2

červenec 2016

ROČNÍK XXV.

Prosluněné páteční odpoledne 29.
dubna se v Neubuzi neslo v duchu
již tradičního SLETU ČARODĚJNIC,
který pořádá komunitní škola SOVA.
O zahájení se tentokrát postarali naši
malošci, kteří navštěvují cvičení dětí
v Neubuzi, pod vedením paní lektorky
Martiny Kadlecové. Bylo to jejich první
vystoupení. Potom se představily děti
z MŠ Sluníčko ze Slušovic, které se každoročně naší akce účastní. Všechny děti
byly moc šikovné a děkujeme paním
učitelkám a paní lektorce za jejich práci.
A pak už mohl začít ten pravý čarodějnický rej! Více jak sto dětí se vydalo plnit
10 úkolů na stezku, která vedla přes
sportovní areál, fotbalové hřiště a zpátky do areálu hospůdky Moštárna.
Za každý splněný úkol děti dostaly sladkou odměnu, v cíli špekáček a kdo měl
dost odvahy, mohl se povozit na koníkovi indiána Standy Kadlece a vyřádit se
na skákacím hradě. Děti i dospělí si
mohli pochutnat na skvělé cukrové vatě.
Příjemnou atmosféru celého pozdního
odpoledne a večera nám zpříjemnila hudební skupina PRINZ. Myslím, že každý
si přišel na své a bylo krásné vidět spokojené tváře dětí i dospělých! Děkujeme
všem dobrovolnicím a dobrovolníkům
za organizaci této akce, obci Neubuz
za finanční podporu, prodejně Enapo
Neubuz za výborné špekáčky, Nadačnímu fondu Slušovice za zapůjčení skákacího hradu. Hlavně však děkujeme
těm, kterým se naše akce líbí a navštěvují je!
Kamila Garguláková, KŠ SOVA
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ZPRÁVY Z OBCE
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Třiďte odpad, má to smysl! Tento slogan zná téměř každý, ale málokdo ví, co
vše se za tímto sloganem skrývá. Jak jste na tom Vy? Kdyby se Vás někdo zeptal,
proč má třídění odpadů smysl, uměli byste odpovědět?
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ JE EKOLOGICKÉ
– KDO TŘÍDÍ ODPADY, PŘISPÍVÁ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

-DNSRNUDĀXMtGRWDĀQt
SURMHNW\"
Zlínský kraj jsme požádali o dotaci 170
tis. Kč na generální opravu hasičské Avie.
Projekt byl podpořen, a tak se Avie brzy
přestěhuje do servisu, kde projde generální opravou. Celkové náklady budou 250
tis. Kč, kraj tedy hradí 70 %.
Z dotačního 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.
Projekt k podpoře vybrán nebyl.
Výzva Ministerstva práce a sociálních
věcí z operačního programu Zaměstnanost
byla také vyhodnocena. Zde žádala naše
základní škola o dotaci na projekt Příměstské tábory a doprava dětí v obci Neubuz.
Projekt byl úspěšný, škola obdržela
rozhodnutí o poskytnutí dotace o celkové výši 670 tis. Kč. Ze získaných peněz bude 2 roky hrazena doprava mimoneubuzských dětí do školy a částečně kryty náklady na příměstské tábory – zde
půjde hlavně o nákup her a vybavení, animační programy a mzdové náklady instruktorů.
Výzva Ministerstva zemědělství – Podpora pro vytvoření místa pasivního odpočinku byla vyhodnocena na konci května.
Náš projekt na vybudování 3 odpočinkových míst – zastřešených posezení
byl vybrán k podpoře. Jedno posezení
by mělo být v Hořansku, druhé na Bílé
Hlíně a třetí v lese na místě U buku.
Celkové náklady projektu byly vypočteny
na 110 tis. Kč, získaná dotace je 70 %,
tzn. 77 tis. Kč. Realizace musí být ukončena do 30. 9. 2016.

2EHFPiVYţMSURILO
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S ohledem na rychlý rozvoj komunikačních médií jsme pro všechny příznivce zřídili facebookový profil obce
Neubuz. Najdete zde „rychlé“ informace, pozvánky a důležité informace.
Věříme, že hlavně mladší generace bude
spokojená.
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V čem spočívá ochrana životního prostředí, když třídíme odpady, si ukážeme na velice
zjednodušeném životním cyklu sklenice od limonády.
Abychom mohli sklenici vyrobit, je třeba natěžit suroviny pro její výrobu, jako je sklářský písek, dolomit, vápenec, živec atd. K tomu budeme potřebovat stroje a pohonné
hmoty, jejichž výroba se také negativně podepisuje na životním prostředí, stejně jako
těžba výše uvedených surovin.
Dalším krokem je výroba sklenice, která se neobejde bez spalování zemního plynu. Jen
pro srovnání – výroba skla z recyklátu tj. z podrceného skla, které občané vytřídí do zelených kontejnerů stojících po obci, vyžaduje o 30 % méně zemního plynu, než výroba
skla ze sklářského písku.
Po té, co sklenice poslouží svému účelu, je buď vyhozena do směsného odpadu, nebo
do kontejneru na tříděný odpad. Je-li sklenice vyhozena do směsného odpadu, čeká ji
uložení na skládku, kde přijde vniveč. Pokud se odpady netřídí, dochází ke dvojí devastaci přírody! Na jednom místě republiky se ničí krajina těžbou suroviny a na druhém se
ničí skládkováním odpadu.
Odpad, který se vytřídí, se znovu zpracuje na tzv. druhotnou surovinu, ta nahrazuje
surovinu primární, která se pak nemusí těžit. Tříděním odpadu a jeho následnou recyklací se docílí toho, že se těží méně primárních surovin a méně surovin v podobě odpadu se
ukládá na skládky. V tomto mechanismu spočívá ochrana životního prostředí.
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ SE VYPLATÍ
– TŘÍDĚNÝ ODPAD VYCHÁZÍ LEVNĚJI NEŽ SMĚSNÝ NETŘÍDĚNÝ ODPAD
Tříděný odpad

Netříděný směsný odpad

Svoz odpadu

Obci přispívá EKO-KOM

PLATÍ OBEC

Odstranění
/využití odpadu

Prodá se
jako druhotná surovina

PLATÍ OBEC

Podíváme-li se na tabulku, najdeme zde položku Svoz odpadu a Odstranění/využití
odpadu. U tříděného odpadu může jeho svoz vycházet i za nulu v případě, že je svoz
efektivní tj. nesváží se vzduch (občané šlapou PET lahve, rozlepují krabice od mléka). Jak
je to možné?
Odpověď je v tomto schématu. Každý kdo uvádí na trh obal, musí obalové společnosti zaplatit za jeho recyklaci. Obalová společnost vybrané peníze rozdělí obcím dle množství vytříděných a recyklovaných odpadů, čímž obci z velké části (v případě efektivního
svozu zcela) hradí náklady spojené se svozem těchto tříděných odpadů.
Co se položky Odstranění/využití odpadu týče, zde jak jsme si již řekli, je tříděný odpad
vnímán jako surovina, což z něj dělá obchodovatelnou komoditu, za kterou obec neplatí, ale naopak za ni při určitém množství peníze dostává. V případě směsného netříděného odpadu obec zcela platí jak svoz odpadu, tak i jeho odstranění!
Komunální odpad se skládá z tříditelných – využitelných odpadů a z odpadů zbytkových – netříditelných. Z průzkumů vyplývá, že tříditelných – využitelných odpadů je v komunálním odpadu až
80 %. Spousta obcí a měst vytřídí pouze 20 % odpadů a zbylých 60 % tříditelných – využitelných
odpadů skončí na skládce jako směsný odpad,
za který obec/občané zbytečně platí.
Od roku 2024 nebude možné u nás skládkovat
využitelný odpad! Spousta obcí bude nucena zvýšit
poplatky za svoz odpadů, protože využitelné nevytříděné odpady bude třeba nějakým způsobem
zpracovat či energeticky využít, což se negativně
promítne do nákladů. Tomuto chceme předejít poctivějším tříděním odpadů.

KOMUNITNÍ ŠKOLA SOVA
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Chceme, aby se v naší obci lépe třídilo. Proto zvažujeme pár vylepšení
stávajícího systému nakládání s odpady:
Třídění odpadů bude transparentnější (každá domácnost bude mít
svůj odpadový účet, kde se budou
evidovat obsloužené nádoby popř.
pytle s tříděným a se směsným odpadem).
Třídění odpadů bude zábavnější
(bude se soutěžit v třídění odpadů).
Třídění odpadů bude pohodlnější (každá domácnost bude mít své
pytle nebo nádoby na třídění odpadů)
Platba za odpady bude spravedlivější (kdo třídí odpady, bude platit
méně).
Každý bude mít možnost ovlivnit výši svojí platby za odpady –
vše je založeno na dobrovolnosti (kdo
chce, může – kdo nechce, nemusí).
Než přistoupíme k výše uvedeným
změnám, chceme mít přehled o tocích odpadů. Každá sběrná nádoba
bude opatřena etiketou s čárovým
kódem, který se načte při každém
obsloužení nádoby. Díky tomu budeme mít informace o nádobách
a o jejich vytížení. Jsme přesvědčeni,
že nám tyto data napoví, kde je prostor pro zlepšení, např. domácnosti
s vyšší donáškovou vzdáleností přistavují častěji nádobu se směsným
odpadem, důchodci přistavují k výsypu popelnice minimálně, zbytečně
přeplácejí za svoz odpadů atd. Dále
tyto informace poslouží k posouzení, zda plánované změny po zavedení přinesly nějaké ovoce.

S blížícím se koncem června KŠ Sova ukončila nabídku svých kurzů pro období září
2015 až červen 2016. V tomto období proběhly tři bloky kurzů cvičení pro děti od 1,5
roku až do 6 let. Paní lektorka Martina Kadlecová si získala přízeň nejenom dětí, ale
i jejich maminek. Cvičením prošlo přes 20 dětí z Neubuze, Slušovic, Všeminy, Podkopné
Lhoty, Lhoty u Vsetína i ze Zlína. Na závěr těchto kurzů jsme se s dětmi i rodiči rozloučili 23. 6. 2016 posezením u táboráku na Myslivně v Neubuzi, kde si děti opékaly špekáčky a vyřádily se na skákacím hradě. Pokračovalo cvičení žen s paní Irenou Sousedíkovou,
které si získalo popularitu nejen u žen z Neubuze, ale i z Dešné a Všeminy. Také kurzy
tvoření s Kamilou byly úspěšné. Maminky v rámci klubíku Sovička se v období podzimních
a zimních měsíců setkávaly se svými dětmi ve společenské místnosti. Děti si pohrály, seznámily se spolu a maminky si vyměnily své zkušenosti z běžného života. V jarním a letním období se potkávaly v našem parčíku na skluzavkách a pískovišti.
V říjnu se konalo Malování příběhů do písku s paní Marikou Koňařovou. Nechybělo
tradiční Vánoční focení s Barčou, Mikulášská pochůzka a nově i jarní bazárek oblečení
a potřeb pro děti. V dubnu se konala úspěšná akce Slet čarodějnic a v červnu Den plný
her pro děti všech věkových kategorií.
A co chystáme na září 2016 – červen 2017?
Od poloviny září 2016 budou pokračovat stálé kurzy – cvičení pro ženy s Irenou
Sousedíkovou, tvoření s Kamilou, cvičení dětí od 4. měs. – 6 let, děti budou rozděleny
do skupinek podle věku. Pokud bude zájem, chceme pro děti předškolního věku zorganizovat kurz zaměřený na pohybovou a hudební výchovu s výukou flétny pro děti od
4–6 let.
Připravujeme kurz AJ s paní lektorkou Lenkou Zábranskou. Tyto kurzy budou otevřeny
jen při dostatečném počtu přihlášených (5 a více). Info během srpna.
Nabídku všech kurzů i s termíny zveřejníme v průběhu měsíce srpna.
Děkujeme maminkám za podporu a slova
uznání, které dávají naší snaze smysl.
Poděkování patří obci Neubuz, dobrovolníkům i členkám KŠ Sova.
K.G.

'HQSOQìKHU
Již druhý rok pořádá komunitní škola Sova DEN PLNÝ HER pro děti všech věkových
kategorií. V neděli 19. 6. 2016 na hřišti opět vyrostly stany, aby děti s rodiči měli příjemné prostředí ke svým hrátkám. Připravili jsme dětský koutek pro batolata a své zázemí
měly i starší děti. Mohly si kreslit, skládat různé stavebnice, zdolávat překážky a plnit
zábavné úkoly. Střelba ze vzduchovky, hod naplněným balonkem vodou na terč, ale i vědomostní úkoly čekaly na všechny odvážné, kteří se vydali na stezku lesem. Někteří vytrvalci proběhli stezkou i třikrát!
Pokračovíní na str. 4

Cílem evidování nádob není kontrola jednotlivých domácností, kdo
kolik dává popelnic, ale sběr dat,
na jejichž základě bude možné činit
rozhodnutí pro následnou optimalizaci systému!
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Jménem KŠ SOVA bych chtěla poděkovat hlavně všem dobrovolníkům, kteří pomáhali ať už na stanovištích na hřišti nebo
v lese, při chytání zázemí a úklidu (byly to
mnohdy celé neubuzské rodiny), ale i holkám, které se postaraly o občerstvení.
Finančně nám opět pomohla obec Neubuz
(sponzor divadelního představení), Rosa

market prodejna Enapo Neubuz (občerstvení pro děti), hospůdka Moštárna (odměna v podobě nanuků), Nadační fond pro
rozvoj Slušovic (zapůjčení skákacího hrad
a odměny pro děti) a pan Josef Minařík
(zapůjčení stanů).
Akce se vydařila a těšíme se na Vás příští rok!
K.G

(ULNDäHYFţRSěW~VSěåQi
Všechny děti dostaly na památku odznáček sovičky, párek v rohlíku i sladkou
tečku – nanuk. Během celého odpoledne
dětem malovala na obličej paní Katka
Oškerová, kterou děti nenechaly vůbec
zahálet! Tímto Katce moc děkujeme! Také
skákací hrad byl neustále obsazený a děti
skákaly do úmoru. Program pokračoval
vystoupením mladých hasičů, kteří předvedli zásah i s příjezdem v hasičském voze.
I když hořela škola (z kartonů), mladí hasiči se zachovali profesionálně a školu s patřičným nasazením uhasili! Hasičskou partu na hřišti vystřídala parta pruhovaných
námořníků z místní základní školy se svým
vystoupením. Po 17. hodině se program
přesunul do areálu hospůdky Moštárna,
kde jsme zábavné odpoledne ukončili divadelním představením Včelí paprsky. Celé
odpoledne se neslo ve velmi příjemné atmosféře, ani drobné rozmary počasí náladu nepokazily.

S velikým potěšením Vám sděluji, že Erika
ŠEVCŮ z vaší obce získala na víkendovém (24.–
28. května 2016) Mistrovství Evropy v Karlových
Varech bronzovou medaili. Erika závodila v kategorii kadetů (11–13 let) tříčlenných týmů
a po spolehlivých výkonech v základním kole
i ve finále si spolu s Anetou Moučkovou a Vandou
Šimkovou vybojovala třetí místo. Odlesk medailí
dopadá samozřejmě i na trenérku Mgr. Moniku
Váňovou a velkou zásluhu mají rodiče, kteří Erice
poskytují pevné zázemí.
Skromná, talentovaná a pracovitá, to je Erika.
Jsme na ni pyšní a věřím, že dělá radost i své
obci.
Tolik z dopisu paní Zdeny Šteflové z Aerobik
Klubu Zlín.
My Erice moc gratulujeme k tak obrovskému
úspěchu a zároveň sdělujeme, že se kvalifikovala
spolu s Vandou a Anetou i na podzimní Mistrovství
světa, které se bude konat ve Vídni. Přejeme jí hodně zdraví a energie k dalšímu tréninku.
Na podzim budeme držet pěsti!

,QHXEX]VNiåNRODUHSUH]HQWRYDODUHJLRQ6OXåRYLFH
na přehlídce pohybových skladeb ve Slušovicích
V ASPV (Asociaci sportu pro všechny) je celkem 70 členů, z toho 11 dospělých. Zabývá se všestranným cvičením pro děti i dospělé.
Organizuje cvičení pro děti, dětský sportovní letní tábor, taneční přehlídky, akce pro děti Mikuláš, dětský den, pro dospělé cvičení pro
ženy a vánoční posezení, turistiku a welness víkendy pro ženy.
Letošní přehlídka pódiových skladeb
proběhla v pondělí 23. 5. 2016 v hale
ve Slušovicích. Zúčastnilo se jí přes 150
dětí různého věku. Vystoupilo 15 skupin
našeho regionu. Byli to zástupci těchto
organizací: Mažoretky Genesis 4 skladby,
Slušo-vice ASPV (Eva Korpasová), Kontrast
II. ASPV Slušovice (Eva Staroveská), ZŠ
Veselá (Květa Trtíková) 2 skladby, Kontrasťáček I. (Jana a Petr Staroveský), MŠ
Březová (Pavlína Dvořáková), ZŠ Trnava
(Lukešová Pavlína), ASPV Slušovice – oddíl
míčových a táborových her (Kuba, Eva,
Květa, Iša), ZŠ Neubuz (Lydie Staroveská,
Hanka Vávrová), ASPV Slušovice R + D
(Petr a Jana Staroveská), MŠ Sluníčko
Slušovice (Terezka Elšíková), ZŠ Slušovice
(Klára Polepilová).
Byly předvedeny krásné choreografie,
s náčiním i bez náčiní. Různé kostýmy i kulisy doplňovaly charakteristiku skladeb.
Přejeme všem vystupujícím hodně dalSešlo se i hodně diváků, kteří povzbuzova- vání krásnou růžičku. Poděkování patří
li svoje ratolesti. Každá skladba dostala všem cvičitelům, organizátorům ASPV ších úspěchů.
L.S.
diplom, děti sladké odměny a vedoucí Slušovice a trenérům kroužků, vystupujískladeb či choreograf získal jako poděko- cím hostům za přípravu a realizaci akce.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NEUBUZ
Hasičská pouť na sv. Hostýně
V sobotu 30. dubna jsme brzy ráno vyjeli na XXII. ročník mezinárodní hasičské
poutě na Svatý Hostýn. Přestože nás
z Neubuze jelo málo, autobus se zaplnil
hasiči z Březové. Po příjezdu na poutní
místo jsme prošli místní stánky, občerstvili
se a společně s ostatními hasiči jsme se
připojili k průvodu, který vedl bratr Hanák
za doprovodu dechové hudby Provodovjané do baziliky Nanebevzetí Panny
Marie. Před mší svatou pozdravil hasiče
i poutníky starosta SH ČMS ing. Karel
Richter a Jiří Čunek. Po mši všem přítomným požehnal otec arcibiskup Jan
Graubner. Letos se pouti zúčastnilo 127
zaregistrovaných sborů dobrovolných hasičů se 115 historickými prapory. Velká
účast hasičů i poutníků je oblibou této
poutě. Je za námi další setkání naplněné
atmosférou přátelství a dobrých vztahů
všech účastníků poutě. Domů nás v pořádku dovezl řidič autobusu Tomáš Housa.
Tradiční májka
Po návratu nás čekal další úkol a sice
nazdobit a postavit obecní májku. Parta
chlapů v pátek uřezala v lese vhodný
strom. V sobotu odpoledne odstranili kůru
z kmene a děti s maminkami nazdobily
špičku, přivázaly nazdobený věnec a pomocí techniky se na návsi vztyčila májka,
která má zdobit v měsíci květnu naši náves. Bohužel vandalové se pokusili májku
shodit, ale měli štěstí, že se nic vážného
nestalo, přestože strom zůstal viset na drátech el. vedení. Májka se znovu za pomoci
techniky vrátila na své místo, jen o trochu
kratší. Na konci měsíce, za velké účasti
dětí a rodičů se májka pokácela, opekli
jsme si špekáčky a za doprovodu kytary
Ondry Vičíka a harmoniky pana Zapletala
se ozýval zpěv z mysliveckého areálu
do pozdních hodin.

Neubuzská pouť
V roce 1905 byla za přispění občanů
postavena kaple zasvěcená sv. Floriánovi,
patronovi hasičů. Jeho svátek se slaví 4.
května, proto se v naší obci koná pouť
první týden v květnu. Letos to bylo 1. května. Krásné slunečné počasí umožnilo konání mše sv. před kapličkou. Na závěr otec
Emil požehnal sošky sv. Floriána a panny
Marie a všem přítomným. Poutníci se odebrali do svých domovů ke slavnostnímu
obědu a odpoledne strávili příjemné chvíle
na Moštárně, kde je čekaly stánky a pouťové atrakce.
Pohárové soutěže
Na první pohárovou soutěž jsme jeli 7.
května do Slušovic. Za slunného počasí se
na dostihové dráze dopoledne utkala
družstva mladších a starších žáků, v odpoledních hodinách pak družstva mužů
a žen. Naši starší žáci předvedli velmi pěkný útok, ale za přešlap na nástřikové čáře
bylo družstvo diskvalifikováno. Družstvo
mladších žáků dokončilo útok, ale je po-

třeba více trénovat a získat na rychlosti,
aby byly výsledné časy lepší. V této soutěži
obsadili páté místo. V sobotu 25. června
jsme jeli s mladšími žáky na pohárovou
soutěž na Veselou, kde obsadili páté místo.
Také družstvo mužů začalo sezónu pohárovou soutěží ve Slušovicích. Požární
útok dokončili, ale pro pozdní spojení hadic měli špatný čas. Na noční soutěži
v Zádveřicích se také mužům nedařilo
a pro nespojení hadic byli diskvalifikováni.
Teprve na pohárové soutěži na Veselé to
konečně všem „sedlo“ a družstvo přivezlo
pohár za 3. místo. Čas požárního útoku
byl 17,03 s. Ještě nás čeká 2. 7. pohárová
soutěž na Hrobicích a 13. 8. na Březové
soutěž nad 35 let.
Všechny zveme na soutěž o Pohár
starostky obce Neubuz 3. září na místím hřišti.
Všem přejeme, letní pohodu a sluníčko
a dětem krásné prázdniny.
Ivana Tomšů
5
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Ročník 2015/2016 byl pro „kance“ z Neubuze ve znamení postupu do vyšší
třídy, a to do „III. B“. To znamenalo do skupiny na Valašsko, kde jsme hráli s mužstvy,
které jsme vůbec neznali. A tak konfrontace s nimi byla zajímavá. Někteří nám předpovídali, že si zahrajeme ve vyšší třídě jenom jednu sezonu, ale mužstvo pod vedením trenéra Martina Rudla si vedlo tak dobře, že jsme se stále drželi v popředí tabulky. Škoda některých zranění hráčů, které nás připravilo o lepší umístění.
Mužstvo celou sezonu táhli naši střelci Pšenka Michal (26 branek) a Vrba Martin (18
branek). Pochvala ovšem patří všem hráčům, kteří celou sezonu bojovali, a tak
jsme skončili na krásném 6. místě. Což je na nováčka třídy krásné umístění. Skvělé
umístění v tabulce je i díky dobré partě neubuzských fotbalistů. Tito hráči si také dokázali zorganizovat tenisový turnaj v rámci své „ukončené“ v sobotu 2. 7. na kurtech
v Neubuzi. Vítězem tenisového turnaje se stala dvojice Hübler-Vaculka. Na druhém místě
KONEČNÁ TABULKA – 2015/2016

III. třída sk. B – 2016/2017

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Luhačovice „B“
Příluky „B“
Březůvky
Pozlovice
Poteč
1.FC NEUBUZ
Štítná „B“
Doubravy
Bratřejov
Drnovice
Velký Ořechov
Rudimov
Šanov
Tichov

Postup
Postup

Sestup

Biskupice Postup místo Březůvek
Bratřejov
Drnovice
Loučka
Postup IV.C
1.FC NEUBUZ
Poteč
Pozlovice
Příluky „B“
Rudimov
Slopné
Sestup z OP
Štítná „B“
Šanov
Velký Ořechov
Vysoké Pole
Sestup z OP

se umístili Vrba – Pšenka a bronzové umístění získali Rudl – Vrba st.
Střelci 2015/2016: 1. Pšenka (26), 2.
Vrba (18), 3. Hübler (7), 4. Zubíček Z. (7),
5. Ďuriš (4), 6. Minařík (3), 7. Ševců M. (3),
8. Loubal (3), 9. Červenka (2), 10. Štefek
(2), 11. Šmeidler (2), 12. Zubíček J. (1), 13.
Březík (1), 14. Vaculka (1), 15. Sedláček
(1), 16. Knápek (1)
Zahájení nové sezony 2016/2017 je
v nedělí 7. srpna v 17:30 h. Srdečně Vás
zveme na nový ročník. V novém ročníku
2016/2017 budeme zase hrát ve III. třídě
skupinu „B“. A toto je nová skupina pro
nadcházející ročník (šedá tabulka).
Děkujeme za podporu všem sponzorům,
sportovním partnerům, obci Neubuz, rodinám, fotbalistům i fanouškům a těšíme se
společně s Vámi na další ročník.
LR

Z NAŠÍ ŠKOLY
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V úterý 28. června proběhlo na Moštárně slavnostní ukončení školního roku s promocí páťáků. Tentokrát byli absolventi pouze dva – Adam
Vaculka a Daniel Buček, ale svých rolí se zhostili na výbornou. Provázeli nás
jako zkušení moderátoři celou úterní akcí, kde žáci celé naší školičky předvedli nádhernou ukázku, jak to u nás vlastně chodí. Viděli jsme zápis do 1.
třídy, pasování prvňáčků, podzimní dýňové slavnosti, vystoupení pro seniory,
ukázky vánoční i velikonoční besídky. Country kroužek předvedl zlatou skladbu z pódiovek ve Zlíně, děti zahrály na flétny, představila se nám družstva ze
školy v přírodě, zazněly ukázky z pohádek, projektů a spousta dalších zážit-

ků. Nemůžeme opomenout ani pověstné
reklamy, kterými zpestřujeme naše divadelní představení. Všechno mělo obrovský
úspěch a žáci i paní učitelky sklidili potlesk
publika. Sladkou tečku přidal kouzelník
Jirka Hadaš, se kterým jsme se vyřádili
a naučili se také čarovat. Zábava byla úžasná, všichni jsme si to patřičně užili.
Poděkování patří vedení obce Neubuz
za podporu školy, manželům Vaculíkovým
za občerstvení a příjemné posezení v areálu Moštárny. Chtěla bych popřát školákům, rodičům i paním učitelkám nádherné
a pohodové prázdniny plné sluníčka, pohody, odpočinku a hezkých zážitků.
Petra Výchopňová
6
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Dne 8. června jsme jeli do Rožnova pod
Radhoštem a do Tarzánie. Ráno asi v 7:15
hodin jsme nastoupili do autobusu a vyrazili směr Rožnov pod Radhoštem. Cesta
byla klidná. Jeli jsme asi hodinku, ale mně
to přišla jako chvilka. Po příjezdu nás paní
učitelky dovedly k Dřevěnému městečku.
Zanedlouho se otevřela brána a my jsme

mohli vyrazit na prohlídku. Dřevěným městečkem nás provázela paní průvodkyně.
Byli jsme ve starém kostelíku a vedle něho
měli hroby naši bývalí sportovci např: Emil
Zátopek. Paní průvodkyně nás provedla
fojtstvím a dalšími starými zajímavými budovami. Po té jsme přešli naproti
do Mlýnské doliny, kde jsme viděli při práci kováře v kovárně, jak fungoval lis na olej
a řezání dřeva. Vrátili jsme se zpět do městečka a dostali rozchod, což znamená, že
jsme měli volný pohyb a mohli si koupit
drobnosti a dárečky. Někdo si koupil pilníky, voňavé polštářky, zrcátka a mnoho
dalších věcí.
Po návštěvě Rožnova jsme nastoupili
do autobusu a jeli směr TARZANIE!
V TARZANII to bylo super!!! Je tam mnoho
tras obtížnosti: červená, modrá, žlutá, zelená a černá. Malí kamarádi, takže 1. a 2.
třída, šla červenou trasou, modrou trasu
absolvovali třeťáci, čtvrťáci a páťáci. Žlutou
dali jen ti nejvyšší, takže já a Lukáš. Myslím,
že každý si výlet moc užil a odnesli jsme si
plno pěkných zážitků. Děkujeme
Dan Buček
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Naše škola se zapojila do projektu,
který se snaží prohloubit mezi dětmi
znalosti péče o jejich chrup a prevenci
zubního kazu. Nejprve byli žáci na interaktivní tabuli pomocí zajímavého programu seznámeni s tím, jak zuby rostou,
proč je vlastně máme a jak se mění.
Potom zhlédli krátký příběh o Hurvínkovi,
kterému se nechtělo k zubaři. Následovala společná práce ve skupinách. Děti
měly za úkol zhotovit plakát a na něm
zdůraznit, jak správně pečovat o své
zoubky a co jim nejvíce škodí. V pracovním vyučování přišlo také na recyklaci.
Děvčata ze starých papírových krabiček
na vajíčka vytvořila dvě velká ústa s pojmenováním jednotlivých zubů. Někteří
žáci si zahráli na básníky a vytvořili krátké verše. Všichni pak byli odměněni balíčkem od DM drogerie, ve kterém
na děti čekal krásný kartáček, pasta
na zuby i přesýpací hodiny. Největší radost jim ale udělaly žvýkačky!
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V pondělí jsme přišli ke škole s velkými
batohy a výrobky (erby, vlajky, různé náramky a doplňky). V osm hodin přijel autobus. Dovezl nás na rekreační středisko
a přidělili nám chaty. Na pokojích bylo
hezky uklizeno. Byl jsem na pokoji
s Honzou, Lukášem a Adamem. Stravovat
jsme se chodili do jídelny v hlavní budově.
Byly tam i sály, kde jsme dělali různé hry
a také se tam nacházel krytý bazén. Každý
den po obědě byl odpolední klid, cvičili
jsme country, hráli si na hřišti různé hry, ale
také jsme se učili. Ve středu za námi přijel
Honza Husák ze zámku Vsetín, šel s námi
na sedmikilometrovou túru na Vysoký
Grúň, na jehož vrcholu nás čekal poklad
s kindervejci. Ukazoval nám stopy prasat

a srnek, možná jsme viděli i stopu vlka.
Pozorovali jsme jarní přírodu, společně si
zazpívali s harmonikou. Ve čtvrtek musel
Honza odjet. Těžko jsme se s ním loučili,
ale následoval další zajímavý a pestrý program – hráli jsme pašeráky, proběhla poutavá přednáška s ukázkou dravců a mláďátek ze záchranné chovné stanice Hošťálková a večer byl karneval a miss. Vyhrál
jsem druhé místo. V pátek ráno jsme balili
věci, hráli s klukama fotbal na velkém hřišti. Také bylo vyhodnocení pořádku na pokojích a potom oceňování družstev. Ve dvě
hodiny pro nás přijeli rodiče.
Školička byla super – plná zážitků, her,
sportování a zábavy.
Jiří Sládek, 3. třída

Ve středu 15. 6. jsme vyjeli do Zlína, kde
nás čekala návštěva muzea a výstava vytvořená žáky Baťovy univerzity. NOHA
V RÁJI – tak se projekt nazýval. Studentka
nám nejprve ukázala a popsala vystavené
kousky obuvi. Jé, to bylo zajímavých bot!
Některé měly tvar zvířete, jiné byly vyrobeny třeba jen ze dřeva. Nejvíc se nám ale
líbil masážní chodníček. Bosí jsme probíhali střídavě pískem, kamením, jehličím či
vatou. Také jsme se zasmáli, když nám
dali úkol, předávat si ponožku jen pomocí
prstů u nohou. Dozvěděli jsme se, co dělat
a jak vybírat tu správnou obuv, aby naše
nožky byly jako v ráji. Potom nás čekalo
tvoření v nachystané dílně. Vrhli jsme se
do role návrhářů obuvi. A že se nám to
povedlo! Boty a botičky různých velikostí
a tvarů jsme vytvořili pomocí barev, papíru, látek, nůžek, lepidla a našich dovedných rukou. Možná se jednou objeví náš
návrh i na pultech obchodů.
7
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Jubilanti
16. 6. Jaroslav Salajka, č.ev. 13
4. 7. Marie Minaříková, č.p. 121
14. 7. Emilie Kalivodová, č.p. 100
18. 8. Marie Vajďáková, č.p. 67
21. 8. Alena Vičíková, č.p. 88
23. 8. Mária Frnková, č.p. 145
1. 9. Jaroslav Železník, č.p. 106
2. 9. Emilie Březíková, č.p. 100
7. 9. Alois Tomšů, č.p. 50
18. 9. Božena Čapáková, č.p. 60

V úterý dopoledne 17. května nás
ve Vizovicích v obecně prospěšné organizaci Dotek uvítala paní ředitelka Radomíra
Pečeňová, která žákům ze ZŠ Neubuz vysvětlila, jak jejich společnost s láskou pečuje o seniory.
Žáci zazpívali, zatančili a zahráli na flétny babičkám a dědečkům ve společenské
místnosti a k tomu je doprovodila na housle paní ředitelka Petra Výchopňová. Naši
žáci měli pro seniory připraveny barevné
papírové tulipány, které jim rozdali
a na tvářích seniorů bylo vidět, že je vystoupení potěšilo. Potom se děti s radostí
pustily do výborných domácích řezů ozdobených sedmikráskami. Po svačince jsme
měli od kolektivu Doteku připravené tři
stanoviště, kde se žáci seznámili s pomůckami potřebnými při práci s nemocnými
seniory, zkusili jsme si polohovací postele,

invalidní vozíky. Paní Pečeňová zaujala žáky ukázkou bylin a zeleniny, kterou jsme
společně se seniory krájeli a ochutnávali.
Nakonec jsme venku vysázeli sazeničky.
Žáci i paní učitelky ze ZŠ Neubuz si návštěvu v Doteku moc užili a dozvěděli se,
jak se dá s úctou starat o nemocné seniory
a za to všem zaměstnancům Doteku velmi
děkujeme!
K.K.
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Narození
29. 3. 2016 Lucie Březíková, č.ev. 11
20. 5. 2016 Šimon Michalec, č.p. 100
5. 6. 2016 Andrej Mikuláš, č.p. 22
Úmrtí
28. 4. 2016 Daniel Skyba, č.p. 51
20. 5. 2016 Jaroslav Šmatelka, č.p. 111
Přihlášení
Eliška Suchá, č.p. 99
Dagmar Dubovská, č.p. 135
Martin a Iveta Pstronkovi, č.p. 7
Odhlášení
Martin Kobylík, č.p. 132
Stanislav Tomšů, č.p. 83
Petra Marušáková (roz. Lukešová), č.p. 49
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V pondělí 2. 5. jsme jeli na dopravní
hřiště do Malenovic. Mladší kamarádi
začali jezdit na tréninkovém hřišti a my
starší jsme s panem Dřevojánkem šli
dělat testy. Byly celkem těžké. Tento rok
dělali čtvrťáci řidičák na kolo, ale zvládli
to jen dva. Po testech jsme se vyměnili,
menší byli chodci a my jezdili. Nejvíc se
mi líbily motokáry. Museli jsme dávat
pozor, abychom se nenabourali. Bylo to
super.
Jiří Sládek

65 let
65 let
81 let
60 let
65 let
60 let
82 let
60 let
81 let
82 let

Každý rok se všichni žáci naší školy zapojí do školní recitační a pěvecké soutěže.
Nebylo tomu jinak i letos. Všichni si připravili a nacvičili básničky i písničky. Ve středu
23. 3. pak proběhlo školní kolo soutěže.
Po přivítání poroty se nejprve předvedly
děti tanečkem a písničkou. Pak už se zasedlo a porota jen dávala pozor, kolik že to
bodů má právě přidělit za recitaci. Děti se
moc snažily, a tak není divu, že padaly
skoro samé pětky. Po krátké přestávce,
kdy se porota radila nad výsledky, pokračovalo soutěžní klání. Děti nastoupily s připravenou písničkou. A že venku za okny
bylo pěkné počasí a uvnitř školy zněly
dětské hlásky, bylo nám hned veseleji.
Závěrečné rozhodování neměla porota
snadné. Nakonec byly všechny čokoládové
medaile a diplomy rozdány. Všichni ti, co
se umístili na prvních dvou místech, nás
budou reprezentovat v soutěži na Veselé.

Sňatky
• 16. 4. 2016
Stanislav Tomšů, č.p. 83
a Gabriela Šlahařová z Trnavy
Lukáš Dubovský, č.p. 135
a Dagmar Jakubů ze Všeminy
Gabriela Bělíčková, č.p. 122
a Josef Daněk z Březové
• 11. 6. 2016
Petra Lukešová, č.p. 49
a Vojtěch Marušák z Trnavy
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.

Informační zpravodaj NEUBUZ – čtvrtletník obce Neubuz • Periodický tisk územního samosprávného celku • vydává Obec Neubuz • IČO 00568 660
Neubuz 91, PSČ 763 15 • Tel: 577 983 693 • E-mail: obec@neubuz.cz • Redakční rada: Ing. Renata Zábojníková, Ivana Tomšů, Petra Výchopňová
Graﬁcká úprava, zlom a tisk: RENO Zlín [reno@zlin.cz] • Datum vydání 15. 7. 2016 • Náklad: 300 výtisků • MK ČR E 13112 • NEPRODEJNÉ.

