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Pustevny, Čeladná, Štramberk, Olešná – to byly hlavní zastávky účastníků
obecního zájezdu, který se konal v neděli 1. října.

Obec pořádá zájezd již tradičně v září,
vždy ve spolupráci s CK Rapant. Původní
termín byl o týden dříve, ale kvůli velmi
nepříznivému počasí jsme termín přesunuli. A vyplatilo se to. Počasí bylo nádherné, užili jsme si asi poslední slunečnou neděli v krásné podzimní přírodě.
Ráno sice bylo docela chladno, ale během dne sluníčko ukázalo, že má ještě
pořádnou sílu.
Pěší strávili dopoledne na Pustevnách.
Navštívili sochu Radegasta i kapli
na Radhošti, zkontrolovali, jak probíhají
práce na obnově chaty Libušín a dali si
dobré kafíčko. Pak je autobus dopravil
do Štramberku, kde navštívili Štramberskou trúbu, prošli celé náměstíčko
a ochutnali tradiční pekařskou specialitu
– štramberské uši. Poslední zastávkou
byla přehrada Olešná u Frýdku Místku,
kde se potkali s cyklisty.
Cyklisté měli možnost navštívit pamětihodnosti Pusteven nebo uhánět přímo
z kopce dolů. Tříkilometrová, adrenalinová jízda lesem se zamlouvala především malým hasičům, ale problém zvládnout kamení i kaluže v lese neměl nikdo.
Další úseky již byly po zpevněných nebo
asfaltových cestách krásným údolím řeky Čeladenky a Ostravice. Po cestě byla
spousta tématických zastávek, ať už
u řeky nebo v hospůdkách. Přes
Čeladnou a Frýdlant nad Ostravicí jsme
dojeli až do Olešné. Tam si každý mohl
objet přehradu kolikrát chtěl. Jeden
okruh měřil asi 4,5 km. Protože bylo
opravdu krásné počasí a areál je blízko
Frýdku Místku, bylo zde opravdu plno.
Rodiny s dětmi, cyklisté, bruslaři, pejskaři, rybáři i senioři. Prostě všichni si chtěli
užít slunečný den. Děti sbíraly kaštany,
v hospůdce U Toma jsme si dali výborné
bramboráky a v 17 hod. jsme se vydali
společně na cestu domů. Dorazili jsme
ještě za světla trošku unavení ale nadmíru spokojení.
Už se těšíme na další společnou akci.
RZ

ZPRÁVY Z OBCE
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pátek 10. listopadu 2017
v 17.00 hod.
společenská místnost
Program:
Děti z neubuzské školy
Bohaté občerstvení
Pěvecké vystoupení
Hudba ID Band
Srdečně Vás zveme a těšíme se
na společně prožitý večer.
Zastupitelstvo obce Neubuz
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V neděli 13.srpna se ve Slavkově u Uh. Brodu konalo slavnostní vyhlášení krajského
kola soutěže Vesnice roku. Setkání se zúčastnili zástupci všech soutěžících obcí, členové
hodnotící komise, zástupci Zlínského kraje, ministerstev, Sdružení místních samospráv,
Svazu měst a obcí a různé významné osobnosti.
Starostka obce převzala z rukou radního pro rozvoj venkova a cestovního ruchu Jana Pijáčka a hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka DIPLOM za udržování
lidových tradic a šek na 20.000,- Kč.
Ocenění zde dostaly postupně všechny soutěžící obce. Největší radost měl starosta
Slavkova, který si převzal zlatou stuhu a šek na 500.000,- Kč za celkové vítězství v krajském kole. O tom, že komise rozhodla správně svědčí fakt, že Slavkov se v celostátním
kole soutěže umístil na 3. místě.
Obec Slavkov připravila pro všechny zúčastněné krásný kulturní program a bohaté
občerstvení.
RZ

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Parlamentu ČR
Starostka obce Neubuz v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 Zákona č. 247/1995
o volbách do Parlamentu ČR, ve znění pozdějších předpisů
o z n a m u j e:
1. Volby do Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek 20. 10. 2017 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
v sobotu 21. 10. 2017 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
2. Místem konání voleb v okrsku č. 1 je zasedací místnost Obecního úřadu
v Neubuzi.
3. Volič je povinen při hlasování prokázat totožnost a státní občanství.
4. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti
je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků.
6. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací
lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Neubuzi dne 5. 10. 2017
Ing. Renata Zábojníková, starostka
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KOMUNITNÍ ŠKOLA SOVA

S přicházejícím podzimem začaly naše
tradiční kurzy.
Kurzy cvičení dětí vede lektorka
Martina Kadlecová. Po první lekci jsou děti
rozděleny do dvou skupin. Každé úterý ve
společenské místnosti cvičí děti 15 – 22
měsíců od 15:30 a děti 22 měsíců – 4 roky
cvičí od 16:30 hodin. Maminky, které budou mít zájem se ještě přidat se svými ratolestmi, mohou kdykoliv během podzimního bloku.
Každou středu od 18:30 hodin se koná
ve společenské místnosti cvičení pro dospělé s Irčou Sousedíkovou.
Cena cvičení 70 Kč.
V letošním roce se nepodařil naplnit
kurz angličtiny s lektorkou Mgr. Lenkou
Zábranskou, která je ještě na mateřské
dovolené. Z tohoto důvodu měly kurzy
probíhat každý pátek, což nebyl zrovna
šťastný termín. Po domluvě s paní lektorkou budeme chtít tyto kurzy nabídnout
příští rok znovu.
AKCE ŘÍJEN – PROSINEC
• Podzimní bazárek – čtvrtek 5. října
2017
• Předvánoční tvoření – pátek 24. listopadu 2017
• Vánoční focení s Barčou – listopad
2017
Plakátky k těmto akcím budou včas vyvěšeny, rozeslány do emailu a zveřejněny
na facebooku Komunitní školy Sova.
Bližší info u paní Kamily Gargulákové
605 701 367.

Ešče já sa podívám, podívám,
k Neobuzkým zahradám, lesti je tam
ešče, černojoké děvče, keré sem Já
rád míval…
Pěsnička, kerú zpíval Francek Gajdošík
u Mičkú, 85letý v roku 1943
Gdyž sem začal prubovat na moravské
gajdy a aj sa cosi na ně naučil, pohlédal
sem po pěsničkách, keré sa gdysy zpívaly
povalašsky v našéj dědině. Už je to 75
rokú od prvního sběru z roku 1942.
Narazíl sem na sběratele ludových pěsniček, profesory Arnošta Kubešu a skladatela Jana Nepomuka Poláška z Valašského Mezříču. Keří v našéj dědině
za druhéj světovéj války, v rokoch 1942
– 1943 sbírali po našich staříčkoch a stařenkách, jak sa praví ty starosvětské. Tož
aby sa zachovaly pro další generace.
Lebo staří ludé umřeli a mladí sa po válce
chtěli oprostit všeckého starého, aj
od tých pěsniček.
Velice děkuju, že profesoři zapsali pěsničky, ale aj spomínky ludí, keří už nejsú
mezi nama, jak sa žilo na našich valašských kotároch.
Před pár rokama sa našly v zaprášem
šuplíku starého stola v Mezříču zešitky
drobúčkým písmem napsané, lebo za války sa šetřilo kažďučkým papírem. Našla
ich neteř pana Kubeša, Vanda Vrlová,
a ta mi ich dala k přečteňú. Narazíl sem
tam na zápise aj z našéj Neobuze. Tož to
byla bomba! Že aj u nás sa sbíraly starosvětské, ale také aj, jaká hrávala muziga
a další zajímavosti.
Sú to pěsničky všelijaké k celému roku.
Na Vánoce, mařenu, helekačky, na dožatú, balada, zbojnické, svaďbové.
Andělína Kobylíková zpívala svaďbovú
- Aj, zelé, zelé, kyselé zelé, obrať sa
ke mně líčko červené.
Tož tetička Maryša Chovancová zano-

2YDODåVNpMSěVQLĀFH
]1HREX]H

tovala ešče víc: Dajte maměnko, dajte
medu, už vám nevěstu vedú. Ach
Bože, rozbože. Múj vínečku polajkový.
Při zavíjačce a prodávání nevěsty Ach to sú
kupci, múj milý Bože, nosíja kože ze suchéj hlože.
Maryša zatancovala a zazpívala svaďbový tanec, kerý sa nigde na Valašsku nevyskytuje, enom u nás – Sedí kačer v okně,
ocásek mu mokne, kač, kač, kačérku,
kač, kač a ty Rozínko neplač… V dalších rokoch bylo zapsané u Chovancovéj
víc jak 20 tancú, hlavně Neobuzská valašská točená, na pěsničku A já su syneček
z Polanky. Maryša pry byla studnicú pěsniček aj tancú.
Velikým zpěvákem mosél byt aj Francek
Gajdošík u Mičkú, tedy 85letý roku 1943,
zazpíval gajdošskú – Gajdošu s gajdama, obuj sa poď s nama, budeš nám
gajdovat, hore, dolinama. Ten spomínal, že túto pěsničku hrával jeho tata
na gajdy, ešče v letech 1890, prý aj odtáď
méno Gajdošík – gajdy. Tož vidíte, že gajdy
měly v naší dědině velikú tradicu a byly tu
od pradávna. Pěsniček znal také hodně, aj
takú, jak Šindeláři vozili z Neobuze, šindel
do Kroměříža – Hybaj, Janošku, hybaj
za vozy, jak ti odjedú, gdo ti založí.
Staříček vykládal, že chodívali pěšky
na robotu na Lukov a mívali sebú pagáčky
z pohančených šupek, také ešče dál, že
s bratrem pískali na hruškové listy, jeden
tenčí a druhý tlstý, tak sa to prý luďom lú-

bilo. Nosívali kúdelné gatě a košule, prý
velice drápaly.
Zařečnoval také zvaní mládencú
na svaďbu: Svaďba bude, dobré bude,
devatero jídel bude, kaša múčná,
kukuřičná, kaša prosná, pohančená,
pújdem a budem mjet za pásem vařachu a za klobúkem vjáchu. Co je to
ta vjácha, to sa asi už dneska nedozvíme.
Jeho žena Francka Gajdošíková, 83 rokú, vzpomínala, jaká byla hudba. Byla to
cimbálová muziga ve zložéní muzigantú
z okolních dědin. Cimbalista Chudý ze
Slušovic opisovál sa Tlustý, míval na čepici kytku, jak hrál na cimbál, tak sa mu
třepala a platili mu do cimbála štverkama. Husle vrzál Valerián zvaný Palivec,
tak mu prý pravili. Na dřevěný bas Novák
Karlú ze Slušovic a potem jeden Trnavjan,
nejaký Prsténkář na druhé husle. Hanáček
tudligál na píščalce.

Maryša Chovancová aj tetina Drábková
spomínaly, že jak skončila cimbálová muziga, hrávala potem Neobuzská plechová
muziga, zvaní Šebesté, to už bylo po První
světověj válce.
Směrem na Duličku, tady byla panímáma Milka Slováčková (přikládám její fotografiju ve valašském kroju). Dvě zbojnické
pěsničky máme od ní - Na vrch Čérnéj
hory a K horám, chlapci, k horám, aj
takové sa u nás zpívaly. Neobuščí ludé,
byli opravdu hrdí valaščí zbojníci.
A nakonec gazděna Bučánková, u keréj první v dědině začli zbírat, ukončím
toto vyprávjání pánú profesorú Kubeša
a Poláška, její pěsničkú o našéj miléj dědince: Neobuz, Neobuz, malá dědinečka, já bych tam nebyla, dyby né
synečka.
Neobuz, Neobuz, na pěknéj rovině,
rostú tam mládenci v samém rozmarýně.
Petr Sovják
gajdoš z Neobuze
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NEUBUZ
CYKLOVÝLETY
16. července je neděle ráno a všichni
vyspávají, ale skupina mladých hasičů Verča, Natka, Jarek, Mirek, Filda, Lukin,
Adam, Honza a Matěj přijeli na kolech
k hasičské zbrojnici. Pod vedením Petra,
Míši, Dominiky a Ivany vyrážíme na celodenní výlet směr Otrokovice. Plni elánu
a dobré nálady. Jelo se dobře „z kopce“
a za chládku. Neděle byla ideální, nebyl
takový provoz, protože do Lípy se jelo
po hlavní silnici. Po projetí Zlínem nás čekalo pokračování po cyklostezce a podél
Baťova kanálu až do Otrokovic. Cesta příjemně ubíhala, průběžně jsme zastavovali
na odpočívadlech, abychom doplnili tekutiny a snědli zásoby z domova. Z informačních tabulí jsme se dozvěděli zajímavosti
z historie i současnosti Baťova kanálu.
Na stezce byly i tabule s mapami a vyznačenými trasami až do Kroměříže a širokého okolí. Nám to pro začátek do Otrokovic
stačilo. U přístaviště jsme „zakotvili“.
Jelikož už začínalo být horko a taky jsme
cítili únavu, dali jsme „dvacet“. A potom
hurá zpátky domů. Cyklistů na trase přibývalo, proto museli být všichni ukáznění
a dodržovat pravidla bezpečnosti na cyklostezce i na silnici. Teplota stoupala a sil
ubývalo. Každý se s tím popral po svém.
Pro děti byl zajímavý úsek mezi Zlínem –
Příluky a Želechovicemi. Jelo se po „rozdělané“ trase nové cyklostezky. Někomu
rozbalovaný terén ubral hodně sil.
V Lůžkovicích na hřišti byla „SOS“ zastávka. Domů nám zbývalo jen pár kilometrů.
Někdo měl ještě energii na rozdávání, někdo se těšil na točenou zmrzlinu
ve Slušovicích a někdo už toho měl plné
zuby. Horko, únava i věk udělalo své, ale
62 km z Neubuze do Otrokovic a zpět
jsme zvládli za cca 9 hodin. Nejmladšímu
cyklistovi bylo 8 let a nestarší cyklistce 52
let. Poděkování patří Petrovi za vedení celé
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skupiny a Míši a Domči za neustálou bdělost nad dětmi, protože nikdy nevíme, co
kdo vyvede. Přestože byl výlet náročnější,
tak jsme to zvládli na jedničku!
Na kola jsem nasedli ještě v neděli 1.
října, kdy se uskutečnil obecní zájezd pro
cyklisty a pěší. Domluvili jsme se a v rámci
hasičského kroužku jeli starší žáci Mirek,
Jarek, Prokop, Filip a Lukin, pod vedením
Petra, Míši, Domči a Ivany, na kolech
z Pusteven do Čeladné, Frýdlantu nad
Ostravicí a nakonec do krásného areálu
Olešná u Frýdku Místku. Tato trasa byla
náročná chvílemi až adrenalinová, ale vesměs se jelo z kopce a to bylo super.
Bezprostřední postřehy z výletu.
Na výletě se mi líbil sjezd z Pusteven
a taky areál v Olešné.
Jarek
Výlet byl super, jsem ráda, že děcka
byly nadšené a užily si to. Příroda nádherná a počasí ještě lepší.
Domča
Nejvíce se mi líbil sjezd lesem a sbírání
kaštanů v areálu Olešné.
Mirek
Nejlepší byl sjezd lesem a „třepání“
kaštanů na Olešné.
Filip

Líbila se mi adrenalinová jízda lesem
a na zpáteční cestě dokumentární „video
pohled“ na Beskydy z autobusu. Prokop
Nejvíc se mi líbilo sbírání kaštanů
a okruh kolem nádrže.
Lukin
Nejvíc se mi líbí, že byla teta ochotná
nás na takový výlet vzít – jinak bychom
neměli v tento den tak parádní zážitky.
Míša
Chválím děcka, že nezlobily a výběr
trasy – nebyla tak náročná jak jsem si
myslel.
Petr
Jsem ráda, že při sjezdu lesem se nikdo
nezranil a všichni byli se vším spokojeni.
Příště jedeme zase. Děkujeme Obci
Neubuz za pořádání tohoto zájezdu
a za příspěvek pro děti – hasiče.
POHÁROVÁ SOUTĚŽ
nad 35 let – Březová
Již několik let jezdíme v polovině prázdnin na pohárovou soutěž na Březovou, kde
si měří své síly hasiči nad 35 let.
Nejinak tomu bylo 12. srpna. Počasí bylo „super“, tak akorát. Všichni byli natěšeni a zvědavi, kdo to letos vyhraje. Někteří
si spletli soutěž a po zjištění, že na Březové
cvičí jiná věková kategorie zase odjeli.
Tradičně se jelo na dva pokusy s netradičními úkoly na dráze a následným požárním
útokem. Za náš sbor jelo soutěžit pouze
družstvo mužů. Jelikož byli všichni „zavaleni prací“, nebyl čas na trénink. Tak se jelo
bez přípravy. Všichni nám fandili a družstvo ve složení: Laďa, Vlastík, Marek,
Mirek, Radek, Milan a Ivana zabojovali
a z poháru za 3. místo měli všichni velkou
radost. Na této pohárové soutěží bývá
vždycky „dobře“. Výborné občerstvení
z udírny, ale především dobrosrdečná nálada mezi všemi soutěžícími a místními. To
nás utvrzuje, že příští rok pojedeme zase
i s družstvem žen!

POHÁROVÁ SOUTĚŽ
v Neubuzi
Ani jsme se nenadáli a byl tu konec
prázdnin a pro nás hasiče úkol uspořádat
pohárovou soutěž u nás doma, v Neubuzi.
V letošním roce jsme 2. září pořádali
1. ročník soutěže mladých hasičů – Memoriál Stanislava Tomšů.
V dopoledních hodinách se na místní
hřiště sjížděla družstva mladších a starších
žáků. Přestože téměř dva měsíce nepršelo,
tak v pátek před soutěží lilo jako z konve.
V sobotu sice přestalo, ale zase se prudce
ochladilo, ale od toho jsme hasiči, abychom se s tím poprali a taky že jo. Na hřiště se sjelo 33 družstev (to je 231 dětí).
Mysleli jsme si, že tradiční úkol bude velmi
jednoduchý – trefit se míčkem do kbelíku,
ale to jsme se přepočítali. Pro většinu družstev to byl problém. Ale jinak se všichni
činili a kdo se přišel podívat jak se děti
snaží, musel ocenit práci vedoucích nejenom u starších dětí, ale především u těch
nejmenších. Je až s podivem, jak je tento
hasičský „potěr“ nadšený a jak jim to jde.
Soutěž probíhala na plné obrátky, družstva jsme museli popohánět, aby odpoledne ještě mohli cvičit i starší. Naše družstva
mladších i starších žáků se chtěla doma
předvést, ale poháry doma nezůstaly.
Na závěr Petr Jungman shazoval z letadla
bonbony k radosti všech dětí. Po soutěži
byly pro děti připraveny ve stáncích výborné hranolky, párky v rohlíku, řízky a jiné
dobroty. Přestože se ochladilo, paní starostka neustále pobízela, aby si všichni
přišli na výbornou zmrzlinu, které jsme díky vedru v celém týdnu připravili opravdu
hodně.
Po ukončení soutěže žáků začal 13. ročník soutěže O pohár starostky obce. Při
nástupu družstev žen a mužů předal velitel
11. okrsku Zdeněk Kráčalík za SHČMS rodině Stanislava Tomšů medaili sv. Floriána
In memoriam. Po poradě velitelů se začalo. V letošním roce jsme upustili od tradič-

ního úkolu. Měřil se pouze čas požárního
útoku. Letos se muži „hecli“ a na start
postavili dvě družstva. Fandili jsme ze
všech sil, ale na „bednu“ to nebylo.
Družstvo postavily i neubuzské ženy. I ty
statečně bojovaly a zaslouží pochvalu.
Také odpoledne fungovali bezchybně
všichni ve stáncích. V nových modrých tričkách s obrázkem Mimoně, které zajistila
Kamila (děkujeme), zářili na dálku a lákali
hosty i soutěžící na skvělé občerstvení.
K řízkům přibyly i výborné klobásky a cigárko z udírny a točené pivo. Sice bylo
chladno, ale k dobrému jídlu pivečko patří.
Děvčata se rychle přizpůsobila počasí a vařila výborný čaj a grog na zahřátí. Dokonce
odpoledne vysvitlo sluníčko a někteří si
koupili i tolik nabízenou zmrzlinu. Přestože
jsme měli velké obavy především kvůli počasí, obě soutěže se vydařily. Doma sice
nezůstal žádný pohár, ale udělali jsme radost jiným družstvům. Při vyhlašování výsledků soutěže dostali odměnu i nejlepší
proudař a proudařka. Zvládli jsme celý den
výborně, co se týče obsluhy ve stáncích,
přesně fungovala časomíra a časoměřiči
z Hrobic, díky Vlastíkovi „šlapala“ elektrika, všechny pojistky nápor vydržely. Naše

paní starostka by mohla dělat zprávy
na Primě, její komentáře byly tak „pohotové“.
Děkuji všem za vzorné uklizení hřiště
po soutěži, aby se našim fotbalistům dobře hrálo. A za rok se na všechny těšíme,
přijeďte do Neubuze první týden v září.
Ivana Tomšů
POJEZDOVÁ SOUTĚŽ
V sobotu 30. září jsme naši soutěžní sezónu ukončili Pojezdovkou. Zúčastnilo se
celkem 17 družstev žáků. Jako obvykle
jsme začínali ve Všemině. Postupně jsme
se přesunuli do Neubuze, Slušovic, Trnavy,
Hrobic, Březové a závěr celodenní soutěže
byl na Veselé, kde probíhala rozhodující
disciplína – střelba ze vzduchovky.
Letošní Pojezdovka pro nás byla ve znamení čísla tři - soutěžily 3 družstva žáků
a dovezli jsme 3 poháry za tři 3. místa.
Pohár získalo družstvo mladších žáků
A a starší žáci. Třetí pohár získali také starší žáci za celoroční soutěž Grand Prix (vyhodnocení všech soutěží konající se v našem okrsku v roce 2017).
Míša

VÝSLEDKY
Memoriál Stanislava Tomšů
Přípravka:
1. Ublo, 2. Březová, 3. Trnava
Mladší žáci:
1. Vizovice A, 2. Hrobice, 3. Březová A
Starší žáci:
1. Návojná, 2. Zádveřice, 3. Veselá
VÝSLEDKY
O pohár starostky obce
Muži:
1. Lipová, 2. Slušovice A, 3. Ublo
Ženy:
1. Slušovice, 2. Hrobice, 3. Trnava
•5
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Po dvou letech celkem úspěšných sezon
ve III. třídě (první rok 6. místo, druhý rok
dokonce 4. místo v tabulce) jsme se
na přání některých hráčů přihlásili do skupiny na „zlínskou stranu“, která je mnohem těžší. Hráči tak musí svádět boje
o lepší umístění v tabulce (zatím 11. místo). Boje jsou o to těžší, protože z mužstva
odešlo před začátkem soutěže 5 hráčů
včetně trenéra, kteří šli hrát vyšší třídu.
Do mužstva přišli noví hráči. Obránce
Železník Radek, brankař Pavel Roman
a hráči Štěpán David, Polák Roman a Vala
Milan. Za trenéra Martina Rudla přišel
Lukáš Železník.
První zápas v sezoně jsme začali
v Halenkovicích dost nešťastně. I když
jsme vedli, nakonec jsme prohráli 5:3.
Druhý zápas doma proti Lukovu (sestoupili z „1.B“ třídy) naši hráči dokázali, že hrát
umí a vyhráli 3:2. Třetí zápas se hrál
ve Slušovicích proti mladému mužstvu „B“,
kterému jsme podlehli 2:0. K dalšímu zá-

pasu jsme jeli do Pohořelic, kde jsme podali bojovný výkon a vyhráli 3:2. Doma
proti Kašavě jsme se nechali překvapit už
v 17. minutě, kdy nám Kašava vstřelila laciný gól a rozhodla tak o výsledku celého
zápasu. Navíc jsme dohrávali zápas o 10,
neboť červenou kartu dostal Červenka
Jakub. Do Lhoty u Malenovic, kde jsme
nikdy nehráli, naši hráči jeli napravit domácí prohru. Po vyrovnaném poločase došlo
k vyloučení Milana Šebesty, tak jsme zase
dohrávali v deseti. Za konečný výsledek
1:1 jsme kopali pokutové kopy, a to jsme

zklamali. Mimo Martina Vrby nikdo neproměnil penaltu. S Jasennou jsme celý zápas
hráli nerozhodně, až to vypadalo zase
na pokutové kopy. Jenže před koncem
nám Jasenná dala vítězného góla. To už
nebylo v našich silách vstřelit vyrovnávací
branku. Na Březovou jsme znovu jeli o nápravu, ale ač jsme měli převahu, zase
skončilo utkání 1:1. A tak se kopaly pokutové kopy. Tentokrát to všem vyšlo. Vyhráli
jsme na PK 5:3, a tak jsme si odvezli
z Březové 2 zasloužené body. Poslední zápas jsme sehráli doma proti mužstvu ze
Žlutavy. Bohužel jsme zase prohráli 2:3
a klesli až na 11. místo tabulky.
V novém ročníku prochází mužstvo proměnou. A je tak na samotných hráčích, jak
budou k dalším zápasům přistupovat a bojovat jak v tréninku, tak v samotných zápasech. A vrátit tak mužstvu Neubuze zase
dobré jméno. Věříme, že se v Neubuzi
bude zase hrát dobrý fotbal.
Rudl Lucien
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Sedmnáct hráčů 1.FC Neubuz se dne
16. června vydalo na dalekou cestu za svými fotbalovými přáteli do Lucemburska,
do vesnice Kostem-Holztem, kde se konaly
oslavy 10 let založení místního fotbalového klubu. Deset let trvá i přátelství mezi
oběma kluby. Na začátku všeho stál Petr
Matula, bývalý hráč 1.FC Neubuz, který
v Kostem-Holztemu začal pracovat a občas si s místními zašel zahrát fotbal. Týmy
se schází každé dva roky, jednou v Lucembursku, jednou v Neubuzi. Každé setkání
má velmi přátelskou atmosféru. Hraje se
fotbal, navštěvují se různá zajímavá místa
a nechybí posezení s tradičními místními
dobrotami. O pohoštění se v Neubuzi vždy
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postarají obětavé manželky hráčů, za což
jim patří poděkování. Nesmíme také zapomenout na podporu Obce Neubuz.
Při letošní návštěvě se v rámci oslav konal fotbalový turnaj, kterého se zúčastnilo
12 mužstev ze 4 států – Belgie, Lucemburska, Portugalska a České republiky.
Naše mužstvo se umístilo na krásném druhém místě!
O srdečnou atmosféru se staral jako
vždy předseda klubu Leonerdy Raymond,
který zabezpečuje jak fotbalové záležitosti,
tak výborné a bohaté pohoštění. Měli jsme
možnost nejen utužovat sportovního ducha, ale i poznávat krásy a historii Lucemburska.

Na důkaz dobrého přátelství a sportovní
spolupráce nám v létě dovezl Petr Matula
vlajku, kterou nechal klub Kostem –
Holztem zhotovit pro oba kluby. Vlajka je
vyvěšena v kabinách na hřišti.
Za dva roky se opět těšíme na návštěvu
našich přátel u nás v Neubuzi.
MD

=içLWNRYìNXU]
SUYQtSRPRFL
Na konci prázdnin přišla nabídka MAS
Vizovicko a Slušovicko na 8hodinový zážitkový kurz první pomoci. Tato nabídka mě
velmi zaujala a potěšila. Poslední srpnový
týden tyto kurzy absolvovaly školy, školky
a dětské domovy z okolí. V pondělí 11.
září 2017 se uskutečnil poslední kurz, kterého se zúčastnili převážně zástupci neziskových organizací. Plné očekávání, ale
i obav, co nás na takovém kurzu čeká,
jsme v pondělní ráno vyrazily do Vizovic –
Alena Benetinová, Blanka Juříková, Ivana
Tomšů a Kamila Garguláková. Každý z nás
se může kdykoliv dostat do situace, kdy
bude potřeba někomu rychle pomoct a jak
jsme se později na kurzu dověděly, stabilizovaná poloha a vytahování jazyku z krku,
kterou má většina s nás v hlavě od mládí,
není zrovna to, jak se říká, pravé ořechové.
V příjemném prostředí salonku v Café
Retro ve Vizovicích nás přivítaly dvě usměvavé lektorky Katka a Martina a hned
na startu nastínily, co nás během 8 hodin
čeká. Žádná nudná teorie na tabuli – velmi
příjemné povídání, simulace, praktické
ukázky a scénky s namaskovanými zraněními. Měly jsme možnost si na vlastní kůži
zažít a prožít různé situace, které mohou
v běžném životě nastat – pád z výšky, pád
ze schodů, poranění s krvácením, resuscitaci apod. Vyzkoušely jsme si, že je potřeba reagovat rychle, ale s rozvahou, aniž
bychom ohrozily nejen zraněného, ale
především sebe. Na závěr jsme měly možnost si v 5členné skupince vyzkoušet 20
minutovou resuscitaci na třech různých figurínách (kojenec, žena, muž). Pokud by
se člověk ocitl v této situaci sám, a příjezd
sanitky může být až 20 minut, je to opravdu těžké a fyzicky náročné (my jsme měly
možnost se vystřídat, a dalo nám to pořádně zabrat).
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Také letos myslivecké sdružení uspořádalo již tradiční posezení u táboráku.
V pátek 23. 6. 2017 jsme už od rána odháněli mraky a přemlouvali sluníčko, aby se
umoudřilo. Nakonec vše dopadlo na výtečnou a my jsme mohli uspokojit všechny
hladové i žíznivé příznivce. U ohniště jsme poseděli, povyprávěli a zazpívali.
To nám ještě bylo vesele a nikoho ani v nejhorším snu nenapadlo, co nás myslivce
postihne.
Dne 26. 6. 2017 se v mediích objevila zpráva o nálezu uhynulého divočáka, veterinární vyšetření potvrdilo nákazu virem afrického moru. Pro všechny myslivce to byl
jako blesk z čistého nebe.
Je to těžké vysvětlovat laikům, co znamená lov divokého prasete. Divoké prase je
velmi inteligentní zvíře a je to pro každého myslivce velký soupeř, který se nedá jenom
tak nalákat. Myslivce to stojí několik dlouhých nocí, někdy i měsíců než přijde ten
správný okamžik a divočák je konečně uloven, poté přichází poslední pocta zvěři, je
předán poslední hryz, myslivci úlovek a tichá modlitba nad ulovenou zvěří.
Toto jsou tradice a bohužel tato tradice u lovu divočáků na dlouhou dobu končí…
Nyní k realitě – africký mor prasat AMP je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění divokých i domácích prasat všech plemen, projevuje se vysokou horečkou a krvácením vnitřních orgánů.
Přenáší se kontaktem nakaženého jedince, kontaminovanými předměty, prostředím.
Neexistuje vakcína. Pozitivní je, že není přenosný na člověka.
Protože se jedná o onemocnění, které se tady nikdy nevyskytlo, všechna opatření
jsou vydávána za chodu a jsou neustále měněna.
Nyní je Zlínský kraj rozdělen do tří oblastí – zón a platí zde následující opatření:
Červená zóna - zamořená oblast, zákaz vstupu všem osobám, není povolen odlov
žádné zvěře, divoká prasata se mohou lovit pouze odchytem (odchytové klece), střílení je povoleno jenom zaškoleným osobám, aktuálně se do odstřelu zapojí Policie ČR.
Všechna odlovená prasata jsou vyšetřena a zlikvidována kafilerií.
Zelená zóna – v této oblasti se nachází i naše sdružení, vstup je povolen, zvěř je
dovoleno střílet s výjimkou prasat, které mohou střílet pouze přeškolení myslivci, společné lovy a naháňky jsou zakázány.
Při střelbě je nutné dodržovat bezpečnostní opatření, použít ochranné prostředky,
dezinfikovat předměty a místo odlovu. Zvěř převážet v nepropustném obalu, vyplnit
veškeré doklady, zajistit odvoz. Zvěř je vyšetřena a zlikvidována v kafilerii.
Žlutá zóna – intenzivní odlov, divoká prasata je povoleno střílet, zvěř musí být vyšetřena, zvěřinu je možné spotřebovat.
Do dnešního dne 2. 10. 2017 bylo vyšetřeno ve Zlínském kraji 234 ks prasat, z toho
105 pozitivních. Doufejme, že všechna opatření budou ku prospěchu a AMP se brzy
podaří zlikvidovat.
Abychom nekončili negativně, máme pro Vás jednu dobrou zprávu – v sobotu 21.
10. 2017 pořádáme výlet na Sv. Hostýn, kde se koná 19. Svatohubertská pouť.
Přihlásit se můžete na tel. 602 431 139, Staňce Minaříkové.
Těšíme se na Vaši účast
Myslivosti zdar! MS Neubuz Dešná

Bylo to velmi poučných a příjemně strávených 8 hodin s perfektně sehranými
profesionálkami. Děkujeme, že předáváte
dál váš um a zkušenosti a motivujete
ostatní k tomu, aby se nebáli pomoct komukoliv a nebyli lhostejní k okolí.
P. S. Tento zážitkový kurz bych doporučila každému, je to opravdu zážitek!
K. G.
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Slavnostní zahájení nového školního roku nám začalo v pondělí 4. září 2017 velmi
netradičně.
Na školním dvorku na žáky čekalo nástupiště 9 a 3/4, košíky (vozíky) na aktovky
a z povzdálí bylo slyšet houkání vlaku.
Všichni žáci dostali jízdenku na vlak - dokonce jsme tentokrát udělali výjimku i pro
rodiče a paní starostku s panem místosta-
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Druhý školní den brzy ráno jsme všichni
žáci i paní učitelky společně vyrazili k panu
Dubovskému do jeho obory. Vešli jsme
branou a spatřili muflony. Pomaličku a potichu přecházíme chodník a vidíme další
zvířata: nádherné daňky, také zajíčky a už
nás vítá pan Dubovský. Všechno nám ukazuje, vysvětluje, odpovídá nám na naše
dotazy. Sedli jsme si na lavičky a začala
malá, ale moc zajímavá přednáška. To byla
skvělá podívaná! Vidět tak z blízka plachou
lesní zvěř a dokonce při krmení. Pan místostarosta nám také ukázal krásné paroží.
A jak bylo těžké! Nastala svačinka, potom
už jsme se rozloučili, poděkovali a vydali se
zpět do školy. Bylo to super!!!
Jirka Sládek

Dne 19. září jsme autobusem odjeli
na zámek Vsetín. Tam nás Honza Husák
provedl přednáškou Není houba jako houba. Poznávali jsme houby plyšové, skutečné i na obrázcích. Viděli jsme velmi zajímavý film o vývoji hub. Taky jsme se podívali
na výstavu, kde bylo okolo 80 druhů hub.
Potom jsme vyšli na věž, kde jsme dostali
úkol, při kterém jsme měli rozdělovat houby mezi jedlé, nejedlé a jedovaté. Na závěr
proběhla vyhlídka, ze které jsme viděli celý
Vsetín. Pak jsme jeli zpátky do školy.
Na přednášce jsme se dověděli spoustu
informací. Např. z jakých částí se skládá
houba, že houby spolupracují se stromy
nebo že v ČR je kolem 4 000 druhů hub
a mnoho dalších zajímavostí.
Celý výlet byl moc super
Anežka Tomšíčková

rostou, kteří nás jako každoročně přišli
přivítat po prázdninách.
A už se začalo projíždět uvítací branou
s vozíky! Na dětech byla vidět obrovská
radost i očekávání. Samozřejmě jsme se
všichni ocitli v „Bradavicích - v kouzelné
škole s Harry Potterem“. Všechny paní
učitelky i paní školnice byly oblečeny
v čarodějných pláštích. Následovalo rozřazování do kolejí (skupin) našeho celoročního kouzelnického projektu, které
měl na starosti „moudrý klobouk“.
Všichni žáčci byli rozděleni do čtyř skupin, dostali cedulky a také se museli podepsat na list s pravidly.
Na děti čekaly nově natřené skříňky
v šatnách, krásně uklizené, nazdobené
a navoněné třídy i školní družinka. Všichni
dostali výbornou zmrzlinu od paní starostky, která také všem žákům, učitelům
i rodičům popřála úspěšný a pohodový
školní rok.
Bohužel v letošním školním roce nenastoupili do naší školičky žádní noví prvňáčci, ale i tak jsme si první den báječně
užili a pevně věříme, že za rok u nás uvítáme nové školáčky!
Petra Výchopňová
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KRONIKA
Jubilanti
1. 9. Jaroslav Železník, č.p. 106
5. 9. Jana Oškerová, č.p. 127
7. 9. Alois Tomšů, č.p. 50
18. 9. Božena Čapáková, č.p. 60
4. 10. Božena Oškerová, č.p. 31
10. 10. Vladimír Janů, č.p. 113
10. 10. Marie Miková, č.p. 107
19. 10. Jeroným Štěpán, č.p. 107
6. 11. Božena Hynčicová, č.p. 6
8. 11. Břetislav Gargulák, č.p. 39
19. 11. Emilie Hynčicová, č.p. 86
28. 11. Františka Janotová, č.p. 29

83 let
70 let
82 let
83 let
86 let
82 let
80 let
60 let
90 let
70 let
89 let
81 let

Narození
14. 7. Jan Dubovský, č.p. 93
4. 9. Ondřej Ruman, č.p. 49
Odhlášení
Lubomír Chovanec č.p. 128
Ondřej Štěpán č.p. 107
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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