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ROČNÍK XXVII.
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se konaly v naší obci 10. února
Více v článku hasičů na str. 5

Příjemné prožití velikonočních svátků
a pohodové jarní dny plné sluníčka
přeje všem spoluobčanům

Zastupitelstvo obce Neubuz

ZPRÁVY Z OBCE
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o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR
Starostka obce Neubuz v souladu s ustanovením § 14c Zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu ČR ve znění pozdějších předpisů,
o z n a m u j e:
1. Volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek 18. 5. 2018
25. 5. (2. kolo)
od 14.00 hod. do 22.00 hod.
v sobotu 19. 5. 2018 26. 5. (2. kolo)
od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Inventarizační komise provedla inventarizaci majetku k 31. 12. 2017.
Obec vlastní majetek v celkové
hodnotě 45.329.347 Kč
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Počet obyvatel v Neubuzi
- k 1. 1. 2018 byl 460.

2. Místem konání voleb v okrsku č.1 je zasedací místnost Obecního úřadu v Neubuzi.
3. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
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Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 4. 4. 2018 od 12:00 do 14:00, Obec Neubuz, úsek od č. p. 76 (Váňová)
po Moštárnu.
Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON Distribuce, a. s.
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Svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů se uskuteční v sobotu 12. 5. 2018. Harmonogram
a podrobné informace se včas dozvíte.
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Nezaměstnanost v naší obci k 28. 2.
2018 činila 1,6 %. V evidenci úřadu je
vedeno 6 spoluobčanů. Naše obec obsadila pomyslné 79. místo z 89 obcí
zlínského regionu, tj. 11 nejnižší nezaměstnanost!
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V loňském roce obec úspěšně vkročila
do soutěže Vesnice roku získaným oceněním „Diplom za udržování lidových tradic“.
I v letošním roce plánujeme naši obec
do soutěže zapojit a pokusit se získat ještě
lepší ocenění. Prosím proto všechny občany, aby se do soutěže zapojili a pomohli
naší obci „vyhrát“. V dubnu proběhne setkání, na kterém budeme prezentaci připravovat. Těším se, že se nás sejde hodně
a přijdete s novými podněty a nápady.
Děkuji předem.
Starostka
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Rekonstrukce domu č.p. 25, přestavba na 3 sociální byty, byla zahájena. Výběrové
řízení vyhrála firma STAVO s.r.o. s celkovou cenou 2.070.041,- Kč. Hotovo by mělo být
na podzim a do konce roku by se mohli nastěhovat první nájemníci.
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Obec se rozhodla zpracovat historické
černobílé fotografie. Tzn. naskenovat
a uspořádat do přístupné galerie, ze které
bude možné fotky stahovat, tisknout
a různě s nimi pracovat. První část (historie
SDH Neubuz) už je hotova a vy si můžete
fotografie prohlédnout na uvedeném odkazu (odkaz bude přidán i na obecní web).
https://www.zonerama.com/jaron/
lbum/4167149?secret=u7QJEPT9GIuo4hxu7gIM2O7J6
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Obec Neubuz ve spolupráci se Sdružením místních samospráv
a Českou pojišťovnou instalovala zásobník reflexních samolepek pro
pěší, kteří zapomenou při svých procházkách na povinný reflexní prvek!
Součástí je i malý odpadkový koš na odstraněnou nelepící část.
Zásobník je umístěn na značce Neubuz směr na Slušovice. Podařilo se
zajistit i druhý zásobník, který budeme instalovat na komunikaci směr
Bílá Hlína.
Bohužel neznámý vandal už asi po 2 týdnech celý zásobník
samolepek vybral a nalepil je na ploty, sloupky a dopravní značky
podél celé trasy do Slušovic. V zásobníku bylo 500 ks samolepek!!!
Oba zásobníky včetně 500 ks samolepek jsme získali zdarma. Hodnota
1 zásobníku je téměř 5000 Kč, 1000 ks samolepek stojí také 5000 Kč. Samolepky, které
budeme doplňovat, si obec už musí platit ze svého. Na samolepku jde umístit i logo firmy,
která by se takovým způsobem chtěla prezentovat. Minimální počet k objednání je
500 ks. Pokud byste věděli o firmě, která by se chtěla tímto způsobem zviditelnit, ozvěte
se. Věřím, že působení vandala se už nebude opakovat a samolepky budou k dispozici
jen těm, kteří je nebudou zneužívat!
Pamatujte na svoji bezpečnost!
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V minulém roce jsme se poprvé zapojili do celorepublikové úklidové akce.
Byla velmi úspěšná. Posbírali jsme 5 tun
odpadků z mezí, příkop, lesa i z potoka.
Věřím, že i letošní ročník, který se
koná v sobotu 7. dubna, bude úspěšný a znovu uklidíme odpad, který nezodpovědní občané vyhazují do přírody.
Sejdeme se v 8.45 h u obecního úřadu,
rozdělíme si úseky a vyrazíme uklízet.
Věřím, že nás bude hodně.
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Rekontrukce domu č.p. 51 se pomalu chýlí k závěru. Přízemí domu je už kompletně
hotovo a pronajato. Prostory využívá Studio SÁBA, kde si můžete dopřát masáž, pedikúru nebo využít kadeřnické služby. Zatím probíhá úspěšně zkušební provoz. Provozní
doba je dle telefonických objednávek. Neváhejte a nové služby vyzkoušejte.
ZDRAVOTNÍ MASÁŽE
KADEŘNICTVÍ
PEDIKÚRA
PÉČE O TĚLO

Miroslava Müllerová
Lucie Minaříková
Edita Kamasová
Simona Valeriánová

tel.: 724
tel.: 604
tel.: 602
tel.: 777

172
875
557
129

081
143
215
129

Věříme, že návštěvnost našich budoucích klientů povede k vzájemné spokojenosti.
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Při letošní Tříkrálové sbírce se vybralo 11.972 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli.
Charita vždy rozděluje peníze potřebným. Jelikož jsme v naší obci nikdy nevyužili možnost
přidělit peníze konkrétním potřebným rodinám, požádali jsme Charitu o zakoupení vysoušeče, který by byl k dispozici v krizových situacích (povodně, havárie vody apod.).
Charita naši žádost schválila a vysoušeč WOODS v hodnotě 18.181 Kč už máme!
Pokud by u vás nastala situace, ve které byste vysoušeč potřebovali, neváhejte nás kontaktovat.
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V neděli 6. 5., kdy se bude konat
pouť a budeme slavit 80 let založení
SDH, můžete navštívit všechny naše
nové nemovitosti – dům č.p. 51 – služby a byt, č.p. 25 – sociální byty, č.p. 19
– bývalá hospoda a zhodnotit, zda
obec dobře nakoupila a zda probíhající rekonstrukce plní vaše očekávání.
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Český červený kříž uděluje zlatou medaili prof. MUDr. J. Jánského dárcům
krve, kteří dovršili počet 40 bezpříspěvkových odběrů. S potěšením jsme přijali
informaci z oblastního spolku Českého
červeného kříže ze Zlína, že mezi vyznamenanými zlatou medailí prof. MUDr. J.
Jánského v roce 2017 byl i náš spoluobčan p. Vojtěch Oškera.
Velmi si vážíme tohoto hluboce lidského postoje. Bezpříspěvkové dárcovství krve je významná činnost, která přispívá k záchraně lidských životů. Kéž by
se počet dárců z řad našich spoluobčanů rozrůstal. Ještě jednou gratulujeme
k ocenění a děkujeme!
3

KOMUNITNÍ ŠKOLA SOVA
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velikonoční události začínají již
o Květné neděli, protože si připomínáme
slavný vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma.
Během nedělní bohoslužby zazní slavnostní Hosana (to je sláva) Synu
Davidovu, to je na začátku mše svaté,
ale také slyšíme „ukřižuj ho!“ při čtení
zprávy o utrpení Našeho Pána. Touto
nedělí začíná tzv. Svatý týden. Ve středu
si připomínáme Jidášovu zradu a ve čtvrtek se vracíme do večeřadla, kde Pán
prožívá rozloučení se svými učedníky.
Právě tehdy ustanovil svátost eucharistie, tedy obřad, který známe pod naším
názvem mše svatá. Možná žádný z přítomných učedníků netušil, že následující
události vezmou rychlý spád, a to si připomínáme o Velkém pátku. Je to událost velmi smutná a pro nejbližší Ježíšovy
učedníky silně šokující. V sobotu je liturgický klid, který je ukončen večerními
obřady, které jsou oslavou Ježíšova
Zmrtvýchvstání. Právě v sobotu se
do tmavého kostela vnáší velikonoční
svíce „Paškál“, která symbolicky vyjadřuje Vítězství Pána Ježíše nad smrtí
a hříchem.
Lidé si navzájem předávají světlo svíce, které vyjadřuje, že život vítězí nad
smrtí a světlo přemáhá temnotu. Na svíci jsou řecké písmena alfa a omega, to
je začátek a konec řecké abecedy a také
je tam kříž a letopočet, aby se vyjádřilo,
že On je Pánem všech věků začátek
a dovršení všech dějin. V neděli, kdy se
slaví pokračující události, které nezastírají překvapení a také nesnadné přijetí
skutečností naší víry, protože i nejbližší
Ježíšovi učedníci a apoštolové měli velké
problémy přijat víru, že ten jejich Učitel,
je vlastně Boží Syn, který své poslání
splnil, tak jak si přál jeho Otec. Víra
Ježíšových učedníků postupně rostla
a zrála. Tak se to děje v životě každého
z nás. Objevit velikost velikonočních
událostí a také pochopit, že se tyto týkají každého z nás, je naší osobní cestou
víry.
Přeji Vám všem radost z letošních
Velikonoc a hodně duchovního užitku.
Ze srdce žehná
otec Emil.
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V novém roce pokračuje cvičení pro
děti od 15 měsíců do 22 měsíců v 15:30
hodin a pro děti od 22 měsíců do 3 let
od 16:30 hodin. Cvičení vede lektorka
Martina Kadlecová.
Další blok JARO – LÉTO pokračuje od 17. dubna do 26. června 2018. Jedná se o devět
lekcí, protože v květnu připadají na dva úterky státní svátky.
Cvičení žen s paní Irenou Sousedíkovou je každou středu v 18:30 hodin.
PLÁN AKCÍ:
23. 3. 2018 v pátek 9 – 17 hodin - Bazárek oblečení, sportovních a různých potřeb
pro mrňata; 26. 3. 2018 v pondělí od 17 hodin – Jarní tvoření; 8. 4. 2018 v neděli
od 15 hodin – Karneval pro děti; 30. 4. 2018 pondělí od 16 hodin – Slet čarodějnic;
24. 6. 2018 v neděli od 15 hodin – Den pro děti s balónkovým klaunem.
O všech akcích informujeme na nástěnkách v obci, na facebooku, případně prostřednictvím obecního úřadu do vašich emailů.
Jestli je mezi Vámi někdo, kdo má nové nápady a chce se k nám přidat, je vždy vítán!

Moje setkání se slámou a panem Františkem Zuskou
Na konci léta přišla nabídka Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně na velmi zajímavý
kurz – Pletení ze slámy. Tento kurz byl uspořádán v rámci výstavy dekorativních ozdob
a předmětů ze slámy, která byla v muzeu k vidění od 8. 9. 2017 – 28. 2. 2018 u příležitosti životního jubilea pana Františka Zusky. Kurz měl 5 lekcí, každá lekce trvala 4 hodiny.
Byla to výjimečná akce!
Drobný bělovlasý pán, kterého byste na ulici určitě přehlédli. Skromný, milý, ale přímý
člověk. Pracoval jako stavební technik-projektant. Od roku 1949 byl tanečníkem, zpěvákem i organizačním vedoucím zlínského Slováckého krúžku Vonica, v letech 1985-2009
byl jedním z vedoucích dětského folklorního kroužku Vonica ve Zlíně. V roce 1962-1964
předseda poradního sboru pro Slovácko při Ústavu lidové kultury ve Strážnici, člen programové komise Strážnických slavností a autor programů lidových zábav. Je také jedním
ze zakladatelů a členem folklorního pěveckého sboru Mužáci ve Zlíně. Pletení ze slámy
se věnuje od roku 1974. Příprava a pletení jsou velkou alchymií. Jen získat slámu a připravit ji tak, aby se s ní dalo pracovat, zabere panu Zuskovi spoustu času a práce. Slámu
používá především žitnou. Ta se stříhá na jednotlivé části podle tloušťky, bělí se a pak
suší. Před tvořením se opět namáčí. Zná spoustu fíglů, jak se slámou pracovat, vytvořil
mnoho pomůcek a zlepšováků, aby si ulehčil práci. Pod jeho rukama vznikají různé ozdoby, ať velikonoční (vajíčka lepená slámou) nebo vánoční zvonečky, ozdůbky na stromeček, košíčky, vrkoče, atd. Vrcholem dokonalosti jsou nádherné zvířátka i lidské postavičky
propracované do sebemenších detailů – člověku až berou dech. Důležitou součástí jeho
umění je i rekonstrukce tradičních zvykoslovných artefaktů ze slámy (muší ráj, dožínkový
vrkoč a jeho součásti, kraslice intarzované slámou). Je to člověk velice aktivní. Udržuje
a rozvíjí tradiční rukodělnou činnost a jeho velkým přínosem je pořádaní kurzů pro děti,
dospělé a osoby s handicapem. Během své kariéry vychoval i řadu následovníků. V roce
2012 obdržel František Zuska titul Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje a v roce 2017 ministerský titul Nositel tradice lidových řemesel. Měla jsem možnost něčemu
novému se přiučit a hlavně sledovat práci rukou vyjímečného člověka, který přes svůj
úctyhodný věk (85 let) je mistrem v tomto oboru.
Kamila Garguláková

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NEUBUZ
První setkání hasičů v roce 2018 proběhlo 13. ledna v kulturní místnosti nad
obchodem. Scházíme se místní členové
sboru, hosté ze sborů 11. okrsku a spřáteleného sboru z Lipové a představitelé obce. Starosta sboru zhodnotil práci hasičů
v uplynulém roce. Se zprávou o činnosti
žáků vystoupila Veronika Hrozová a seznámila přítomné s bohatou činností dětí
v roce 2017. Dalším bodem programu byl
návrh plánu činnosti na rok 2018.
Předsedkyně revizní komise R. Zábojníková
obeznámila přítomné se stavem majetku
a hospodaření sboru.
Vyslechli jsme diskusní příspěvky, popřáli členům, kteří v uplynulém roce oslavili
kulatá životní jubilea a byly předány vyznamenání. Po oficiální části jsme dali prostor
svým chutím a po dobrém guláši a pivečku
v přátelském duchu pokračovali v posezení. Při prohlídce fotografií jsme se vrátili
na akce, které proběhly a současně jsme
řešili, co nás čeká v novém roce (dle plánu
je toho opět dost).
První sobotu v únoru pořádal 11. okrsek
valnou hromadu. Ještě, že je sál na Veselé
prostorný, protože letos se nás sešlo ze
všech okolních sborů hodně. Starosta 11.
okrsku Jiří Fišnar přečetl obsáhlou zprávu
o činnosti za rok 2017. Přítomné pozdravil
i zástupce SHČMS Vlastik Nevařil. Po výborné večeři začal program s hudbou
a nechyběla bohatá tombola, při jejímž
losování jsme se dobře pobavili a ti šťastnější vyhráli pěkné ceny. Akce se vydařila!

jsme se občerstvili (vodou). Bylo nás tam
cca padesát. Byly mám rozdány testy a šlo
do tuhého. Poté následovalo ústní zkoušení. Kronikáři Adam, Barča, Natka, Lukin
a Honza uspěli. Já (Verča) jsem si vytáhla
tzv. žolíka a ústní zkoušení mě minulo.
Cvičitelé to měli náročnější. Filda a Jarek
odznak obhájili a Mirek s Erikem se musí
poprat s nervozitou a dají to příští rok!
Jelikož bylo hezky, místo čekání na odvoz
jsme se vydali domů pěšky, ale Tom
s Mirkem pro nás přijeli a my jsme se těšili domů na oběd.
Verča a Natka
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KONČINY
• PLÁN AKCÍ V ROCE 2018
7. 4.
5. 5.
19. 5.
26. 5.
16. 6.
30. 6.
7. 7.
11. 8.
1. 9.
29. 9.

Den první pomoci Slušovice
Pohárová soutěž Slušovice
Jarní kolo hry Plamen
Okrsková soutěž Neubuz
Pohárová soutěž Želechovice
Pohárová soutěž Veselá
Pohárová soutěž Hrobice
Poh. soutěž Březová nad 35 let
Pohárová soutěž Neubuz
Pojezdová soutěž

ODZNAKY ODBORNOSTI
Dne 4. března jsme jeli do Zádveřic
na hasičskou zbrojnici plnit odznaky odbornosti. Jelo nás deset mladých hasičů.
Pět z nás se připravovalo na kronikáře, jeden preventista a čtyři cvičitelé. Kronikář
musí vědět o historii SDH Neubuz i obce
a měl by vědět, co obsahuje naše kronika.
Preventista musí vědět, jak si správně zajisti pohodlí domova a měl by vědět, jak se
chovat při krizových situacích. Cvičitel by
měl vědět všechno z okruhů kronikář, preventista a strojník. V hasičské klubovně
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V sobotu 28. dubna
Vás srdečně zveme
NA HASIČSKOU POUŤ
na sv. Hostýně.
Odjezd autobusu v 7.15 od OÚ.

V sobotu 10. 2. 2018 jsme se sešli my
mladší i starší hasiči na hasičské zbrojnici,
abychom se připravili na masopustní průvod. Bylo sice zataženo a docela zima, ale
nás to neodradilo. Sešlo se nás asi třicet.
V průvodu byly tradiční masky - medvěd,
cikánka, myslivec, policajt, ale i masky netradiční - kosmonaut Remek, klaun, kovboj, loupežník, aj. Průvod byl letos hodně
barevný, protože část mladých hasičů
s Míšou G., Verčou V., tetou Ivankou
a Blankou byli převlečení za rok a dvanáct
měsíců. V 9 hodin Tomáš nastartoval kačenu, naložil muzikanty a vyrazili jsme směr
Paseky. Procházeli jsme dědinou dům
od domu. Muzika hrála, hospodyňky nabízely připravené dobroty a těm starším něco ostřejšího na zahřátí. Sice jsme se hodně nachodili, ale bylo to fajn. Večer jsme
se sešli ve společenské místnosti na pochovávání basy s Končinovou zábavou.
Bohatá tombola, občerstvení a super DJ
bavil všechny generace až do rána. Bylo to
super a už se těším na příští rok, abychom
si to zopakovali.
Lukáš Gargulák

Ať slunečné dny Vám štěstí přinesou a Velikonoce dny pohody pro Vás jsou.

Odměnou za to, že jsme se pilně
jedno celé pololetí učili, nám vedoucí umožnili se podívat do našeho
krajského města Zlína.
Ráno všichni sraz na zastávce plní
energie a dobré nálady jsme vyrazili poznávat krásy tohoto města. Linkovým
autobusem, jenž byl docela plný, ale
i přesto jsme se všichni pohodlně usadili
do sedaček a těšili se převážně
do McDonaldu. Uběhla necelá půlhodinka a my zase vystupovali z vyhřátého
autobusu. Na nádraží jsme naplánovali
cestu a šli rovnou do mrakodrapu číslo
21. Výtahem jsme vyjeli do 16. patra,
kde jsme se následně kochali výhledem
na město. Zpět dolů jsem sešli
„po svých“. Další zastávka byl Zámek,
kde jsme měli podstoupit “strašidelné“
sklepení, kde byly pohyblivé obrázky
s nějakým tím zastrašením. Poté jsme se
přesunuli na Zlínskou radnici, kde nás
čekal odborný výklad o této budově.
Následně jsme s prázdnými žaludky vyrazili do ulic hledat vhodné místo, kde
bychom je mohli naplnit. Jenomže mekáč byl plný, tak jsme museli jít do nákupního střediska Čepkov. Tam jsme se
šli najíst do asijského bistra.
Závěr výletu patřil vile Tomáše Baťi.
Zde jsme absolvovali naučnou přednášku o historii této pro Zlín významné
osobnosti. Domů jsme se vraceli s pocitem, že jsme načerpali nové informace
o našem krajském městě.
Tímto chceme poděkovat všem organizátorům akce.
Miroslav Juřík,
Adam Vaculka a Jan Juřík
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Jsme bezva parta plně kvalifikovaných pedagogů, kteří pracují na malé škole rodinného
typu. Ta nám umožňuje realizovat výuku takovou, jakou nelze aplikovat ve velkých školách s vyšším počtem žáků. Malý kolektiv je vhodný jak pro šikovné žáky tak i pro ty,
kteří se hůře prosazují ve větším kolektivu.
Vstup do školy představuje pro Vás i Vaše děti velkou změnu i finanční zátěž, proto
rozhodnutím rady OÚ Neubuz je pro každého prvňáčka připravena finanční podpora
2 000 Kč, ze které můžete uhradit potřebné výdaje.
Rádi Vás přivítáme na dalších školičkách pro předškoláky v termínech 24.
dubna a 29. května 2018.
ZKUŠENOSTI A NÁZORY PEDAGOGŮ A RODIČŮ
MÁLOTŘÍDKA LÉPE PŘIPRAVÍ NA ŽIVOT:
Děti totiž pracují ve skupinkách, jsou nuceny navzájem si pomáhat a zároveň se více spoléhat samy na sebe. Učitel se vždy
věnuje jen jedné skupince dětí a ostatní musí pracovat samostatně. Každé dítě se časem naučí soustředit se jen na svou práci,
podat co nejlepší výkon, aniž by ho k tomu někdo vybízel a stále
jej kontroloval.
KAŽDÝ PODLE SVÝCH SIL A SCHOPNOSTÍ:
Málotřídka funguje podobně jako rodina. Potlačuje se nezdravá soutěživost a řevnivost. Každý soupeří jen sám se sebou.
Bez vzájemné spolupráce každého s každým by vyučovat ve spojených ročnících ani nešlo. Bez atmosféry sounáležitosti a tolerance nemůže málotřídní škola vůbec fungovat. Podle potřeby
pomáhají starší děti mladším, bystřejší pomalejším a navíc pracují tak, aby se vzájemně nerušily. Takové prostředí je vhodné pro
integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí, které
mívají problémy se socializací a v běžných třídách se často stávají oběťmi šikany. Což bývají mj. i děti mimořádně nadané, které se
svým nadáním odlišují od průměru.
OKAMŽITÁ ZPĚTNÁ VAZBA:
Při probírání nového učiva, např. gramatického jevu, má učitel
vzhledem k malému počtu dětí v ročníku možnost okamžitě učivo
procvičit a přesvědčit se, zda danému jevu všichni žáci dobře rozumí, případně zjistit, kde, v čem a u koho jsou jaké problémy
a na vzniklou situaci okamžitě reagovat.
ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ:
Je prokázáno, že v málotřídkách mluví děti častěji a déle než
na školách plnotřídních, kde je více žáků v ročníku. Komunikace
mezi dětmi a dospělými bývá přirozená a otevřená, všichni se na škole mezi sebou znají, na většině škol vládne příjemná
rodinná atmosféra. Práce na málotřídní škole v sobě zahrnuje
mnoho prvků alternativní pedagogiky, která je zaměřená na celkový rozvoj dítěte a oboustrannou komunikaci mezi učitelem
a žákem, a z toho důvodu může být pro rozvoj dětí přínosná.

LEPŠÍ ADAPTACE NA ŠKOLU:
Budova školy je malá a přehledná, prvňáček se v ní rychle
a snadno orientuje, nemá strach se po škole samostatně pohybovat. Dítě se v krátké době seznámí se všemi spolužáky, pedagogy
i provozními zaměstnanci. Starší spolužáci bývají k mladším tolerantní, věkově smíšené skupiny jsou na málotřídkách samozřejmé
a přirozené.
Nebude nadanému dítěti chybět konkurence? Zvládne
přechod na velkou školu?
Žijeme ve světě ostrých loktů a někdy máme pocit, že slušné
chování se už tak nějak nenosí. Konzumní společnost, kde se vše
točí kolem výkonů a peněz. Ale je to ten správný svět pro naše
malé děti? Ve škole rodinného typu se dítě cítí dobře a bezpečně.
Tak jako v rodině se setkává s dětmi různého věku. Naučí se, že
mladším a slabším se má pomáhat. Snaží se dotahovat na ty
starší. Pozná, že slušnost a poctivost se vyplácejí. Když
odchází na konci páté třídy do města, je už mnohem starší
a odolnější, než v šesti letech na začátku první třídy. S novým
prostředím se mnohem lépe vyrovnává. Žáci neubuzské malotřídky nemají žádné větší problémy s přechodem na druhý stupeň ZŠ,
ať už jdou do Slušovic, Liptálu, do velkých zlínských škol či na víceletá gymnázia. Žáci jsou zvyklí samostatně pracovat a mnohdy
dosahují ještě lepších výsledků.
Všichni se spolu znají, učitelé, děti i rodiče se denně potkávají,
nikdo se necítí ztracený a sám. Lidé mají k sobě prostě blíž.
Proto je na malé škole i méně problémů. Děti jsou všude stejné.
Ale na malé škole se vše řeší hned, všechno je tak nějak víc vidět
a tím se předchází větším výchovným problémům. V předešlých
letech se Kateřina Trnková zabývala problematikou vztahů mezi
učiteli a rodiči na málotřídních školách ve srovnání se školami
velkými plně organizovanými. Zjistila, že je málotřídní škola daleko více otevřená veřejnosti, rodiče jsou zvyklí s učiteli mluvit
i mimo schůzky a nebojí se sdělit učiteli svůj názor.
Zápis do 1. ročníku v ZŠ Neubuz proběhne 3. dubna
2018.
Mgr. Petra Výchopňová
ředitelka Základní školy Neubuz; www. zsneubuz.cz
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Dne 17. ledna 2018 ve středu jela naše škola navštívit mateřskou školku na Hrobice.
Ráno ve škole bylo zcela běžné a začalo jako vždy. Po mém příchodu do školy byla
čeština a matematika, potom jsme posvačili a vydali se čekat na autobus, který nás
odvezl na Hrobice. Cestou v autobuse jsme si chvilku povídali. Ve školce nás uvítaly
děti i paní učitelky. Paní učitelky nás poslaly do šaten, kde jsme si odložili bundy a kabáty. Poté naše škola šla do herny a zároveň třídy školkáčků. Tam už na nás čekalo
divadelní představení, na které jsme se tolik těšili. Školkáči měli krásné klobouky
a kostýmy. Hádali jsme, jaký je název divadla. Bylo to O dvanácti měsíčkách. Nakonec
všichni tleskali. Uklidili jsme židličky a malí kamarádi nás provedli po školce, kterou
nám ukázali. Ještě jsme si chvilku pohráli. Bylo to super a těšíme se na další společná
setkání.
Jiří Sládek
6
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Dne 18. ledna jsme hned ráno jeli se školou na výchovný koncert. Naše kroky nejdříve směřovaly do budovy 21. – sídla krajského a finančního úřadu. Vyjeli jsme skleněným výtahem na překrásnou vyhlídku na celé město. Potom jsme vyrazili do kongresového centra na výchovný koncert na téma „Ať žije Večerníček“. Času bylo dost, tak
jsme v pohodě stihli i posvačit a paní ředitelka šla mezitím zaplatit vstupné. Koncert byl
o paní, kterou navštívilo její mladší já a tyto dvě postavy nás provázely celým příběhem
orchestru s pohádkovou hudbou. Zážitek byl nádherný. Po koncertu následoval přesun
do MC Donald´s restaurace. Každý si koupil svůj oběd. Někteří žáci, kteří nejsou návštěvníky klubu nejmladšího diváka, odjeli do školy ale většina z nás pokračovala do
zlínského zámku na interaktivní výstavu Orbis Pictus play. Bylo to o zajímavých strojích
a různých konstrukcích, či hudebních nástrojích. V jedné místnosti byl vystavený dřevěný kruh s našimi smysly i znameními zvěrokruhu: například vodnář – čich, rak – sluch,
štír – výdrž a kozoroh má smysl pro rovnováhu. Potom jsme ve velké vánici bloudili až
do městského divadla, kde jsme zhlédli pohádku POPELKA. Bylo to taky moc krásné,
smíšené verze příběhu, které nejsou ani zfilmované. Po představení pro nás přijel pan
řidič se školním autobusem a jeli jsme domů. Bylo to opravdu moc hezké a báječně
jsme si to všichni užili.
Adéla Hečková, Jakub Čala, Tereza Skládalová

Letošní zinmí olympiádu jsme prožívali
snad všichni. Také děti ve škole neustále
štěbetily o slavném vítězství Ester Ledecké.
Proto jsme si pro ně nachystaly projektový
den plný neobvyklých soutěžních klání.
Mladší děti si vytvořily tabuli největších
úspěchů našich sportovců a spolu se staršími žáky se dozvěděly, proč se vlasně
olympiáda koná, co znamená její symbol
- olypijské kruhy a jiné zajímavé informace.
Pak už je čekalo rozřazení do družstev,
slavnostní nástup s vlajkou a zapálením
olympijského ohně. Jako první byl na řadě
běh na papírových lyžích a střelba míčkem
do klauna. Štafeta byla náročná. Mnozí
museli absolvovat i trestná kola za špatnou střelbu. Diváci však byli úžasní, fandili
všem týmům. Následovala hokejková štafeta a soutěž v nejrychlejším oblékání lyžařské výstoje. Souhra týmů se ukázala
v následující soutěži. Všichni členové se
pokoušeli co nejdéle udržet na curvingových bobech. Poslední úkol spočíval v nalezení a správném přiřazení obrázků k názvům sportů, které jsme na letošních ZOH
měli možnost vidět.
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Dne 31. ledna k nám přijely dvě paní
z Olomouce. Nejdříve se nám představily
a potom začal příběh pana Tydýta.
Vysvětlovali jsme si, co všechno se schovává pod písmenem D. Jedno slovo DIVADLO
právě začínalo na toto písmenko. Žila byla
holčička jménem Amálka, která měla právě narozeniny a maminka jí ušila plyšáčka,
kterého si vysnila. Amálka si s ním celý den
nadšeně hrála a večer šla spát. Mezitím si
hračky začaly povídat. Divně se na Tydýta
dívaly a dokonce začaly žárlit, že má
Amálka raději Tydýta, než je. To už se ale
Tydýt rozhněval a odešel do světa.
Jenomže hračky si uvědomily, že se budou
muset Tydýtovi omluvit, protože se nezachovaly vůbec hezky. Plyšáci Tydýta dlouho hledali, ale nenašli, až se Tydýt ocitl
v Africe. Plyšoví kamarádi se najednou
ve vesnici sešli a potkali paní z Afriky, které
vůbec nerozuměli. Přišel na řadu mluvčí
Martin, který se dozvěděl, že Tydýta unesla sova. Tak nastalo další putování a shánění sovy, kterou nakonec našli, a ta nám
(žákům) dala dva úkoly:
Postavit z větných pochval i z kamínků

cestu a ten druhý úkol zněl – musíme říct,
co je pro nás v životě nejdůležitější. No
a pohádka o Tydýtovi skončila šťastně.
Tydýt nezůstal s Amálkou, ale zůstal s námi ve škole. Moc se mi tato přednáška líbila a děkuji za pěkně strávený den.
Bára Vaculková

Na závěr nechybělo předávání medailí
vítězným družstvům a slavnostní zhašení
našeho olympijského ohně. Užili jsme si
báječný den!
Laďka Pekařová
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Jubilanti
Milada Bělíčková
Marie Valová
Anna Vaculková
Jaroslava Čechová
Marie Salajková
Josef Vykopal
Vlasta Zábojníková
Stanislava Sovjáková
František Čech
Jiřina Revendová

březen - červen
81 let
84 let
83 let
70 let
65 let
75 let
80 let
60 let
75 let
75 let

Úmrtí
Jaroslav Železník
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14. března ve středu se na zámku Vsetín uskutečnila každoroční přírodovědná
soutěž JALOVEČEK. Téma bylo “Voda a život kolem ní“.
Připravená a naučená družstva celého okresu se sjela na zámek a pomalu se odebrala
do velkého sálu, kde proběhla registrace. V průběhu registrace jsme měli možnost
na plátně vidět akvárium Bečvy, které mělo objem cca 315 litrů vody. No a potom už
začal úvod. Nejdříve nám Honza Husák vysvětlil program soutěže. Potom začala písemná
část. Všechny týmy měly za úkol spolupracovat. Rozdali nám listy a my už jsme doplňovali. Po odevzdání listů jsme měli krátkou přestávku a po ní začala část praktická. Tam
byly obtížnější úkoly, jako třeba hledat po zámku zelené kartičky a napsat, o jakého živočicha se jedná. Nakonec byla poznávačka v zámecké věži, kde jsme museli rozpoznat
zvuky zvířat, a to nebylo vůbec lehké. Pak nám Honza dovolil jít do dalších pater věže,
ale až po odevzdání listů. Když jsme se vrátili zpátky do sálu, počkali jsme na ostatní a už
jsme si projeli (zkontrolovali) opravenou verzi listů z praktické i z písemné části. Také jsme
měli za úkol zařadit věci, které patří do situace, když nás zasáhne povodeň. Patřila tam
samozřejmě hygiena a spacák. Po zkontrolování jsme měli velkou přestávku, posvačili
jsme a někteří se šli projít. Po přestávce proběhlo vyhlášení družstev.
První místo získalo opravdu snaživé družstvo se třemi účastníky. My jsme měli čtvrté
a osmé místo, což bylo výborné, protože tam bylo 20 družstev, a to je opravdu velmi
pěkný výsledek. Hlavní je se zúčastnit a spolupracovat a nedoufat v to, že vyhrajete. Pro
mě to byl opravdu dobrý zážitek a někdo nabyl i nové vědomosti.
Bára Vaculková
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Rádi bychom touto cestou poděkovali všem členům SDH Neubuz za
obrovskou pomoc s odklizením stromu, který nám spadl v neděli 18. 3.
na střechu našeho domu.
Díky jejich ochotě a nesmírnému pracovnímu nasazení byl ještě v neděli strom
odklizený a střecha provizorně opravena,
což bychom sami v žádném případě nezvládli.
Velmi si ceníme jejich nezištného přístupu, kdy navzdory nepříjemnému počasí bez váhání obětovali celou neděli, za
což jim patří obrovské díky.
Holubovi

Přihlášení
Ilona Řiháková
Odhlášení
Lukáš Železník
Sabrina Gonzálezová
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 telefonicky na tel. číslo 577
983 693 nebo 603 844 550. Z důvodu ochrany osobních údajů (GDPR) už nebudeme
uvádět přesný datum výročí ani adresu trvalého bydliště.
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NE 25. 3.•15:00
SO 31. 3.•15:30
NE 8. 4. 15:30
NE 15. 4.•16:00
NE 22. 4.•16:00
NE 29. 4.•16:30
NE 6. 5.•16:30
NE 13. 5.•16:30
NE 20. 5.•16:30
NE 27. 5.•17:00
NE 3. 6.•17:00
NE 10. 6.•17:00
NE 17. 6.•17:00
* hřiště Lukov

Neubuz – Halenkovice
Lukov – Neubuz
Neubuz – Slušovice B
Neubuz – Pohořelice
Kašava – Neubuz*
Neubuz – Lhota
Jasenná – Neubuz
Neubuz – Březová
Žlutava – Neubuz
Neubuz – Doubravy
Spytihněv – Neubuz
Neubuz – Napajedla B
Tečovice B – Neubuz
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