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rozhovor s místostarostou
Miroslavem DUBOVSKÝM
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V neděli 5. srpna se v Dolním Němčí, které získalo Zlatou stuhu v krajském kole
soutěže Vesnice roku, uskutečnilo slavnostní vyhlášení soutěže. Akce se zúčastnili starostové všech 12 obcí, které letos soutěžily. Ocenění a stuhy předávali zástupci ministerstev, Zlínského kraje i hodnotící komise. Starostka spolu s místostarostou převzali Oranžovou stuhu, diplomy i šek na 200.000 Kč od Zlínského kraje.
Darovací smlouva byla podepsána a dar by měl každým dnem dorazit na účet.
Získání Oranžové stuhy v krajském kole
soutěže nám zajistilo postup do kola celostátního. To se v naší obci konalo ve středu 5. září. Sedmičlenná komise dorazila
do Neubuze hned ráno v 8 hodin. Naše
prezentace byla v tento den první, komisaři byli „čerství“, plní očekávání a hodně
zvídaví. My jsme se jich ale nezalekli.
„Jsme připraveni, sluníčko svítí, tak jdeme
na to!“, zavelela starostka. Začali jsme
hned na úřadě, podobně jako v krajském
kole, představením koncepčních dokumentů, historie a knihovny. A protože

soutěž o Oranžovou stuhu je o spolupráci
v oblasti rozvoje produkce místních produktů, lidových řemesel, tradic a za celkovou spolupráci v oblasti agro-enviromentálního rozvoje obce, naše kroky (či spíše
kola hasičské kačeny) zamířily do rodinné
farmy Tomšíčkovi. Zde jsme mohli ochutnat teplé, čerstvě nadojené kozí mléko,
kozí sýry, ale i jablíčka či oskeruše. Další
zastávkou byla bývalá skládka na Bílé
Hlíně, kde je plán vybudovat odpočinkový
lesopark. Místo pasivního odpočinku, které se zde nachází, bylo vybudováno z dotace Ministerstva zemědělství. Odtud jsme
se vydali na Ranč manželů Nesňalových.
Zde jsme si prohlédli stáje i 18 koní, kteří
byli v ohradách. Dojeli jsme zpět do obce
ke kapličce a pokračovali pěšky poznávat
krásy naší vesničky. Protože žádný z komisařů u nás ještě nebyl, bylo pro ně všechno
nové a zajímavé a padala také spousta
otázek. Škola, kaplička, tradiční Zpívání
u stromečku a pak už obecní stodola a zahrada. Ve stodole neubuzský gajdoš s rodinou a přáteli a tradice – šlapání zelí,
mlácení obilí, kyselica, čerstvé báleše
a k tomu samozřejmě gajdy, zpěv a poutavé valašské vyprávění. V zahradě probíhalo

Jak dlouho jsi v komunální politice?
V komunální politice jsem už od 80.
let. V době, kdy Neubuz patřila pod
MNV Slušovice jsem pracoval ve stavební komisi a v komisi veřejného pořádku.
Když se naše obec osamostatnila, byl
jsem v roce 1994 zvolen členem zastupitelstva. Starostu jsem dělal v letech
2002 – 2010. Poslední dvě volební období jsem zastával funkci místostarosty.
Moje funkce byla vždy neuvolněná.
Jak se za tu dobu změnila práce
ve vedení obce?
Zpočátku zahrnovala práce starosty
z 90 % starost o obec a z 10 % administrativu. V dnešní době je to naopak.
Papíry jsou pro stát důležitější, než spokojení občané. Vyplňování různých hlášení, tabulek, vyřizování všemožných
povolení, zveřejňování kdečeho zabírá
spoustu času a na obyčejné pokecání
s občany je času čím dál míň.
A co spoluobčané?
I ti se změnili. Dříve se na každou
společnou akci všichni těšili a vždy bylo
všude plno. Na zábavě, na zájezdech
i na brigádách. Dnes se nás sejde max
30, a to stále jedni a ti samí. Dříve si
okolí rodinných domů uklízeli občané
sami v zimě i v létě, dnes je samozřejmostí, že všechno zařídí a udělá obecní
pracovník. Sousedské vztahy narušily

pomluvy a závist. „Starost“ o druhé je
mnohdy přednější, než starost sám o sebe. Všichni ví, jak to na obci máme dělat, ale sami ruku k dílu nepřiloží. A pořádané akce nepodpoří ani svou účastí.
Doufám, že tato situace se brzy změní,
jinak obce přestanou „žít“.
Proč jsi už nechtěl kandidovat
do Zastupitelstva obce?
Protože v nejlepším (úspěch v soutěži
Vesnice roku) je třeba skončit! Velkou
roli hraje také můj věk a zdravotní stav.
A také nesnáším spoustu vymožeností
dnešní moderní doby, jako např. internet, facebook, instagram, datové
schránky, apod., které, dle mého názoru, ničí komunikaci mezi lidmi. To, co
jsme si dříve řekli u piva mezi čtyřma
očima, teď mladá generace „sdílí a lajkuje“. Ale hlavně bych chtěl, aby se
do práce ve vedení obce zapojili mladí.
Rád jim své místo přenechám.
Nebudeš se nudit?
Určitě ne, práce a koníčků mám
spousty. A zůstávám také ve vedení fotbalistů, myslivců i včelařů. A samozřejmě budu rád spolupracovat s novým
vedením obce, které vzejde z letošních
komunálních voleb.
Co bys řekl na závěr?
Jsem rád, že jsem tuto práci mohl vykonávat. Obohatila můj život o hodně
dobrých i špatných zážitků. Získal jsem
díky ní mnoho životních zkušeností
i přátel. Novému zastupitelstvu přeji aktivní spoluobčany, dobré nápady a elán
do dalšího zvelebování naší dědinky!
Děkuji za rozhovor a přeji ti do další
životní etapy hodně zdraví a osobní pohody. A doufám, že se i nadále budeš
účastnit všech neubuzských akcí.
starostka
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Obec získala v rámci projektu „Kompostéry do zahrad“, který realizoval DSO
Mikroregion Slušovicko 30 ks kompostérů
o velikosti 900 l.
Celkové náklady byly 99 574, Kč, dotace
činila 84 637 Kč. Tyto kompostéry jsou
určeny pro občany naší obce. Se zájemci
bude sepsána smlouva o výpůjčce na dobu
5 let, poté přejde kompostér zdarma do
jejich vlastnictví. Kdo máte o kompostér
zájem, přihlaste se na obecním úřadě u p.
Zábojníkové.
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moštování z obecních jablek, sladký mošt
všem moc chutnal. Hasičskou zbrojnici
jsme proběhli docela rychle a přitom stihli
ochutnat perníčky, které tam mladí hasiči
právě vytahovali z trouby. Zamířili jsme
do areálu Myslivny, kde na nás čekali myslivci s výstavou trofejí. Míjely nás tři, „už
téměř historické“ traktory. Poté se prezentace přesunula do vnitřních prostor společenské místnosti, kde proběhla bohatá
diskuze spojená s ochutnávkou místních
pokrmů. A že jich bylo… Až oči přecházely a sliny se sbíhaly. Všechny pokrmy
připravily naše šikovné kuchařky, pekařky

a cukrářky. A to zcela nezištně a zdarma.
Posilnění jsme zamířili do království našeho
pana místostarosty Dubovského, kde
na nás čekal opět daněk Dan i ostatní zvířata, která ve svojí malé oboře chová.
A jelikož čas naší dvouhodinové prezentace právě vypršel, frčeli jsme rychle z kopce
dolů do areálu Moštárna, který jsme komisi ukázali už jen z korby naší hasičské Tatry.
Na závěr jsme komisařům rozdali perníkové medaile a malé dárečky, vyslechli si
zhodnocení a přijali pozvánku na slavnostní vyhlášení celostátního kola. Bude se
konat v Praze v Senátu ČR, ve Valdštejnském
paláci, v úterý 2. 10. 2018. Vyhlášeni budou 3 nejlepší, ocenění za účast si převezmou zástupci všech zúčastněných obcí.
Jsme napjati, jak to dopadne. Ale už to, že
jsme se do celostátního kola dostali je pro
nás velký úspěch a odměna pro všechny,
kteří obě prezentace připravovali. Jsem
ráda, že se v naší obci najde tolik lidí, kteří
nehledí na čas ani na peníze a jsou ochotni za naši Neubuz „bojovat“. Patří jim za to
OBROVSKÉ DÍKY !!!
Fotogalerii z obou prezentací a videoklip z krajského kola najdete na obecním
webu.
starostka

OZNÁMENÍ
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o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

pátek 9. listopadu 2018

Starostka obce Neubuz v souladu s ustanovením § 29 Zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů,
o z n a m u j e:
1. Volby do zastupitelstva obce se uskuteční
v pátek 5. 10. 2018 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
v sobotu 6. 10. 2018 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 20. 9. 2018
Renata Zábojníková, starostka
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Je za námi první půlrok realizace projektu
Podpora procesu komunitního plánování
sociálních služeb na Vizovicku a Slušovicku,
který je financován z OP Zaměstnanost.
Tento projekt realizuje MAS Vizovicko
a Slušovicko a město Vizovice je jeho partnerem.
V prvních měsících realizace projektu
byly zpracovány 3 dokumenty, které stanovují principy procesu komunitního plánování sociálních služeb na území ORP Vizovice.
Jedná se o Základní listinu KPSS (vymezuje
pravidla, kterými se proces KPSS na daném
území bude řídit), jednací řád pracovních
skupin a jednací řád řídící skupiny (stanovují pravidla, kterými se PS a ŘS budou řídit).
Účastníci projektu, dle jejich zájmu, byli
nanominování do řídící skupiny a pracovních skupin. Řídící skupina byla stanovena
na počátku realizace projektu, a to na principu triády, bude zde zastoupená skupina
uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb. Pracovní skupiny byly rozděleny na seniory a zdravotně postižené, rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením.
Proběhla první část revize platného komunitního plánu rozvoje sociálních služeb
ORP Vizovice. Tuto revizi provedly pracovní
skupiny a řídící skupina. Dosavadní komunitní plán byl podroben zkoumání v rámci
jednání jednotlivých pracovních skupin; došlo ke zmapování, kolik z plánovaných aktivit bylo uskutečněno. Každá pracovní skupina vypracovala pracovní verzi vyhodnocení komunitního plánu pro svou cílovou
skupinu. Tyto pracovní verze byly představeny řídící skupině, která provedla připomínkování a doplnění.

Uskutečnilo se také veřejné setkání a 1
vzdělávací seminář. První veřejné setkání se
uskutečnilo dne 28. 2. 2018 v Kavárně kulturního domu ve Vizovicích. Cílem prvního
setkání bylo seznámit širokou veřejnost se
záměrem projektu, ale také s významem
a smyslem komunitního plánování.
Účastníci setkání také hlasovali o nejlepší
Logo komunitního plánování sociálních služeb. Do výtvarné soutěže se zapojili žáci ze
ZŠ Veselá a ZŠ Všemina.
Nejlepší logo bylo oceněno poukazem
do multikina GOLDEN APPLE CINEMA
ve Zlíně. Výherkyně byly 2, protože na vítězném logu pracovaly společně.
Logo KPSS:

Dne 7. 6. 2018 se uskutečnil první vzdělávací seminář. Tématem semináře byly
Principy a cíle komunitního plánování. Pro
účastníky semináře byla připravena detailní
prezentace a studijní opora. Absolventi obdrželi osvědčení o absolvování semináře.
V následujících měsících nás čeká dokončení revize stávajícího komunitního plánu
a analýza sociální situace v ORP Vizovice.
Více informací naleznete na stránkách
http://www.masvas.cz/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/.
Ing. Marie Ponížilová
MAS Vizovicko a Slušovicko

17.00 – 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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Dne 1. 5. 2018 zahájila MAS
Vizovicko a Slušovicko realizaci projektu MAP II (místní akční plán) s názvem Naše škola – naše radost II, který
bude navazovat na projekt MAP I,
bude financován z OP Výzkum, vývoj
a vzdělávání.
Cílem projektu je podpora společného
plánování a sdílení aktivit v území Vizovicka
a Slušovicka a podpořit intervence naplánované v místním akčním plánu vedoucí
ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských
a základních školách (i uměleckých) tím, že
bude podpořena spolupráce zřizovatelů,
škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání
v místě zaměřená zejména na společné
plánování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit po následné společné řešení
místně specifických problémů a potřeb
vyhodnocování přínosů spolupráce.
Důraz bude při realizaci projektu kladen
na podporu pedagogických pracovníků,
vč. vedoucích pedagogických pracovníků,
a to především formou vzdělávání, síťování
se zkušenými kolegy a podporou spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center,
např. knihoven, mimoškolních vzdělávacích center a neziskovými organizacemi,
a to v rozvoji gramotností a klíčových
kompetencí dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.
Dílčími cíly projektu budou: systémové
zlepšení řízení škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování,
orientace na inkluzivní vzdělávání, zvyšování čtenářské a matematické (pre)gramotnosti, posilování vztahu k přírodě podporou polytechnického vzdělávání, zavádění řešení pro snižování nerovností
ve vzdělávání uvnitř škol a na území
Vizovicka a Slušovicka a zlepšení spolupráce s veřejností a rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro
rozvoj vzdělávání dětí a žáků.
Ing. Marie Ponížilová
MAS Vizovicko a Slušovicko
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To, jaká naše obec je, jak to v ní žije, co
se buduje, je zásluha nejen moje, ale
spousty lidí. Zastupitelů, pracovníků obce,
učitelek, prodavaček, podnikatelů, seniorů, dětí, maminek, tatínků, prostě všech
nás, Neubužanů. Proto Vám mnohokrát
děkuji a přeji si, aby se nás v budoucnu
do života obce zapojilo ještě více!
Novému zastupitelstvu, které si zvolíme
5. a 6. října 2018 přeji hodně úspěchů
ve zvelebování naší obce a spoustu elánu
při zdolávání překážek.
Pár bilančních čísel z uplynulého volebního období

Vážení spoluobčané, tento týden končí čtyřletý mandát zastupitelstva, které
jsme si v říjnu roku 2014 zvolili.
Zastupitelstvo začalo po volbách pracovat ve složení: Ing. Renata Zábojníková –
starostka, Miroslav Dubovský – místostarosta, Miroslav Gargulák, Miroslava
Müllerová, Milan Šebesta, Stanislav Tomšů a Libor Valerián. V lednu 2017 náhle
zemřel dlouholetý člen zastupitelstva obce pan Stanislav Tomšů a nahradila ho paní
Stanislava Minaříková. Pan Libor Valerián v březnu 2017 rezignoval na svoji funkci
a na jeho místo nastoupil pan Tomáš Konečný.
A jaké končící volební období bylo?
Z mého pohledu velmi úspěšné, akční a také hodně rychlé. Revizi toho, co v obci
máme a co děláme, jsem si udělala už loni
a letos na jaře, kdy jsem psala přihlášku
do soutěže Vesnice roku. Povinnou přílohou je podrobná charakteristika obce. Je
zde o obci napsáno opravdu vše. Člověk
bere všechno tak jaksi automaticky, ale
když k nám přijedou na návštěvu cizí a já
jim obec představuji a ukazuji, tak slyším
slova chvály a někdy až závisti. Až pak si
uvědomím, kolik práce se za dobu samostatnosti obce (od roku 1990) udělalo
a jak je naše obec krásná a vybavená. Vím,
že namítnete, že nemáme kanalizaci a vodovod, který hlavně letos, v období sucha
chyběl. Ano, je to pravda. Bohužel finanční náklady na obě akce jsou okolo 60 mil.
Kč a přípravy trvají dlouho, ale věřím, že
jednou se to podaří. Zatím bude dobré,
když se všichni budeme chovat zodpovědně. Nebudeme své septiky vypouštět tajně
večer do potoka, ale pravidelně vyvážet.
Budeme si vodu do bazénu kupovat a ne
brát ze své studny apod.
Nebudu se zde moc rozepisovat, zhodnocení každého roku najdete vždy ve vánočním zpravodaji. Výčet těch nejdůležitějších investic včetně finančních nákladů
a získaných dotací najdete v přiložené tabulce.
Tak jen pár vět. Mám radost, že se podařilo vybudovat 4 byty, které budou
v měsíci říjnu nabídnuty k pronájmu. Mám
radost, že máme fungující obchod a hospodu a že jsme rozšířili služby pro občany
o masáže, kadeřnictví a pedikúru. Mám
radost, že škola stále dobře funguje, i když
spousta rodičů zapíše své ratolesti raději
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do cizí školy, než do té naší. Ani si neověří,
jestli to, co se povídá, je pravda. Mám radost, že v obci fungují hasiči, myslivci, komunitní škola a že na hřišti se hraje fotbal.
A největší radost mi udělala naše účast
v soutěži Vesnice roku, ocenění, která jsme
získali a hlavně nadšení a ochota lidí, kteří
se na všech přípravách podíleli.

• Hodnota obecního majetku
k 30. 9. 2014
34.728.344,- Kč
k 30. 9. 2018
49.005.849,- Kč
• Zůstatky obecních účtů
k 30. 9. 2014
4.630.965,- Kč
k 30. 9. 2018
1.249.997,- Kč
Pozn. ke stavu účtu
Do konce roku 20018 musíme vrátit
půjčku 1 mil. Kč, kterou jsme si vzali
od obce Hrobice na předfinancování projektu Sociální byty.
Taktéž do konce roku 2018 očekáváme
příjem dotací na sociální byty a zateplení
č.p. 51 v celkové výši 2.656.000 Kč a příjem daru od Zlínského kraje 200.000 Kč
za získání Oranžové stuhy v soutěži Vesnice
roku 2018.
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Rok

Název programu / Název projektu

Celkové náklady
(tis Kč)

Dotace
(tis Kč)

VISK3 MK / Knihovna centrum informací
42
POV Zlínský kraj / Areál Myslivna
228
POV MMR / Restaurování kříže
80
OPŽP / Zateplení obecního úřadu
798
Rekonstrukce obecního úřadu – půda, chodba, schodiště
520
SFŽP – MRS / Doplnění separace odpadů
125
VPP ÚP / Veřejně prospěšné práce
165
Výměna dveří v základní škole, stavební úpravy, výmalba
150
Areál Moštárna – posezení, osvětlení, opravy
100
Rekonstrukce prodejny smíšeného zboží
160
SFŽP / Revitalizace zeleně v centru obce
333
MZE / Místa pasivního odpočinku
111
Zlínský kraj / Oprava zásahového vozidla
250
VPP ÚP / Veřejně prospěšné práce
115
Nákup domu č.p. 25 se zahradou
1 700
Nákup domu č.p. 51
600
Nákup nemovitosti č.p. 19
2 150
Nákup pozemků pro přečerpávací stanici – projekt kanalizace 141
SFŽP – MRS / Kompostéry do zahrad
100
MMR – IROP / Sociální byty obce Neubuz
(náklady bez hodnoty domu 955 tis.)
2 370
2018 SFŽP / Rekonstrukce domu č.p. 51 včetně vybavení
(dotace jen na zateplení)
2 925
Celkem
13 163

29
136
56
515
0
105
154
0
0
0
275
77
170
112
0
0
0
0
85

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2018
2018

*) přijde do konce roku 2018 na účet

2 417*
240*
4 371

FOTOKRONIKA

2014 – 2018
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NEUBUZ
Přestože nastala doba prázdnin a dovolených, jezdila naše družstva na pohárové
soutěže pořádané 11. okrskem.
30. června jsme vyrazili na Veselou.
Mladším žákům se dařilo a získali pohár
za 2. místo. Starší byli osmí. Také družstvo
mužů přivezlo pohár za 2. místo. Bylo sice
chladné počasí, ale nikomu to neubralo
na dobré náladě.
7. července se sjeli hasiči na Hrobice,
aby změřili své síly v požárním útoku. Naši
mladší žáci získali tzv. „bramborovou medaili“ a starší obsadili 6. místo. Ani družstvu mužů se nedařilo. Také na Hrobicích
bylo připravené výborné občerstvení, počasí přálo a vyhráli ti nejrychlejší.
11. srpna jeli změřit své schopnosti muži a ženy nad 35 let na Březovou. Na tuto
soutěž jezdíme rádi, protože nás čeká netradiční štafeta a následuje požární útok.
Ale především se dobře pobavíme, jelikož
se družstva navzájem hecují. K naší velké
radosti získalo smíšené družstvo pohár
za 2. místo a jak říká „Gason“ – není důležité se zúčastnit, ale vyhrát. A to se povedlo. Ženám se nedařilo, tak příště! Na hřišti
na Březové panovala výborná nálada, dali
jsme si občerstvení z udírny a štamprli slivovice na cestu domů, kde čekal našeho
nejrychlejšího proudaře Vlastíka nelehký
úkol: překonat určitou vzdálenost na chůdách. To se podařilo a za splněný úkol získal medaili ke svým kulatým narozeninám.
1. září letos připadlo na sobotu, proto
se děti místo do školy, sešly na našem hřiš-
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ti, kde se konal 2. ročník memoriálu S.
Tomšů. Soutěžící čekal úkol: jednou rukou
naskládat sirky do krabičky, následně dát
zvoněním pokyn ostatním, aby provedli
požární útok. Celkem přijelo změřit své síly
34 družstev žáků (15 starších, 18 mladších)
a 1 družstvo přípravky z Ubla (to jsou ti
nejmenší). Pro děti bylo připraveno občerstvení v podobě párků v rohlíku, hranolků,
limonády a zmrzliny. Byla k mání i cukrová
vata, popcorn a malování na obličej s tetováním. Jenom škoda, že část bonbónů
z letadla p. Jungmanna spadla mimo hřiště
do areálu fy Sheron, ale i s tím si děti poradily. Ani jsme se nenadáli, sečetly se výsledky a bylo rozhodnuto. K naší radosti se
družstvu starších žáků konečně podařilo

%ěçHFNìWUpQLQN
S tím jak se rychle blíží podzim, tak se i rychle blíží pro děcka jedna z velkých soutěží požárního sportu, a to Plamen. A abychom nepodcenili přípravu, začali jsme letos se
staršími žáky podnikat i aktivity navíc, jako například běh či malé procházky. Většina
dětí příjemně překvapila a přes počáteční výmluvy se hezky činí, dokonce bych řekla,
že je to někdy i baví. Bez řečnění se to ale neobejde. Ačkoliv jsme začali nedávno, už
teď na dětech pozoruji zlepšení jak přístupu, tak kondičky. Doufám, že jejich elán neuhasne hned po této závěrečné soutěži letošního roku a s dětma budeme podnikat
více a více aktivit a kolektiv se tak tím bude jen utužovat.
Dominika
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získat pohár „doma“ za 2. místo. Mladší
„A“ byli čtvrtí a mladší „B“ sedmí. Vítězná
družstva dostala poháry a šampaňské
a všechna družstva obdržela sladkou odměnu. Ale to nej byly samozřejmě perníkové medaile. 250 kusů upekla Emilka Kobylíková, za což jí moc děkujeme. Společně
s děvčaty nalepila na medaile jedlý papír
s obecním znakem. Při nástupu trochu
sprchlo, takže perníkové medaile chutnaly
ještě líp. Po soutěži dětí následovalo klání
dospělých.
Déšť nás trochu potrápil i na začátku 14.
ročníku O pohár starostky obce, ale pak
se soutěž rozjela na „plné pecky“.
Letos se ke kategorii muži a ženy zapojila i družstva mužů a žen nad 35 let.
Zasportovat si přijelo celkem 22 družstev.
Také dospělí měli plnit netradiční úkol. Měli
jsme připravenou chůzi na chůdách, ale
jelikož jsme se obávali deště, tak se plnil
stejný úkol jako u dětí. Jen jsme přidali více
sirek. Pravidla byla jasná a mohlo se soutěžit. I počasí se umoudřilo a na hřišti panovala výborná nálada. Ve stáncích vše šlapalo na jedničku. Výborná uzenina z „Macháčkovy“ udírny, pivo a limo, hranolky,
řízky a párky v rohlíku, zmrzlina a ostatní
občerstvení. Než jsme se nadáli, byl konec
a opět si ti nejlepší odváželi poháry a ocenění Nejlepší proudař a proudařka z SDH.
Muži a ženy nad 35 let zabojovali a dva
poháry za 2. místa zůstaly doma. Muži
A byli 6. a nové smíšené družstvo B sedmé.
A nyní několik čísel. Soutěž v Neubuzi
začínala v 9:00 a končila cca v 18 hodin.
Soutěžilo celkem 238 dětí a 154 mužů
a žen. Ve stáních obsluhovalo desetičlenné
„družstvo“, někteří si odskočili zasoutěžit
a pak zase hurá obsluhovat. Aby pivo a limo mělo správnou teplotu, na to dohlížel
Jirka Drmla.
Aby vše probíhalo dle pravidel požárního
sportu, všude bylo přísné oko 6 rozhodčích
Všeminy, Lipové a Slušovic (tímto děkujeme za bezproblémový průběh soutěže).

I u časomíry proběhlo vše bez problémů.
Jelikož bylo celé prázdniny sucho, byla
k dispozici cisterna z SDH Všemina. Aby
všechny elektrické spotřebiče vydržely nápor, na to dohlížel Vlastik. Celý den obě
soutěže komentovala naše „neúnavná“
paní starostka Renata. Na soutěžící dohlížela zdravotnice M. Műllerová.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli
na přípravě soutěže (poháry, diplomy, občerstvení, příprava zařízení do stánků, zapůjčení setů z Dešné a Všeminy, zapůjčení
píp a chladicích boxů. Po skončení soutěže
se muselo vše uklidit a odvézt, aby bylo
hřiště připravené na nedělní fotbalové
utkání. Ti, co vydrželi až do konce, sice
zmokli „do niti“, ale vše bylo uklizeno.
Ještě jednou velké DÍKY.
Ilona Tomšů
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Psal se den 4. 8. 2018 a my jsme jeli
na soutěž. Jelikož to nebyl náš okrsek, tak
jsme nevěděli, jak dobré jsou týmy. Cca 20
min. po našem příjezdu byl nástup všech
družstev. Každý tým si zvolil jednoho zástupce, který měl za úkol vylosovat naše
pořadí. Obě naše družstva si vybrala, samozřejmě, že úplnou náhodou, číslo 3.
Uběhlo pár minut a my jsme se chystali
na start. Naše pocity byly smíšené, protože
zde byla silná družstva jako Slavičín, Újezd
a jiná. No a je to tady, Neubuz starší žáci
odstartovali a čas byl velmi slušný 19.45.
A co mladší žáci? Díky starším, kteří fandili tak nahlas, byl čas 19.55. Po fantastickém výkonu obou družstev jsme si dali
párek a kofolu, kterou zaplatila teta.
Potom jsme ty dobroty museli nějak vyběhat. A my jsme si vybrali basket. Nástup
a samotné vyhlášení následovalo cca 30
minut po posledním útoku. Výsledky byly
výborné, mladší byli druzí a starší třetí !
Na závěr jsme to oslavili zmrzlinou.
Mirek a Honza Juříkovi
a Adam Vaculka

KOMUNITNÍ ŠKOLA SOVA
I když počasí posledních dnů svými teplotami připomíná léto, je polovina září
a komunitní škola Sova opět zahajuje svou
činnost.
Mám velkou radost, že se letos konečně
podařilo naplnit kurz anglického jazyka,
který vede paní Mgr. Lenka Zábranská
z Chrastěšova. Kurz probíhá každé pondělí v zasedací místnosti OÚ – začátečníci
v 16:30 hodin a pokročilí 17:30 hodin
a navštěvuje ho 10 žáků.
Cvičení pro děti s paní lektorkou
Martinou Kadlecovou ve společenské
místnosti bude každé pondělí od 16 hodin
děti do 3 let a od 17 hodin děti 3 – 6 let.
Podzimní blok bude do 3. 12. 2018 a je
možno se k nám přidat i během bloku.
Podzimní bazárek oblečení pro děti
i dospělé, hraček, sportovních potřeb
a potřeb pro mrňata se uskuteční v pátek
12. 10. 2018 od 10 – 17 hodin a v sobotu
13. 10. 2018 od 8 – 11 hodin ve společenské místnosti.
Informace na tel. čísle 605 701 367.
K. G.
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Vizovické figurální pečivo není určeno
k jídlu. Figurky miniaturních tvarů, především zvířátek, mají svou typickou techniku
výroby, tradiční tvary a výraznou osobitost.
Figurky z těsta (mouka a voda) se
ve Vizovicích pečou již více než 140 let.
Ručně se tvaruje s pomocí pěti technik –
střih, řez, vpich, obtisk a mašličkování.
Po zaschnutí se natírají vajíčkem a suší se
několik hodin v troubě. Odjakživa byly určeny pro dobu svátků, obdarovávaly se jimi především děti. Měly však také obřadní
význam, na který se již zapomnělo.
Například holubička je symbolem lásky
a klidu v rodině, žába je ochránkyně čisté
vody, ryba značí mlčenlivost, zajíc chlapeckou sílu, ještěrka bohatství a moc z rodičů

dělat prarodiče, kohoutek je symbol mužnosti, kohoutek se slepičkou znamenají
plodnost a ježek dokáže vypíchat všechny
nemoci. Vizovické pečivo – tyto křehké
plastiky – chápeme jako projev úcty k lidským dlaním, těstu, obilí, půdě a rodnému
kraji vůbec.

V sobotu 8. 9. 2018 jsem se zúčastnila
na hradě v Malenovicích v rámci akce
Stará řemesla na hradě, kurzu Výroba vizovického pečiva. Pod vedením paní Elen
Macháčkové z Vizovic jsem měla možnost
se seznámit s přípravou těsta, které, i když
je jen z vody a mouky, je velmi pracné
a časově náročné na zpracování. Pod šikovnýma rukama paní Elen vznikaly během pár okamžiků různé tradiční figurky
– andílek, ježek, holubička, atd. Vypadalo
to velmi jednoduše, ale opak byl pravdou.
Záhy jsem poznala, jak je důležité mít dobré těsto, aby vás poslouchalo, a aby třeba
ovečka, vypadala po upečení jako ovečka
a ne jako unavený pes. Paní Elen Macháčková to má prostě v ruce. Vyrůstala v rodině, kde se vizovické pečivo vyrábělo
a všechno se naučila od své babičky Marie
Kalivodové a maminky Ludmily Kalivodové.
Bylo to zajímavé setkání s krásnou tradicí
našeho kraje a určitě si něco vyzkoušíme
i v našich tvořivých kurzech.
K. G.
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20. srpna jsme se s mladšími žáky
vydali na cyklistický výlet do
Všeminy. Odbila 16 hodina a my jsme
vyrazili v řadě za sebou směr Všemina.
Po krátkých občerstvovacích přestávkách a s úsměvy na tváři jsme zhruba po
hodině dorazili k všeminské přehradě.
Zde jsme uspořádali soutěž v házení
„žabek“, zchladili jsme nohy a doplnili
tekutiny. Na závěr jsme si zacvičili ve
venkovní posilovně a „hurá“ zpátky domů. Všichni si vyjížďku užili.
Teď je řada na starší žáky, se kterými
budeme 23. 9. absolvovat zájezd na
kolech na jižní Moravu.
Míša
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Jubilanti
Božena Oškerová
Vladimír Janů
Marie Miková
Antonín Cholasta
Emilie Hynčicová
Miroslav Vajďák
Emilie Kobylíková
Františka Janotová

říjen – listopad
87 let
83 let
81 let
70 let
90 let
65 let
70 let
82 let

Úmrtí
Alois Tomšů
Marie Salajková
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V pondělí 3. září v 8:00 hodin ráno jsme se společně sešli v horní třídě naší školy – nechyběly paní učitelky, paní vychovatelka, paní školnice, zástupci obecního úřadu paní
starostka Renata Zábojníková i pan Dubovský a samozřejmě žáci školy a jejich rodiče.
Nejvíce se do školních lavic těšili prvňáčci – tentokráte jsme jich přivítali celkem čtyři
(2 kluky a 2 holky). Starší žáci na úvod předvedli krátké vystoupení s tanečky a následovalo slavnostní pasování, které všichni zvládli na jedničku s hvězdičkou. Příjemné setkání
jsme ukončili společným tanečkem a žáci se rozdělili do tříd, kde na ně čekaly nové
pracovní sešity, školní pomůcky a drobné dárečky. Všichni zúčastnění si prošli krásně
připravenou a nazdobenou školu – během prázdnin byla nově vymalovaná školní jídelna
s mořskými prvky, neboť celoroční soutěž družstev nese název: „VODNÍ SVĚT – JSME NA
JEDNÉ LODI.“ Podle ohlasů přítomných soudím, že se letošní výzdoba moc povedla. Velké
poděkování si zaslouží všechny paní učitelky i paní školnice.
Všem žáčkům, rodičům i zaměstnancům školy přeji klidný a pohodový školní
rok a hlavně ať se nám tady společně všechno daří a líbí.
Petra Výchopňová, ředitelka školy

Odhlášení
Pavel, Michaela, Elena a Gabriela
Gargulákovi
Antonín Jahoda
Marie Závadová
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.

Vesnice roku 2018
Ve středu 5. září jsme u nás ve škole přivítali vzácnou návštěvu - hodnotící komisi
celorepublikového kola soutěže VESNICE ROKU. Naše obec totiž získala Oranžovou
stuhu v krajském kole za spolupráci se zemědělci v oblasti rozvoje místních produktů,
lidových řemesel a tradic. Tak držíme pěsti obci Neubuz a jsme moc rádi, že jsme se
této akce mohli zúčastnit :-)
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Druhý školní den brzy ráno jsme všichni
žáci i paní učitelky společně vyrazili na
poznávací výlet do zoo na Lešnou. Pan řidič nás zavezl na skoro prázdné parkoviště. Zoologickou zahradu jsme měli skoro
celou pro sebe. Paní učitelka zaplatila
vstupné a my jsme směřovali nejdříve do
haly Yucatan, potom kolem zámku přes
žirafy dole směrem ke slonům. Prošli jsme
všechny kontinenty a viděli spoustu zvířat.
Lanáček – zábavné centrum – sice nebyl
otevřen, ale nám stačily průlezky. Pokoupily
se drobné dárečky i občerstvení a vláček
nás vyvezl zpět nahoru k zámku. Na oběd
už jsme byli zpátky ve škole. Moc se nám
tento den líbil.
Žáci 4. ročníku
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