnost si na konkrétních
příkladech uvědomit důležitost čestného a přátelského chování ke spolužákům. Chyby
sice děláme občas všichni, ale měli bychom se za ně umět omluvit a své chyby napravit.
Na konci poučné přednášky, měli žáci přijít k paní Hance Puype a zkusit říct něco pěkného. A opravdu jsme slyšeli spoustu krásných slov a v této atmosféře jsme se s paní
lektorkou rozloučili a budeme se těšit na další setkání.
K.K.

Žáci naší školy se zúčastnili přírodovědné soutěže Zimní jaloveček, pořádáné již
pravidelně Muzeem regionu Valašsko
ve Vsetíně. Letošní téma – Barvy v přírodě.
Nejprve proběhla soutěž pro 1. a 2. ročník.
Za naši školu byli vybráni druháci a vytvořili dvě družstva. Družstvo dívek (Anežka
Tomšíčková, Terezka Langášková, Denisa
Vlková v čele s kapitánkou Adélkou Hečkovou) bylo velice šikovné a proto si právem přivezlo 2. místo. Druhý den probíhala soutěž pro starší žáky 3.–5. ročníku.
Tady jsme měli také zastoupení dvou
družstev. Nepodařilo se jim vystoupit
na stupně vítězů, ale byli v těsném závěsu
za nimi. Však také museli porovnat své
vědomosti s dalšími dětmi z 15 družstev.
Na zámek jsme se dostavili v 8 hodin.
Mile nás přivítali a nás čekala hodina tvoření. Soutěž měla dvě části. Nejprve nám
její organizátor Honza Husák předvedl
malou prezentaci a potom už všichni pracovali na testu. Druhá část byla trochu
sportovnějšího charakteru. Děti musely
proběhnout celý zámek až do věže, zaznamenat si nalezené přírodniny, které byly
vyobrazeny jen černobíle, a připsat k nim
správnou barvu. Ve věži pak vyhledávaly
a popisovaly naše opeřence. Vítězům gratulujeme! My ostatní jsme se naučili mnoho zajímavého a užili si báječný den.
L. P.
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Dne 28. ledna začal neobyčejný den. Hned ráno nám bylo slavnostně předáno pololetní vysvědčení – teda spíše jen výpis. Nejvíce si to užili prvňáčci, ti měli ze svého
vysvědčení velkou radost. Následovalo rozdělení do týmů celoroční soutěže a skládali
jsme na čas slova týkající se MASOPUSTU. Byl to jenom rozjezd. Starší žáci už museli
složit rýmy básničky. Přečetli jsme naše výtvory a pokračovalo se v masopustním projektu – tanečky, doprovody, tajenky, doplňovačky… Na svačinku jsme dostali od paní
vychovatelky Vávrové výborné bavoráky – mňam. Někteří ještě o přestávce dodělávali
svá díla. Poté proběhla prezentace našich projektů a hurá VEN. Protože venku bohužel
pršelo, tak jsme obešli jen pár chalup. Ale i přesto jsme si den velmi užili.
Adam Vaculka, 5. ročník

=É3,6=ä1(8%8=
15. února končí zápisy do prvních
ročníků. I v naší škole se chystalo a nacvičovalo na zápis s masopustní tématikou. Škola byla celá vyzdobená, nachystané různé průlezky a hry pro zábavu
a také byly připraveny dárky pro budoucí prvňáčky. U zápisu nám pomáhají bývalí žáci, kteří se převléknou do pohádkových masek a uvádí prvňáčky na místo. Ze dvou, kteří měli přijít, přišel pouze
jeden. Je to škoda, vloni přišlo předškoláčků deset, předloni 9, a to i z okolních
školek. Ale i tak jsme tohoto žáčka nijak
neošidili a slavnostní zápis proběhl tak
jako pokaždé. Přesto dáváme dalším
rodičům možnost i po zápisu přijít
do školy a podívat se, jak u nás probíhá
vyučování. Možná, že někomu z nich se
ještě zalíbí náš způsob výuky a rozhodne se s budoucím prvňáčkem do naší
školy přijít. Nabízíme vám příjemnou
rodinnou atmosféru, malý počet žáků
ve třídě, individuální přístup k integrovaným žákům, více možností rozvoje žákům talentovaným. Také plavecký výcvik
od 1. až do 5. ročníku, výuku angličtiny
od 1. ročníku, alternativní a projektové
vyučování. Děti vedeme k samostatnosti, tvořivosti a širšímu pohledu na zadané úkoly.
P. V.

=iPHN9VHWtQÅEDUY\SőtURG\´
Dne 10. 2. 2016 jsme celá škola jeli na výukový program s názvem „BARVY PŘÍRODY“
na zámek Vsetín. Vyjeli jsme od školy v 7:30 hodin. Po příjezdu a odložení si věcí do
nových skříněk si nás už vyzvedl pan Husák. Společně jsme se usadili v místnosti jménem
„MATEŘÍDOUŠKA“. Následoval úvod, kde nám byly předány informace, jak to bude
všechno probíhat. Za chvíli už jsme společně s panem Husákem mířili do sklepení. Tam si
vybral dobrovolníky Denisku Vlkovou, Adama Vaculku, Adélku Hečkovou a Terezu
Křížkovou, kteří měli za úkol vybrat jakoukoliv fixu. Každý dostal úkol nakreslit nějaký
obrázek, potom se na obrázky posvítilo žárovkou s různými barvami. Pan Husák nám
ukazoval triky, jak se míchají barvy. Dále jsme se dozvěděli spoustu zajímavých novinek:
například jak vidí zvířata, optické klamy a vznik barviček. Všichni si vyrobili ve skupinkách
krasohled a následovala poznávačka kamenů. Byla velká přestávka na svačinku. Po svačině nám pan Husák pustil velmi zajímavé filmy o tom, jak vznikla zeměkoule, pravěký
svět pod vodou, dinosauři, skály, sopky a také, jak lidé žili v pravěku. Legrační byla veverka z doby ledové. Na závěr byl velký potlesk, poděkování a rozloučení. Moc se mi celý
den líbil!
Tereza Křižková, 4. ročník
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Ve středu 27. ledna nás navštívil pan
Jasson Cuthbestson z Velké Británie.
Žáci 3.–5.třídy si pro něj nachystali záludné otázky. Nejprve se vyptával Jasson
a žáci museli odpovídat. Každý tak prozradil něco o sobě. Potom už se žáci ptali
jednotlivě svými připravenými dotazy.
Celou dobu se snažili rozluštit, co jim to
ten Angličan říká. Po krátké přestávce nám
náš host ještě ukázal pár fotek z jeho života v Anglii i z jeho dalekých dobrodružných výprav. Prvňáčci a druháčci mu předvedli, co už umí. Neodmítl naše pozvání na
oběd ani to, že si s námi v kroužku angličtiny může zahrát hry.

Jubilanti
3. 3. Josef Jasenský, č.p. 5
4. 3. Vlasta Mišurcová, č.p. 103
17. 3. Ludmila Revendová, č.p. 16
24. 3. Antonín Tomšíček, č.p. 46
27. 3. Marie Valová, č.p. 101
31. 3. Anna Vaculková, č.p. 14
30. 4. Miroslav Dubovský, č.p. 93

65 let
65 let
70 let
75 let
82 let
81 let
60 let

Přihlášení
Martin Novák, Jakub Novák,
Lenka Lulišová – č.ev. 20
Soňa Kuželová, Lukáš Kužela – č.p. 94

THANK YOU, JASSON AND GOODBYE

Odhlášení
Lukáš Kobylík, č.p. 132
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Malí tanečníci ze ZŠ Neubuz opět předvedli své taneční umění na Farním plese
ve Slušovicích. Svou choreografií z polonézy zahájili sezónu plesů v Nové sokolovně.
Nejstarší tanečník, bývalý žák školy Cyril v roli pedela dovedl dvojice na parket. A pak už
to bylo jen na tanečnících. Nervozita opadla po prvních tónech od A. Dvořáka. Slavnostním nástupem se 14 párů připravilo na tanec. Začali se soustředit. Na hudbu G. Verdiho
z opery Aida začala první část předtančení. Děvčata se poklonila chlapcům. Panové hrdě
stáli v řadách a své partnerky otáčeli pod rukou či převáděli kolem sebe. Další část choreografie na hudbu J. Strausse předvedli
tanečníci své první polkové kroky. Sál je
odměnil velkým potleskem. Na závěr se
děvčata točila v sukních. Odchod byl opět
vážný, v čele s Cyrilem. Na tanečnících byla
vidět radost a spokojenost z úspěchu.
Letos vystupovalo více menších žáků z 1.
a 2. ročníku. Pak pár starších z neubuzské
školy a 3 bývalí žáci školy. Předtančení se
podařilo a rodiče nešetřili chválou.
Děkujeme všem, kteří měli trpělivost
a ochotu a zajišťovali dopravu na nácvik
i vystoupení. Děkujeme pořadatelům
za pozvání a pohoštění, paní Jarmile
Fialové z půjčovny NIKA ve Slušovicích
za zapůjčení svatebních šatů, paní ředitelce a učitelkám za pomoc při nácviku.

Počet obyvatel k 1. 1. 2016 – 464.
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 OÚ v Neubuzi – písemně,
osobně nebo telefonicky na č. 577 983 693
nebo 603 844 550.
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Šestnáctičlenná komise měla nelehký
úkol, protože musela okoštovat úctyhodných 45 vzorků. A protože počasí
trnečkám loni opravdu přálo, všechny
vzorky byly výborné a bylo těžké vybrat
tu nejlepší. Nakonec se komise shodla
a vybrala vítěze.
1. místo
Jaroslav Kobylík
2. místo
Miroslav Dubovský st.
3. místo
Marta Valová
4. místo
Hasiči Neubuz
5. místo
Zahradkáři Slušovice
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