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Když jsme na začátku roku přemýšleli,
zda se znovu po roce přihlásit do soutěže
Vesnice roku, trošku jsem váhala. Nedáme
si rok přestávku? Společná diskuze na setkání s občany 2. března mě přesvědčila,
že naši aktivní spoluobčané mají znovu
chuť si prezentaci obce před komisí zopakovat a pokusit se vybojovat pro obec některou z udělovaných stuh. Termín pro
podání žádosti byl do konce dubna, takže
na její přípravu bylo času dost. A 24. 4. už
obálka s potřebnými dokumenty putovala
do Prahy na Ministerstvo pro místní rozvoj,
které je hlavním vyhlašovatelem soutěže
už od roku 1995.
A příprava mohla začít… Proběhly tři
přípravné schůzky a generální zkouška naší prezentace.
Termín prezentace jsme dostali přidělený od předsedy krajské hodnotící komise,
starosty vítězné obce ČR 2016 Kašavy,
Josefa Jarcovjáka. Dlouho očekávaný okamžik nastal v úterý 19. 6. ve 13.15 hodin.
Před obecním úřadem zastavila dodávka
a z ní vystoupilo 9 členů krajské hodnotící
komise.
Po tradičním přivítání kalíškem slivovice,
domácím chlebem a koláčkem jsme zahájili prezentaci na úřadě představením základních strategických dokumentů, historie
obce, hotových i připravovaných projektů
i knihovny. Poté jsme zamířili na obhlídku
obce. Navštívili jsme budoucí komunitní
centrum, kde se předvedli sportovci, děti
z Komunitní školy Sova a ženy zacvičily

Příjemné prožití letních dnů a dětem pohodové prázdniny plné sluníčka přeje Zastupitelstvo obce Neubuz

aerobní sestavu s Irčou. Poté se předvedly
děti a paní učitelky z místní školy. Ze školy
jsme zamířili na Farmu Tomšíčkovi, kde
komisi čekalo stádo koz a prohlídka právě
otevřené sýrárny s ochutnávkou. Další zastávkou byla návštěva Studia Sába s komentovanou prohlídkou. Před kapličkou
na nás čekali hasiči a děvčata zapěla
za houslového doprovodu krásnou píseň
Madona. Komise byla udivená z naší paní
Milušky Hynčicové, která každý den zvoní
poledne. Od stromečku na návsi se ozývaly koledy a ze stánku voněl vánoční punč.
Za doprovodu gajdoše Petra Sovjáka jsme
se přesunuli na prohlídku stavby sociálních
bytů a prezentaci valašské izby a tradičních řemesel ve stodole. Hasiči představili
svoji techniku, děti zase svoje odznaky
Obrovské poděkování všem, kteří se
podíleli na přípravě i na samotné prezentaci. Vím, že jste obětovali spoustu
svého volného času, ale stálo to za to!
V pondělí 25. 6. ráno jsme na krajském
úřadě ve Zlíně netrpělivě očekávali verdikt
poroty. A dopadli jsme výborně.
Komisi naše prezentace velmi zaujala a udělili naší obci Oranžovou stuhu
za spolupráci se zemědělským subjektem, za spolupráci v oblasti rozvoje
místních produktů, lidových řemesel,
tradic a za celkovou spolupráci v oblasti agro-enviromentálního rozvoje
obce.
A navíc postupujeme do celostátního
kola Oranžové stuhy, kde mezi sebou budou soutěžit vítězové Oranžových stuh ze
odbornosti. V mysliveckém areálu byla výstava trofejí a komisi také zaujala lavička
vyřezaná ze starého ořechu. Ve společenské místnosti nad obchodem bylo připraveno bohaté občerstvení z dílen našich
občanů. Koláčky, zákusky, sýry, bylinkové
šťávy i klobásky a také myslivecký guláš.
Komise se občerstvovala a přitom sledovala prezentaci obce, mikroregionu i MASky.
Před úřadem na nás čekala hasičská TATRA
a tryskem jsme uháněli do kopce do obory
pana Dubovského. Tam na nás čekal daněk Danoš, kterého si nakrmila i paní Tichá
z ministerstva. Také ukázka chovu včel
byla velmi zajímavá, starostka dostala i žihadlo! Rychlá jízda z kopce byla veselá.
Čekala nás poslední zastávka – areál
Moštárna. Čarodějnice, tenistky, fotbalisté
i hasičky nám ukázali, co umí. Závěrečné
zastavení u udírny, malé dárečky na upomínku a 2 hodiny naší prezentace byly fuč!
Podařilo se to, bylo to super, snad se jim
to líbilo… Nám ano. To byly první reakce
po odjezdu komise. Přátelské posezení
na Myslivně, bohatá diskuze a ochutnávání připravených dobrot byly krásným
ukončením nádherného úterního odpoledne.
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všech krajů. Opět se předvedeme hodnotící komisi, tentokrát složené ze zástupců Ministerstva zemědělství, Ministerstva
životního prostředí i jiných odborníků.
Komise přijede do obce první týden v září.
Slavnostní vyhlášení krajského kola se
uskuteční v neděli 5. srpna ve vítězné obci
Zlínského kraje, v Dolním Němčí.
Starostka

TISKOVÁ ZPRÁVA ZLÍNSKÉHO KRAJE
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ZLÍNSKÝ KRAJ – Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku 2018 se
dnes uskutečnilo v sídle Zlínského kraje
za přítomnosti hejtmana Jiřího Čunka
i dalších představitelů kraje. Z celkového
vítězství v letošním krajském kole, zisku
zlaté stuhy a postupu do celostátního kola
soutěže se raduje obec Dolní Němčí.
Gratulaci od hejtmana přijali starosta obce
František Hajdůch společně s místostarostou Josefem Tinkou. Ocenění však získaly
také další obce.
„Mám velkou radost z toho, že se obce
do této soutěže hlásí a děkuji jejich představitelům za to, že mají chuť bojovat
o nejvyšší příčky. Je dobře, že se v soutěži
při hodnocení klade velký důraz na to, jak
obce žijí. Chodník si dnes totiž může nechat udělat každý, ale udržovat a hlavně
rozvíjet společenský život v obci, to už
není tak jednoduché, a ne každý to dokáže,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Jiří
Čunek.
O titul Vesnice roku letos ve Zlínském
kraji soutěžilo celkem 12 obcí. Z okresu
Zlín to byly obce Machová a Neubuz,
z okresu Vsetín obce Poličná a Ratiboř,
z okresu Uherské Hradiště se přihlásily
obce Dolní Němčí, Podolí a Velehrad
a okres Kroměříž reprezentovaly obce
Komárno, Osíčko, Rajnochovice, Skaštice
a Vítonice. Všechny tyto obce navštívila
v minulém týdnu hodnotící komise v čele
s předsedou a starostou obce Kašava
a současně zástupcem Svazu měst a obcí,
panem Josefem Jarcovjákem.
Každá obec měla k dispozici dvě hodiny
pro svoji prezentaci, během kterých měli
zástupci obce možnost představit své rozvojové dokumenty, investiční záměry,
úspěšné realizace, spolkovou činnost, péči
o zeleň a krajinu, přístup k informačním
technologiím či spolupráci se zemědělskými subjekty. Součástí hodnocení byla také
diskuse s členy komise na témata související s obnovou a rozvojem venkova.
Vítězná obec obdrží od Zlínského kraje
finanční dar ve výši 540 tisíc korun.
Odměny se však dočkají také další oceněné obce. Kraj mezi ně rozdělí celkem 1,2
milionu korun.
Soutěž Vesnice roku vyhlašuje
Ministerstvo pro místní rozvoj společně
s Ministerstvem zemědělství, Spolkem pro
obnovu venkova a Svazem měst a obcí,
a to ve spolupráci s jednotlivými kraji,
Kanceláří prezidenta ČR,, Ministerstvem
životního prostředí, Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svazem knihovníků a informačních pracovníků
a Sdružením místních samospráv.

Smyslem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, popularizovat rozmanitost a pestrost uskutečňování
programů obnovy vesnic i seznámit
širokou veřejnost s významem venkova. Letos se koná již její 24. ročník.
Není bez zajímavosti, že v posledních
letech je Zlínský kraj, co do umístění svých
zástupců v celostátním kole, vůbec nejúspěšnějším krajem v České republice.
Během posledních 12 ročníků soutěže
zvítězila na celostátní úrovni vesnice ze
Zlínského kraje hned pětkrát. V roce 2016
to byla Kašava, o dva roky dříve Kateřinice,
v roce 2011 triumfovala Komňa, v roce
2008 Lidečko a v roce 2006 Liptál.
Vesnice roku 2018 – Zlínský kraj
PŘEHLED VÝSLEDKŮ A OCENĚNÍ
Zlatá stuha (za vítězství v krajském
kole) – Dolní Němčí
Zlatá stuha byla obci udělena za intenzivní přístup k obnově vesnice, za dlouhodobou podporu a udržování lidových tradic a jejich prezentaci, za aktivní a bohatý
kulturní a sportovní život, za vzornou údržbu a rozvoj zelených ploch v intravilánu
i extravilánu obce a za pestrou spolkovou
činnost v oblasti chovatelství, zemědělství
a myslivosti.
Bílá stuha (za činnost mládeže) –
Ratiboř
Zelená stuha (za péči o zeleň a životní prostředí) – Velehrad
Zelená stuha byla obci udělena za inovativní řešení veřejných ploch v obci. Obec
Velehrad postupuje do celostátního kola,
jehož garantem je Ministerstvo životního
prostředí.
Oranžová stuha (za spolupráci obce
a zemědělského subjektu) – Neubuz
Oranžová stuha byla obci udělena
za spolupráci v oblasti rozvoje produkce
místních produktů, lidových řemesel, tra-

dic a za celkovou spolupráci v oblasti agro-environmentálního rozvoje obce.
Diplom za moderní knihovnické a informační služby – Dolní Němčí
Diplom za vzorné vedení obecní kroniky
– Velehrad
Diplom za udržování lidových tradic –
Rajnochovice
Diplom Zlatá cihla v kategorii A –
Komárno (za revit.hřbitovního areálu)
Diplom Zlatá cihla v kategorii B –
Velehrad (za Velehradský dům sv. Cyrila
a Metoděje)
Diplom Zlatá cihla v kategorii C – Podolí
(za Duchovní a relaxační areál Podolí)
Cena naděje pro živý venkov – Machová
Obec cenu získala za aktivní přístup
spolků a místních organizací k volnočasovým aktivitám. Obec Machová postupuje
do celostátního kola, jehož garantem je
Svaz místních samospráv ČR.
Mimořádná ocenění
Osíčko (za aktivní přístup při práci s mládeží)
Poličná (za strategické financování záměrů obce)
Skaštice (za příkladný přístup při podpoře sportu)
Vítonice (za strategický přístup k rozvoji
vesnice)
Hodnotící komise také udělila cenu
Osobnost Programu obnovy venkova
ve Zlínském kraji, kterou získal pan Pavel
Podškubka, za kreativní přistup při budování environmentálních opatření.
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje
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Jaký kroj, tak sa stroj...
to platilo po celém Valašsku za stara
a platí aj dnes.
Do 20. století sa oděvu říkalo „šaty”
a teprú ve funkci reprezentativní, to už byl
kroj. Podla kroja sa poznalo, kdo z keréj
dědiny pocházá. Kroj připomínal květy
v přírodě. Naši Valaši do poloviny 19. století nosili bílé nohavice a bílú halenu, červený brunclek, modrú župicu. U ženských
sa javila bílá barva ešče víc, ale kordulka
bývala najčasťéj červená a zástěra modrá.
Naša valašská dědina Neobuz, podla
súpisu profesora Josefa Klvaně z roku
1916, patří do valašských krojú z Vizovska.
Od nepaměti sa v dědině pěstoval len aj
konopí. Přadlo, tkalo sa na plachty a košule. Z ovčí vlny, keré sa říkalo „huňa”, sa
šily papuče, veškeré teplé a sváteční šaty.
Huněné súčástky v první polovině 19. století sú běžné enem v Neobuzi a Všemině.
Župica je spomínaná v pozústalosťách
z Neobuze roku 1831.
ŽENSKÝ KROJ
Rubáč – roby žádné gaťky zastara nenosily, nahrazovala ju spodní suknica „podolek” z hrubšího plátna, vrchního jemnějšího „opléčko” zakrývala prsa.
Rukávce – lněná košulka s baňatýma
rukávy, zdrhovanýma nad loktěm, s rovným lémečkem „obojkem“ modře vyšitým.
Potem sa nosily jupky.
Leknica – byla velice starým oděvem.
Bílá spodnica s opléčkem, šitá z domácího
plátna. V takových bílých leknicách, bílých
rukávcách, fěrtúškách s bílú šatkú a v bílých papučkách, kdysi chodívaly naše robečky, dokáď sa plátno nebarvilo.
Kordulka – vestička z červeného sukna,
sahala do pasu a ze předku vykrojená ze
sametkú s gombíčkama, vzadu měla šúsky
ze ščičkama.
Fěrtoch – nešitá bílá sukňa, byla šitá
z sedmi až osmi šířek plátna, na něho sa
dával modrotiskový fěrtúšek.
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Pod fěrtúšek sa nosily aj sváteční šité
sukně. Vsetínka – vlněná sukňa červená
s tenkýma prúžky. Kanafaska – lněná
s tenkýma prúžky červený, tmavěmodrý
a bílý, tyto sukně sa dědily po generace.
Střívě s pančochy – robečky nosily
sváteční súkené červené střevíce s dlúhým
červeným jazykem ge špici a pod ním zavázaný zelenú mašlú. Na nohách byly štrykované pančochy, ze surovej čérne lebo
modré vlny. Byly dlúhé až 120 cm, ale ubíráním v horkéj vodě sahaly navrapené pod
koleno. Na všedno byly papuče.
V zimě, ale aj v horším počasí, robky
nosily krátký kožuch do pasu. Stařenky
nedaly na něho dopustit.
Zastara mosely byt ženy začepené malú
červenú šatečkú - „spodní šatka”. Podla
teho sa poznala vdaná od slobodnéj.
Na ňu sa vázal ešče, velký vyšívaný bílý
šátek, potem ty bílé lipské a červené englické.
Každá nevěsta dostala krásně vyšitú
plachtu - Úvodnicu s paličkovanú mřežkú
uprostřed. Robky ju nosily ge křtu a na výroční svátky. Nakonec si ju vzaly do hrobu.
CHLAPSKÝ KROJ
Košula – byla starobylého rovného střihu s obdelníkovýma rukávama a lémečkem vyšitým modře.
Nohavice – sa nosily z bílého sukna
s rozparkem v pravém boku, lemovaný
červeným suknem a modrú šňorečkú.
Majetnější sedláci měli modré nohavice, ty
byly draší z vsackého sukna, do nich dlúhý
řemeň.
Brunclek – vesta z červeného sukna,
zdobená modrýma šňorečkama, na pravéj
straně husto přišité mosazné gombíčky.
Nigdy sa nezapínal.
Halena a župica – kabáty třištvrteční
délky ze sukna. Halena bílá a župica ze
vsackého modrého sukna, ta byla najsvátečnější kus kroja, najpěkněj zdobená.

V měsíci květnu zme sa už podruhéj
zúčastnili festivalu Dudiarski Rej
v Bělorusku, městě Hlybokaya. Hráli
a zpívali zme po celém Hlybokajském
kraju. Já sem gajdoval valašské pěsničky.
Múj kamarád Lukáš Pišoja ze Zariečia
z Púchovskéj doliny, zatancoval s valaškú odzemek a zazpíval „Po valašsky
od země, kdo ty koze požene“… aj nakonec zapráskal bičem. Měli zme dycky
veliký potlesk a všeckým sa naše vystúpení lúbilo. Drahoš Dvořák nás při
každém vystúpení uváďal našú neobuzskú vlajkú. Znak našéj obce zme měli aj
na velikých odznakoch připnutých
na brunclekoch. Vyhrávali s mana gajdoši a dudáci z Polska, Slovenska, Lotyšska,
Estonska, Portugalska, Bělo-ruska.
Počasí nám přálo a byli zme velice
překvapení, kolik nových věcí sa postavilo a opravilo. Majú tam moc pravoslavných a katolických kostelú, skoro v každéj dědině su dycky dva. Bělorusko je
země, gde je pořáď cítiť duch socialismu
a řád, ale Bělorusi majú velikú víru
v Boha a dobré srdce.
Petr Sovják, neobuzký gajdoš

Kožuchy napřeď bývaly dlúhé, potem ty
kratší - „dubeňáky” do hor. Když pršalo
a chlap šél do hospody, tož měl plac. Roby
před ním uhýbaly v bílých vlňákoch, protože barvily po duběnkách. Chlap měl dva
kožuchy, jeden nedělní, druhý na prácu.
Kožuch sa dědíl po generace, tedová stál
moc tolarú.
Klobúk a baranica – najstarším klobúkem byl „Husárek”, vysoký s křídlem dozadu, nosil sa do hor a salaš. Jan Kobzáň
z Liptálu píše „Klobúčiska široké valašské
ze šňúrkú pod bradu, aby ho větr nezebral”. Naposledy sa nosily „Kubíky” hrot-

kovitý s kratší krempú, zdobený čérnú
mašlú s kulatú šňorkú ze střapečkama.
V zimě čérná baranica.
„Bez klobúka žádný starý Valach nevycházal ani nebyl oblečen”
Krpce, papuče, boty – krpce sa nosily
do roku 1790. Celý rok sa nosily papuče
z bílé huně, staří tajak mladí. V Neobuzi sa
šily papuče po chalupách, je to doložené
aj v obecní kronice. Vysoké boty si mohl
dovolit enom bohatý a to byl Fojt. Ináč
celý rok sa chodilo bosky.
Kdy sa přestal kroj nosit? První to byli
chlapi, keří chodili prodávat křiváky, papuče, slaměnce, opálky do světa. Tí sa haňbili za svoje háby. Najvíc kroj nosily ženy,
a to do 2. světovéj války. Jupky a kacabajky, tmavé sukně, čérné a květované šátky.
Obúvaly čérné papuče a na svátek vyšší
kožené šněrovací botky „brynerky”
Škoda, že už sa kroj v Neobuzi nenosí…
Ale měl by sa navracat do dědiny a nosit
na velké svátky. Neměli by sa lidi z dědiny
stydět kroja, šak je to naše dědictví. Druhé
dědiny rekonstrujú a hledajú svoje kroje
a sú na ně hrdí, že ho možú ukazovat!
Krásné počtení o zašléj kráse kroja
Petr Sovják, gajdoš
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V sobotu 7. dubna proběhl další ročník akce Ukliďme Česko. Naše obec se
zapojila podruhé. Sešlo se okolo 25
dobrovolníků, kteří uklízeli břehy potoka
Všeminky, příkopy okolo cest a chodníků. Bylo poznat, že jsme loni pořádně
pouklízeli. Odpadu bylo sice dost, ale
taková hrůza jako loni už to nebyla. Že
by byli občané k naší přírodě zodpovědnější? Kéž by, určitě bychom to uvítali.
Všem dobrovolníkům velké díky a za
rok se sejdeme znovu!

KOMUNITNÍ ŠKOLA SOVA
JARNÍ A LETNÍ BAZÁREK
23. března 2018 se uskutečnil bazárek
JARO - LÉTO. Nabídka byla pestrá. Kromě
dětského oblečení byly k prodeji dámské
i pánské oděvy, mnoho dětských hraček,
knížek i potřeb pro mimča. Celkem maminky utržily více než 18.000 Kč. Chtěla
bych poděkovat paní Renatě Adámkové,
která nám věnovala oblečení na prodej.
Prodalo se zatím jen pár kousků, ale část
zboží nabídneme na podzimním bazárku
a zbytek věnujeme dětem a jejich maminkám v nouzi, charitám a azylovým domům. Za pomoc při přípravě děkuji Míši
Gargulákové, Blance Juříkové a Editě
Kutrové.
DĚTSKÝ KARNEVAL
Dětský karneval jsme letos posunuli až
na 8. dubna 2018, a to z důvodu obsazenosti společenské místnosti, velkého
množství karnevalů v okolí a v neposlední
řadě i kvůli vysoké nemocnosti dětí. Účast
byla malá, ale o to víc si děti užily zábavu
s Martinou Kadlecovou, která karnevalem
provázela. Snad největší radostí byla tombola. Nebyl nikdo, kdo by šel domů
s prázdnou. O hudební doprovod se postaral pan Marian Smerek, kterému děkujeme. Tombolu věnovala obec Neubuz
a KŠ Sova. Poděkování patří Anetě
Hamšíkové a Lucii Šebestové za pomoc při
výzdobě sálu a přípravě tomboly, Jarce
Šebestové, Karolíně Sovjákové a Martině
Kadlecové.
SLET ČARODĚJNIC
V pondělí 30. 4. 2018 bylo opět ve znamení reje čarodějnic v Neubuzi. Letos nám
počasí docela přálo, až na silný vítr, který
si řádně pohrával s klobouky čarodějnic
i s ohněm při opékání špekáčků. O zahájení se tradičně postaraly děti z MŠ Sluníčko
Slušovice a ze ZŠ Neubuz. Potom se přes
sto dětí vrhlo na plnění úkolů, připravených ve sportovním areálu. Nesměly chybět bílé myšky, zlatá rybka, perníková
chaloupka a jiné úkoly. V obležení byl
i skákací hrad. Rodiče si mohli vyfotit své
děti v čarodějnickém fotokoutku. Kreslené
rekvizity malovala paní Drahuška Matulová,
které tímto moc děkujeme! Na závěr si
děti opekly špekáčky, které nám darovala
firma Rosa market obchod Enapo. Zaplněný areál Moštárny nás velmi potěšil.
Tuto akci si oblíbily nejen rodiny s dětmi
z Neubuze, ale i z blízkého i vzdálenějšího
okolí! Děkuji všem dobrovolníkům za pomoc!
ÚČAST NA AKCI VIDIEK BEZ HRANIC
12.–13. května jsem se zúčastnila s paní
starostkou vzdělávací akce Komunitní
obec - komunitní škola, kterou uspořádala
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s v rámci

příhraniční spolupráce Vidiek bez hranic.
Naše obec dostala příležitost prezentovat
základní školu, obec a KŠ Sova. Ve společenské místnostnosti jsem měla možnost
představit činnost naší KŠ Sova. Byla připravena ukázka výrobků z našich kurzů
tvoření i fotografie ze všech našich akcí.
Moc nás potěšil zájem slovenských učitelů,
ředitelů i představitelů obcí dovědět se
o našich aktivitách, úspěších i problémech.
Bylo to velmi příjemné setkání.
VESNICE ROKU
Tak jako ostatní spolky v naší obci, tak
i komunitní škola se zapojila do prezentace v soutěži Vesnice roku. Předvedli jsme
činnost našich kurzů – v budově bývalého
vinařství kurz cvičení žen a dětí. Na společenské místnosti ukázku tvoření a fotek
z našich akcí.
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
V neděli 24. 6. 2018 jsme z důvodu
chladného a nestabilního počasí museli
tuto akci zrušit. Děti ale nepřišly o slíbeného balónkového klauna Dana Tarabu.
Vystoupení se uskutečnilo v prostorách
budovy bývalého vinařství. Kolem 17. hodiny se prostor v horním patře zaplnil nejen
malými, ale i většími dětmi. U vstupu děti
dostaly malé občerstvení a mohly se usadit
v improvizovaném hledišti. A bylo opravdu
veselo! Zpívalo se, tančilo se, vyprávělo se
a hlavně pod rukama sympatického zábavného klauna vznikaly neuvěřitelné výtvory
z balónků – kytky, různá zvířátka, meče
a dokonce i spiderman! Bylo to příjemné
vystoupení, které vykouzlilo smích na tvářích dětí, ale i dospělých. Děkuji všem,
kteří jste s námi strávili příjemné odpoledne. Za pomoc při přípravě akce děkuji Ivce
Hynčicové, Ivce Tomšů, Jarce Šebestové,
Blance Juříkové a Mirce Müllerové.
PODĚKOVÁNÍ
Konec školního roku znamená i pro komunitní školu dva měsíce prázdnin. V září
bude připravena nová nabídka kurzů a akcí. Děkuji našim lektorkám cvičení paní
Ireně Sousedíkové a Martině Kadlecové,
všem dobrovolníkům, ostatním spolkům
a zastupitelstvu obce za podporu a přeji
příjemné prožití léta.
Kamila Garguláková
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7. dubna se děti 11. okrsku sjely
do Slušovic na sokolovnu, kde místní sbor
pořádal Den první pomoci. Děti byly rozděleny do skupin a vyzkoušely si zdravovědu, testy bezpečnosti na silnicích, nechyběla ukázka práce se psy a dotazy na zástupce Policie ČR. Na závěr předvedli hasiči ze Slušovic „pěnovou šou“. Tato akce je
poučná jak pro děti, tak i pro instruktory
a vedoucí.
28. dubna jsme společně s hasiči
z Březové jeli na 24. Hasičskou pouť
na sv. Hostýn. Každoročně se sjíždí na toto poutní místo velké množství hasičů, aby
uctili svého patrona sv. Floriána a patronku Moravy Pannu Marii. Slavnostní průvod
v čele s mnoha hasičskými prapory zaplnil
baziliku Nanebevzetí Panny Marie.
Slavnostní mši celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Letošní počasí přálo
i těm, kteří se rozhodli projít křížovou
cestu a využít vyhlídky z věže u větrné
elektrárny. Po cestě domů řidič autobusu
Tomáš Housa opět potěšil ty nejmenší
(k naší radosti jich bylo hodně)
a ve Slušovicích dvakrát objel „kruháč“.

Po návratu domů jsme šli zdobit obecní
májku. Muži se chopili žebříků a lan a ručně vztyčili májku v obecním parčíku. Opět
to vandalům nedalo a ze soboty na neděli
6. května májku shodili. Ale na naši pouť
zase májka stála.
První týden v měsíci květnu bývá v naší
obci pouť. Letos jsme 6. května slavili
80 let založení sboru. Děkujeme obecnímu úřadu, který k této slavnostní události
uhradil vydání speciálního zpravodaje, kde
jste se mohli začíst do historie i současnosti hasičského sboru v Neubuzi. Za doprovodu dechové hudby jsme se společně
s hasiči z okolních sborů a Lipové shromáždili před naší kaplí, kde otec Emil
sloužil mši svatou. Děvčata z naší školy
zpestřila slavnostní chvíli zpěvem písně.
Po požehnání jsme se odebrali k hasičské
6

zbrojnici. K naší spokojenosti se přišlo
na vystavené fotografie i hasičskou techniku podívat hodně místních i hostů.
Obsluha se měla „co otáčet“, aby byli
všichni spokojeni. V kulturní místnosti proběhla slavnostní schůze, byly předány vyznamenání a pamětní plakety. Starosta

sboru T. Tomšů přečetl zprávu od historie
až po současnost sboru. Následovalo občerstvení a poděkování všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu oslav 80 let
založení sboru. Děkujeme firmě
Mould&Matic a P. Robešové a firmě
Greiner packaging a V. Valové za sponzorské dary, které jsme použili na oslavy.
26. května se na místním hřišti konala
soutěž 11. okrsku. Přestože byla akce
organizačně náročná, všechno klaplo.
Počasí, technika, elektrika, obsluha
ve stáncích, časomíra, rozhodčí i komentáře naší paní starostky. Úrazy naštěstí nebyly vážné. Paní M. Müllerová se „osvědčila“. Všichni si pochutnali na uzenině
z udírny Macháčkových i párcích v rohlíku.
Počasí přálo, a tak šlo k duhu i pivo. Mladší
žáci nás potěšili pohárem za 2. místo.
Starší musí přidat, aby výsledky byly lepší.
Družstvo žen bojovalo ze všech sil. K radosti všech družstvo mužů vyhrálo a postoupilo do okresního kola. Potěšila nás
slova okrskového velitele Zdeňka Kráčalíka,
že se mu v Neubuzi líbilo a soutěž hodnotil
na 110 %. Velké díky patří všem, kdo se

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NEUBUZ

YìURĀt
]DORçHQtQDåHKRVERUX
V neděli 6. května se konalo 80. výročí
založení našeho sboru. Byla připravena
výstava techniky a fotografií starších, ale
i současných. Byla tady i výstava hasičských automobilů ze Všeminy, Lhoty
a Slušovic, včetně naší AVIE, Tatry 805
a hasičských stříkaček. U obecního úřadu
a hasičské zbrojnice se sešla spousta lidí,
někteří si zavzpomínali na „staré časy“.
Sešlo se tu i spousta hasičů z okolních
obcí. Všem se to líbilo, bylo to hodně naučné, protože jsme viděli spoustu pamětních fotek. Mohli jsme poznat, jaké to bylo
dříve a jakou měli výstroj.
Natka Čechová a Verča Hrozová
o soutěžící i místní starali v oblasti občerstvení a všem, kteří uklidili hřiště, aby se
následující den mohl hrát fotbal.
Pochvalu si zaslouží všichni hasiči, kteří
pomáhali s elektroodpadem i sběrem železného šrotu. Získané prostředky použijeme na naši činnost.
Měsíc květen jsme ukončili kácením
májky, opékáním špekáčků a zpěvem
za doprovodu harmoniky.
Vítězné družstvo mužů jelo 16. června
do Horní Lhoty na okresní soutěž.
Výsledky ze štafety 4x100 m a požárního
útoku jim zajistily 5. místo ze 17 družstev
mužů. Také jednotlivci M. Kopečný, T.
Tomšů, M. Menšík a R. Václavík si změřili
své síly se soupeři Zlínského kraje.
Děkujeme našemu družstvu mužů za vzornou reprezentaci 11. okrsku, sboru i obce.
Naši činnost jsme předvedli komisi, která naší obec navštívila při příležitostí účasti
soutěže o Vesnici roku. Přivítali jsme je
na hasičské zbrojnici, kde děti prezentovaly plnění odznaků odbornosti. V prostorách garáže si prohlédli naši techniku
a nechybělo svezení na Tatře 805. Všichni
se pobavili při útoku žen, které hasily hořící domek. Děkujeme paní ředitelce školy
P. Výchopňové, která připravila děvčata
na zpívání u kapličky. Při jejím doprovodu
na housle některým ukápla i slza.
Léto již začalo, přejeme všem dětem
krásné slunečné prázdniny a dospělým
dovolenou plnou klidu a pohody.
Ivana Tomšů

1RFV$QGHUVHQHP
Ve spolupráci s místní knihovnou jsme
se zapojili do celoevropské akce Noc
s Andersenem. Mladší děti se měly blíže
seznámit s knihou J. Čapka Pejsek a kočička. Na hasičské zbrojnici jsme pekli dort
jako pejsek a kočička. Pobavili jsme se tím,
jak jsme do těsta dali, co se dalo. Upečený

dort jsme raději hodili do splavu a my jsme
si dali pizzu. Pro starší děti byly tématem
Foglarovy knihy a komiksy. Zajímavé bylo
přespání v prostorách obecního úřadu,
kde se nachází knihovna. Večer si četli
mladší příběhy peska a kočicky a starší
příběhy z Rychlých šípů. Druhý den ráno
jsme využili otevření prostor slušovické
přehrady, kam se děti podívaly.
I.T.

5HQRYDFHKDVLĀVNpVWőtNDĀN\'6
Po mnoha letech se do Neubuze vrátila naše hasičská stříkačka DS 16, kterou jsme
nalezli na Veselé. Jak se tam dostala, je zahaleno trochu tajemstvím a jak to doopravdy
bylo, se zřejmě už ani nedozvíme. Protože v letošním roce náš hasičšký sbor slaví 80.
výročí založení a oslava se konala v neděli při tradiční neubuzské pouti 6. 5. 2018,
rozhodli jsme se stříkačku zrenovovat. Docela náročná renovace trvala bezmála 6 týdnů. Termín oslav se rychle blížil, ale nakonec všechno klaplo. Stříkačka byla vystavena
s ostatní hasičskou technikou před hasičárnou. Všem se moc líbila, hlavně hasičům
pamětníkům, kteří s ní ještě soutěžili. Můžeme být právem hrdi, že se nám podařil
vrátit do Neubuze starý tandem TATRA 805 a HASIČSKÁ STŘÍKAČKA DS 16.
Poděkování patří p. V. Vičíkovi, M. Gargulákovi st., M. Gagulákovi ml., P. Matulovi
a L. Gargulákovi, kteří se na celé renovaci podíleli.
Děkujeme také p. starostce Renatě Zábojníkové a p. starostovi Danu Juříkovi, kteří
se vzájemně dohodli o navráceni stříkačky a SDH Veselá za mnohaletou úschovu.
M. Gargulák st.
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.RQFHUW3HS\1RVH
XQiVYHåNROH
Ve čtvrtek 5. dubna nás čekalo po velké
přestávce překvapení. Přijel za námi
do školy pan Pepa Nos. Byl velice srandovní. Také tančil jako baletka. Napsal písničky: Krtčí máma i Země je kulatá. Dokonce
na místě vymyslel dvě písně o Báře
a Martinovi. Potom zpíval cizími jazyky.
Umí anglicky, rusky, německy, slovensky
a samozřejmě česky. Bylo to moc super
a užili jsme si spoustu legrace.
Marťa, Terka, Natka a Lucka

'HQVSROLFLt
Poslední úterní den tohoto školního roku naše škola strávila na dostihové dráze ve
Slušovicích. Prezentovaly se tam pomocné a záchranné složky. Policisté předvedli výcvik
psů a jejich pomoc při zadržení nebezpečného zločince. Také zastavení auta s ozbrojeným řidičem. Tady nastoupil celý zásahový policejní vůz. Moc se všem líbila drezura
koní, které policie používá třeba při demonstracích. Zajímavé bylo i vyprošťování zraněné řidičky z automobilu, kde hlavními hrdiny byli hasiči a přivolaná záchranka.
Nakonec jsme měli možnost vidět i pravý požár. Naštěstí byl zdárně uhašen. Všichni si
také prohlédli přistavená vozidla a dokonce i zbraně, které používá naše policie. Na
každého čekal i malý dáreček, jako upomínka na dnešní den. Jistě to některé žáky inspirovalo a v budoucnu se třeba předvedou v řadách těchto složek oni.

.RX]HOQtNYHåNROH
Dne 25. 4. 2018 jsme jako vždy měli češtinu a matiku. Po velké přestávce k nám přišel
kouzelník s jeho pomocnicí. Kouzelník se nám představil a ukázal nám několik kouzel. Při
prvním kouzle si k sobě vzal Adélku. S Adélkou společně vyčarovali kouzlo s šátky. Kouzlo
bylo velice zajímavé. Dále si k sobě pozval Ondřeje a Martina. S Ondrou a Martinem
předvedli trik s kartami. Dále měl pan kouzelník budku z papíru a dal do ní papírovou
hrdličku. Vyletěla živá hrdlička. Byl tam taky dřevěný šuplík, který otevřel a nic v něm
nebylo. Kouzelník otevřel podruhé a objevil se krásný králíček. Pak jsem šla já, Terezka
a Nella. Terezka držela 10 Kč v ruce, kouzelník začaroval a měla tam 15 Kč! Pak jsem šla
já - měla jsem u sebe 15 Kč a kouzelník taky začaroval a najednou jsem měla 20 Kč!
A naposled šla Nella, která si vzala těch 20 Kč a kouzelník začaroval a měla neuvěřitelných
50 Kč. Všechna kouzla se nám všem moc líbila.
Denisa Vlková

)LOPRYìIHVWLYDO
YH=OtQě
V uterý 29. 5. 2018 jsme jako každé
ráno přišli do školy. Po chvilce přijel autobus a jeli jsme na 58. Filmový festival
ve Zlíně.
Vystoupili jsme a šli jsme na Malou scénu podívat se na pásmo krátkých filmů
z různých zemí. Bylo to moc krásné a aby
jsme tomu rozuměli, byla tam překladatelka Lenka. Po skončení filmu jsme se přesunuli do centra Zlína – do parku, kde se
posvačilo. Byli jsme na různých soutěžích
a odnesli si krásné ceny. Oběd proběhl
v McDonaldu. Paráda! Návrat do školy byl
před druhou hodinou odpoledne.
Středa: dne 30. 5. 2018 jsme opět jeli
na Malou scénu, kde jsme tentokrát zhlédli film Mati a Sami - Lež má krátké nohy.
Bylo to moc zajímavé, takové rodinné.
Poté jsme šli opět svačit do parku a prošli
jsme další atrakce. Dokonce jsme si i vyzkoušeli lézt na horolezecké stěně, parkur
s překážkami a další hry. Oběd byl tentokrát v KFC. Měli jsme dokonce i rozchod
po Zlatém Jablku. A potom už se jelo domů. BYLO TO MOC FAJN!!!
Adéla Hečková, Denisa Vlková
a Tereza Skládalová
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1DåHåNROD²QDåHUDGRVW
Naše škola – naše radost, to je název projektu, který byl na území Vizovicka
a Slušovicka realizován po dobu dvou let (4/2016-3/2018), a do kterého byly zapojeny
všechny mateřské a základní školy v území. Projekt financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) byl zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání
prostřednictvím spolupráce zřizovatelů s řediteli, ředitelů navzájem a ostatních aktérů
věnující se dětem a mládeži. Během těchto dvou let jsme ve spolupráci s řediteli škol
a jejich zřizovateli vypracovali dokument, který popisuje aktuální školství a vzdělávání
na území Vizovicka a Slušovicka, vytipovali a zpracovali plán činností, které jsou pro
rozvoj území prioritní, a které je třeba podporovat v následujících letech. Mimo tyto
výstupy jsme se snažili podporovat zvyšování znalostí a dovedností pedagogických
pracovníků a dalších osob působících ve vzdělávání. Za dva roky realizace jsme zorganizovali pro zapojené subjekty:
14 seminářů a workshopů zaměřené např. na polytechniku, experimenty
v matematice, problémové chování dětí, spolupráci s rodiči apod.
2 výjezdní vzdělávací exkurze do škol v okolí Litovle a Dřevohostic
18 programů pro děti MŠ a žáky 1. a 2. ročníku ZŠ zaměřené na inkluzi,
do kterých se zapojilo 260 dětí a 20 pedagogických pracovníků
7 kurzů předlékařské první pomoci, kterých se zúčastnilo více než 80 pedagogických pracovníků a dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží

'RSUDYQtKőLåWě
Krásné první červnové pondělí jsme přišli jako obvykle do školy, ale před osmou
hodinou už jsme nastoupili do školního
autobusu a vyjeli do Malenovic na dopravní hřiště. Překvapilo nás, že tentokrát
na nás nečekal pan Dřevojánek, ale pan
Patík. I tak jsme si užili spoustu legrace.
Ukazovali jsme si značky, vysvětlovali
správné předpisy a bezpečnost při jízdě
na kole a také, když jsme chodci. My
mladší jsme byli na zkušebních jízdách
a starší čtvrťáci psali test na řidičák. Byla
svačinka a potom se k nám přidali i čtvrťáci a páťáci.
Bezvadně jsme si to všichni užili, semafory se nám moc líbily. Byl to skvělý den!
Martina a Tereza V.

Vzhledem k tomu, že projekt byl po všech stránkách úspěšný a pomohl definovat
oblasti, které vyžadující další zlepšení, byl zahájen nový projekt Naše škola – naše radost II, který je realizován od 1. 5. 2018 až do 30. 4. 2022. Tento projekt bude zaměřen na požadovaná témata vzdělávacích institucí - polytechniku, gramotnosti (čtenářskou a matematickou), informační a komunikační technologie apod.
Více informací o obou projektech naleznete na www.masvas.cz v sekci Projekty
MAS.
Svým jménem bych chtěla poděkovat celému realizačnímu týmu, všem zapojeným
školám a neziskovým organizacím za účast na jednáních a aktivitách, zřizovatelům
těchto zařízení a v neposlední řadě také lektorům a dalším osobám, které se na projektu podílely. Děkuji a doufám, že se budeme potkávat i při realizaci projektu Naše
škola – naše radost II.
Ing. Renata Bednářová
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Foto:
Inkluzivní program pro děti Příběh pana Tydýta
Vzdělávací exkurze pedagogů – ZŠ a MŠ Horka nad Moravou
Zážitkový kurz první pomoci
Školení zaměřené na legislativu ve spolupráci Luhačovicemi

6OHWĀDURGěMQLF
Dne 30. dubna 2018 se uskutečnil
na Moštárně Slet čarodějnic. Čarodějové
a čarodějnice se v krásných kostýmech
sešli a už začal program: vystoupení
Základní školy Neubuz a Mateřské školky
Slušovice. Školka ze Slušovic nám předvedla vystoupení – příběh Šmouly, který se
všem moc líbil. Potom jsme měli představení my – škola. To bylo také hezké, publikum nás odměnilo aplausem. Po tomto
programu měli všichni možnost s kartičkou vyrazit na cestu plnou nenáročných
zábavných úkolů: podlézání provázků, házení do netopýrů, míchání kouzelného
lektvaru, hledání hraček ve špagetách, poznávání jarních keřů a rostlin, závod motání myšek na provázku, házení do plechovek, informace o myši, políbení rybky,
hledání předmětů a fotka s obrázkem.
Tyto úkoly všichni zvládli na výbornou
a na závěr se opékaly špekáčky. Také byla
pro děti připravená diskotéka a cukrová
vata. Tento den se všem moc líbil, těším se
na příští rok!
Bára Vaculková
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Z NAŠÍ ŠKOLY
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V úterý 3. dubna – hned po Velikonocích
se v naší škole konal zápis předškoláčků.
Po čtvrté hodině se sešli rodiče předškoláčků i samotní předškoláci. Po přivítání si
děti mohly vyzkoušet prorazit „kouzelné
dveře“ do školy vozíkem, jako to bylo
v Harry Potterovi. Na uvítanou jsme si pro
ně připravili krátké vystoupení. Po vystoupení jsme šli do třídy a tam už si naše nové
kamarády rozebraly paní učitelky. My jsme
si mohli postavit hrad z kostiček. Potom
jsme si vzali do dvojiček každý nějakého
předškoláčka nebo předškolačku a vyrazili
jsme s nimi plnit úkoly, za které dostali razítko. Bylo tam třeba házení míčků
do klauna, molky, kroket, skluzavka, tunel,
navlékání kuliček a zajímavý bunkr. Po splnění všech úkolů nám ještě zazpívali písničku nebo zarecitovali básničku. Všichni
byli oceněni sladkou odměnou. Bylo to
krásně strávené odpoledne s našimi novými kamarády a v příštím školním roce
na nás budou čekat noví prvňáčci: Eliška,
Amálka, Tomášek a Tobík. Moc se na ně
těšíme!
Terezka Langášková,
Bára Vaculková, Tereza Skládalová
a Denisa Vlková

%HVtGNDSURPDPLQN\
V pondělí 7. května se konala ve škole
besídka pro maminky ke Dni matek.
V 16 hodin jsme se sešli a začalo naše
krátké vystoupení. Zazpívali jsme všem
přítomným hezké písně, říkali básně a holky zapískaly na flétny.
Uprostřed besídky jsme to trochu spletli.
Paní učitelka nám naštěstí připomněla
text. Nakonec nám přesto ale všichni zatleskali. Nezapomněli jsme ani poslat pusinky. Pak jsme maminkám dali přáníčka,
dárečky i kytičky. Paní učitelky nám nabídly
zákusek a všichni jsme šli s dobrou náladou domů.
Tereza Langášková

6SRUW9HVHOi
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V pátek 15. června jsme jako obyčejně
byli ve škole, ale od 18. hodiny večer jsme
se společně s rodiči přesunuli do Všeminy
na ekofarmu k paní učitelce Pekařové.
Nejdříve se šly stavět stany. Potom byla
možnost se podívat na zvířata, jít na houpačky nebo na trampolínu a také nás manžel paní učitelky svezl na lodi. Jirka i Ondra
si pádlování taky sami vyzkoušeli. Kluci
i holky se mohli jít podívat na hřiště a hrát
fotbal. Na hřišti jsme potkali stádo ovcí,
které se pásly. Později nás paní učitelky
zavolaly k táboráku, kde se opékaly špekáčky. Také jsme si společně zazpívali písničky u ohně.
Po odjezdu rodičů byla volná chvilka.
Večer kolem deváté hodiny za námi přijela
Terka a společně jsme si všichni ještě pohráli. Když se setmělo, paní učitelky nám
připravily stezku odvahy, kde bylo jasno,
že se někteří fakt báli. Na trase byly i různé
úkoly, kde jste například museli poznat
jména duchů (Eliška a Pája) nebo se podepsat na papír. Po programu jsme šli do pyžam a uložili se ke spánku. Probudili jsme
se do slunečného rána, nasnídali se, sbalili
jsme stany se spacáky, chvilinku si všichni
pohráli a odjeli zpátky do svých domovů.
Moc děkujeme paním učitelkám za přípravu celé akce, kterou jsme si báječně
užili.
Bára Vaculková
V pátek 22. června jela naše škola
na Veselou hrát vysněnou vybíjenou
a fotbal. Po příjezdu jsme dostali oplatek
a pití – výbornou svačinku. Chvilku jsme
měli na to, abychom se vyřádili na hřišti,
kde byly houpačky, kolotoč a písek.
Po hraní se všichni odebrali na vybíjenou
a fotbal. Nejdříve začala vybíjená, kterou
jsme vyhráli! Ale fotbal byl horší, u něho
jsme na 100% prohráli. Skóre skončilo
8:0. V brance byl Kuba. Ondra se bohužel v první čtvrtině rozbrečel. Škoda, ale
velmi jsme si to užili. Potom byla přestávka a následovalo vyhlášení a předávání
pohárů. Dopadlo to, jak to dopadlo,
všichni byli spokojeni!!!
Jirka, Honza a Filda

Z NAŠÍ ŠKOLY
V pondělí 21. 5. jsme šli do školy a čekali na všechny žáky. Přijel autobus, naskládaly se kufry, sportovní potřeby a další
věci do družstev a vyjelo se. Po příjezdu
na Tesák jsme si chvilku pohráli venku
na hřišti. Paní učitelky se mezitím šly domluvit ohledně ubytování a připravit spaní
na pokojích. Potom už se všichni rozešli
do určených pokojů a vybalili jsme si. 1
měly paní učitelky, 2 kluci Jakub Čala,
Ondřej Bič, Honza Juřík
a Jirka Sládek. Ve 3. pokoji byly holky Martina
Plšková, Kristýna Konečná, Nella Běhunčíková
a Natálie Bártíková. Na 4
spala Hedvika Pekařová.
Na pokoji č. 5 zatím nikdo nebyl, ale přespal
tam Honza Husák, který
s námi pobyl dva dny.
V 6. pokoji byly holky
Pája Baranová, Barbora
Vaculková, Adéla Hečková a Tereza Výchopňová.
Na 7 pobývali kluci
Martin Křížka, Filip
Křenovský, Karel Sládek
a Matěj Hladík. A na posledním pokoji č. 8
se nacházely holky Eliška Baranová, Gábina
Baranová, Lucie Martinisková, Tereza
Langášková, Anežka Tomšíčková a Denisa
Vlková. Večer nás čekala PYŽAMOVÁ
PÁRTY – ta byla fakt super!

äNRODYSőtURGě²7HViN
Úterý • Další den začal budíčkem a ranní rozcvičkou. Potom byla snídaně a také
jsme se učili. Po obědě byl odpolední klid,
běhali jsme po lese, stavěli domečky
a společně si hráli. Navečer za námi přijel
Honza Husák, který s sebou přivezl i drona. Po večeři byla velmi zajímavá přednáška o Skotsku, večer skupin a šli jsme spát.

Středa • Vzbudili jsme, po rozcvičce
a snídani na nás čekal velký výšlap na rozhlednu Kelčský Javorník. Šli jsme přes kopec Čerňava, plnili se různé úkoly ve družstvech, stavili jsme z kamenů, až se konečně dorazilo k rozhledně. Nahoru se vydali

jen ti nejotrlejší. Ale výhled stál za to! Před
návratem na chatu byla ještě zmrzlina.
Jako večerní program byla MISS a MISSÁK
TESÁK 2018… To se krásně usínalo :-))
Čtvrtek • Ve čtvrtek jsme dopoledne
vyráběli sliz, malovali erby, také byla přednáška o skautech. Nejvíce jsme se ale těšili na pašeráky – hru v lese. Akorát při této
hře si Pája poranila loket a tak musela jet
s paní učitelkou na pohotovost. Naštěstí
ruku měla jen naraženou,
tak se vrátila za námi
zpět na Slovan. To byl
pro nás ten nejhezčí dárek. Večer proběhl karneval a plno dalších soutěží.
V pátek po snídani už
jsme se všichni sbalili,
proběhlo vyhlášení nejlepších družstev, rozdaly
se odměny. Před obědem
na nás čekala ještě hra –
plnily se úkoly a za odměnu jsme měli kofolu
a zmrzlinu. Po obědě
jsme si ještě pohráli v lese a na hřišti a už pro nás
přijel autobus a odvezl
nás zpátky do školy. Tam už na nás čekali
rodiče – strašně pršelo a hodně jsme
zmokli. Ale školička byla opět nezapomenutelná, moc děkujeme paním učitelkám
za organizaci!!!
Pája, Gabča, Natka a Martinka

6ODYQRVWQtSURPRFHDÅEXEOHVKRZ´QD0RåWiUQě
Poslední úterní červnové odpoledne jsme se společně sešli
na Moštárně. Počasí nám celkem přálo. Sice se malinko ochladilo, ale to nám vůbec nevadilo. Nejdříve proběhla slavnostní
promoce žáků 5. ročníku, tentokrát jsme se loučili s Barčou
Vaculkovou, Jirkou Sládkem a Kubou Čalou. Tito žáci nás velmi
dobře reprezentovali na různých soutěžích, ať už literárních,
environmentálních či sportovních. Žákům všech tříd bylo také
předáno vysvědčení a musíme podotknout, že z něj měli opravdu radost. V tento den se s námi taky rozloučila paní učitelka
Lydie Staroveská, které bych ještě jednou chtěla moc poděkovat
za její celoživotní práci a činnost, kterou s láskou věnovala neubuzské škole a všem žáčkům, kteří jí za celou její kariéru prošli

rukama. Všichni žáci dostali od paní starostky sladkou odměnu
- zmrzlinu a kofolu. Nakonec následovala Bublináda klauna
Bublína, kterou si náramně všichni přítomní užili. Bylo to velmi
příjemné zakončení letošního školního roku. Chtěla bych srdečně poděkovat paní starostce Renatě Zábojníkové, panu místostarostovi Miroslavu Dubovskému a celému Zastupitelstvu
obce Neubuz za podporu školy. Děkuji všem paním učitelkám
a provozním zaměstnancům školy, žákům a jejich rodičům
za pohodovou spolupráci během celého školního roku.
Přeji Vám všem báječné prázdniny i dovolenou, hodně radosti,
klidu a plno úžasných zážitků.
Petra Výchopňová
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Jubilanti
František Chovanec
Miroslav Tkadlec
Lubomír Chovanec
Dana Sovjáková
Marie Garguláková
Ludmila Jasenská
Marie Vičíková
Stanislava Macíková
Václav Gargulák
Alois Tomšů
Božena Čapáková

Narození
Ladislav Grebeníček
Matyas Richard Kašpárek

1HåřDVWQpMDUR
V neubuzském mužstvu došlo k velkým
změnám v hráčském kádru. K 1. 7. 2017
odešel trenér Martin Rudl, (šel trénovat
vyšší soutěž) a odešlo také pět hráčů základní sestavy. Byli to Vaculka, Hűbler,
Macík, Řehoř a později ještě Sedláček.
Hráli „I.B“ třídu a musíme říci, že byli oporami klubu. Macík byl dokonce nejlepším
střelcem. Za trenéra převzal mužstvo Lukáš
Železník. Přišli hráči Železník Radek, Vala
Milan, a brankař Pavel Roman. To mužstvo
ještě bylo v pohodě, neboť bylo na 7.-8.
místě. Ale k největšímu překvapení došlo
po 9. kole. Čtyři hráči základní sestavy se
bezdůvodně rozhodli, že opustí mužstvo.
Přes prosbu předsedy, aby dohráli sezonu
stejně Duriš, Knápek, Machalíček a Pšenka
odešli do Březové.
Se zbytkem mužstva musel trenér
Železník improvizovat. Naděje na lepší
umístění byla malá. A tak jsme klesli až na
předposlední místo. Poslední místo zaujímalo mužstvo Březové, které koupilo naše
4 hráče z Neubuze, a tím se zachránili.
Do jarních zápasů přišli bratři Finsterlovi,
brankař Novotný a Zahnaš z Malenovic.
Bohužel poslední dva trápilo vleklé zranění. A navíc nám odešel další hráč Pavel
Budjač do Velkého Ořechova. Takže jsme
do jarních zápasů museli jít s torzem mužstva. Na jaře jsme uhráli pouze dvě vítězství a čtyři remízy. To bylo málo na lepší
umístění, a tak, po úspěšných letech, jsme
sestoupili do IV. třídy. V mužstvu určitě
dojde ke změnám, neboť někteří hráči
končí. Snad se nám podaří doplnit mužstvo mládím.
Zápasy a góly:
Březík 25/4, Vrba 25/8, Červenka 23/0,
Ševců 22/3, Železník 22/1, Drábek 21/2,
Trunkát 19/0, Minařík 17/3, Loubal 16/8,
Zubíček Z. 12/4.

červenec – září
70 let
70 let
60 let
60 let
70 let
60 let
60 let
70 let
60 let
83 let
84 let

Děkujeme všem hráčům, kteří zůstali
věrni neubuzskému fotbalu až do poslední
minuty jarního kola.
V nové sezoně přejeme mužstvu hodně
úspěchů a dobré umístění k návratu do
vyšší třídy. Děkujeme všem sponzorům
a fanouškům za podporu.
Gratulujeme k 80. narozeninám panu
Lucienovi RUDLOVI, který se po dlouhá léta aktivně věnuje neubuzskému
fotbalu. Do dalších let mu přejeme hodně pevného zdraví, štěstí a pohody.
A ať ho fotbal stále baví!

Přihlášení
Luděk Koutný
Adéla Bláhová
Anna Dziaková
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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V pátek 15. 6. 2018 jsme uspořádali pro občany a další přátele myslivosti tradiční
posezení u táboráku. Samozřejmě zde nechyběly myslivecké dobroty. Tentokrát jsme
připravili srnčí svíčkovou a guláš. K dobrému jídlu a pití hrál diskžokej pan Vajďák,
k večeru navíc přibyla harmonika.
V příjemném prostředí myslivny si na své přišli i ti nejmenší, kteří dováděli na nové
lavičce bobříků od vyhlášeného řezbáře Martina Bořuty. Dospělí si pak poseděli a zazpívali do nočních hodin.
Doufáme, že všichni účastníci byli spokojeni. Těšíme se na další společné akce.
Staňka Minaříková, Myslivecké sdružení Neubuz-Dešná
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