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duben 2019

ROČNÍK XXVIII.

KONCINY

Příjemné prožití velikonočních svátků a pohodové jarní dny plné sluníčka,
přeje všem spoluobčanům Zastupitelstvo obce Neubuz.

Z P R ÁV Y Z O B C E
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S novým rokem přišly nové možnosti požádat o dotaci na obecní projekty.
Zastupitelstvo obce po vyhlášení výzvy
programu Podpora rozvoje regionů 2019+
Ministerstva pro místní rozvoj prostudovalo podmínky a přihlásilo některé z obecních projektů. V dotačním titulu „Podpora
vítězů soutěže Vesnice roku“ jsme požádali o dotaci na projekty „Technika pro úklid
obce“ a „Propagace obce“ . Zde bychom
dotaci v celkové hodnotě 700 tis. Kč měli
získat, jelikož jsme ji dostali přislíbenou
za zisk Oranžové stuhy. Chtěli bychom
koupit vhodnou techniku (traktor) a vyrobit propagační materiály o obci. V dotačním titulu „Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“ jsme požádali o dotaci
na „Komunitní centrum“ (bývalá hospoda
na návsi). Celkové náklady na rekonstrukci
byly vyčísleny na téměř 4 mil Kč, požadovaná dotace je 70 %, tj. 2,785 mil Kč.
V dotačním titulu „Podpora budování

a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“ jsme požádali o dotaci
na „Workoutové hřiště“. Celkové náklady
jsou 320 tis. Kč, požadovaná dotace činí
225 tis. Kč. Zda budeme úspěšní se dozvíme do konce května.
Také Zlínský kraj otevřel výzvu
v „Programu na podporu obnovy venkova“, do které jsme přihlásili 2 projekty.
První nese název „Areál Myslivna – rekonstrukce klubovny“ a zahrnuje obložení myslivecké chaty a výměnu oken a dveří.
Celkové náklady budou 282 tis. Kč, dotace
169 tis. Kč. Druhý projekt nese název
„Nový mobiliář“ a je z dotačního titulu
„Projekty na ochranu životního prostředí“.
Veškerý pořízený mobiliář musí být pořízen
z recyklovaných odpadů. Z projektu se
nakoupí 24 ks laviček určených na různá
místa v obci a 2 ks ruských kuželek.
Celkové náklady jsou 86 tis. Kč, dotace
činí 60 tis. Kč. A protože Zlínský kraj už
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ZO schválilo:
• Rozpočet na rok 2019 ve výši 7 591 100 Kč na straně příjmů i výdajů,
• Rozpočet ZŠ Neubuz na rok 2019 ve výši 3 145 000 Kč na straně příjmů i výdajů,
• Přijetí daru ZŠ Neubuz od Spolku rodičů a přátel školy ve výši 50 000 Kč,
• Podání žádostí o dotace na pořízení komunální techniky, propagačních materiálů,
výstavbu workoutového hřiště a rekonstrukci komunitního centra z programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj,

naše žádosti projednal, tak mohu sdělit, že
jsme byli úspěšní a oba projekty byly vybrány k podpoře.
Úspěšný byl i projekt, který podávalo
SDH Neubuz v programu „Podpora sportu
v obcích do 2000 obyvatel“ a byl určen
pro spolky, které se věnují výchově dětí
a mládeže. Naši hasiči dostanou 26 tis. Kč
na nákup sportovních potřeb a úhradu
nákladů soustředění.
Jsem moc ráda, že naše projekty budou
podpořeny a věřím, že i Ministerstvo pro
místní rozvoj některý z našich projektů vybere a pomůže nám s financováním.
Starostka
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Obec Neubuz uzavřela v dubnu 2019 se
Zlínským krajem smlouvu o poskytnutí
podpory na realizaci projektu nazvaného
„Technické zabezpečení jednotky“
v rámci programu „Dotace obcím pro
jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Zlínského kraje“. Zlínský kraj se v ní zavazuje poskytnout obci Neubuz kombinovanou dotaci ve výši max. 90.000 Kč
(69,23 % skutečných způsobilých výdajů
vynaložených na projekt). Obec Neubuz se
zavázala do 15. 11. 2019 realizovat výše
uvedený projekt a předložit závěrečnou
zprávu. V rámci projektu bude pořízena
profesionální elektrocentrála a bude opravena přenosná motorová stříkačka.

• Podání žádosti o dotaci na projekty „Areál Myslivna – rekonstrukce klubovny“
a „Nový mobiliář“ z Programu obnovy venkova Zlínského kraje,
• Smlouvu o dílo na projektové práce a inženýrskou činnost na akci „Projektová dokumentace zásobování vodou obce Neubuz“ v celkové hodnotě 880 275 Kč s firmou
AQUDROP, s.r.o. Sazovice,
• Smlouvu se Zlínským krajem na poskytnutí kombinované dotace do výše 90 000 Kč
pro jednotku sboru dobrovolných hasičů,
• Přihlášení obce do Spolku pro obnovu venkova,
• Veřejnoprávní smlouvu s městem Vizovice o výkonu přenesené působnosti na úseku
evidence obyvatel,
• Záměr prodeje pozemků v k.ú. Neubuz v areálu firmy Greiner,
• Veřejnoprávní smlouvu s 1.FC Neubuz o poskytnutí finanční podpory ve výši 50 000 Kč,
• Veřejnoprávní smlouvu s KŠ Sova o poskytnutí finanční podpory ve výši 5 000 Kč,
• Smlouvu s Českým svazem včelařů o poskytnutí finančního daru ve výši 6 000 Kč,
• Smlouvu s Nemocnicí milosrdných bratří Vizovice o poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč.
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Inventarizační komise provedla inventarizaci majetku k 31. 12. 2018.
Obec vlastní majetek v celkové hodnotě
49.125.100,- Kč.
Stav zůstatků na běžných účtech k 31.
12. 2018 byl 3.594.945,- Kč.
Počet obyvatel k 1. 1. 2018 byl 458.
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POPELNICE: každý pátek
PLASTY: 1 x měsíčně vždy v pondělí – 6. května, 3. června, 1. července,
29. července, 26. srpna, 23. září, 21. října, 18. listopadu, 16. prosince
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Nezaměstnanost v naší obci k 31. 3.
2019 činí 1,62 %.
V evidenci úřadu je vedeno 5 spoluobčanů.
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Při letošní Tříkrálové sbírce se vybralo 13.207 Kč. Děkujeme všem, kteří
přispěli. Charita rozdělí peníze potřebným.
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Sobota 6. 4. 2019 byla ve znamení úklidu v celém Česku a nejinak tomu bylo
i u nás v Neubuzi! Partu neubuzských dobrovolníků neodradilo ani špatné ranní počasí a s heslem „nejsme z cukru“ 14 dospělých a 9 dětí vyrazilo do terénu. Prošli
jsme břehy potoka od obory až po Greiner,
příkopy kolem hlavní cesty a cesty na Bílou
hlínu až po letiště. Kolem 12 hodiny jsme
se sešli u Myslivny, kde na všechny čekalo
malé občerstvení v podobě špekáčků. Mile
nás překvapilo, že odpadu je rok od roku
méně a akce má opravdu smysl! Všem
dobrovolníkům moc děkujeme!
PS: Přesto, že se v obci dvakrát ročně
pořádá svoz velkoobjemového odpadu,
máme kontejnery na papír, plechovky,
plast i na sklo, překvapila nás hromada
vyvezeného skla ze starého skleníku zaházeného klestím na břehu Všeminky smě-

rem ke Greineru. Nebylo v našich silách
ručně sklo uklidit, proto by bylo fajn, kdyby majitel této skládky vše napravil!
Děkujeme!

Milí přátelé,
letošní postní doba byla přerušena 25. března, jako obvykle Slavností Zvěstování Páně.
V loňském roce to bylo trochu jinak, protože se
tato slavnost posunula o dva týdny, až se
skončily velikonoční slavnosti. To znamená
po neděli Božího milosrdenství. Jak víme, velikonoce mají své zákonitosti. Zvěstování vlastně oznamuje, že Narozeniny Pána Ježíše se
budou slavit přesně za devět měsíců. V postním čase se vlastně připravujeme
na Velikonoční události, ale spása lidstva se
začala uskutečňovat příchodem Božího Syna
na tento náš pozemský svět. Je zajímavé rozjímat v postní době o rozhovoru Panny Marie,
který měla s Archandělem Gabrielem. Marie
dostává povzbuzení a informace o jejím mateřství a také o mateřství příbuzné Alžběty
a na závěr slyší slova, že u Boha není nic nemožného. To znamená, že je vše možné.
Během dějin spásy jsou události, které někdy těžko chápeme, ale skutečně se staly. Boží
Syn přišel na tento svět, proto aby se obětoval
za všechny lidi. K této oběti Bůh využil lidské
zloby a nenávisti, aby projevil svou nekonečnou lásku a milosrdenství ke všem lidem.
Mnohokrát se stalo, že lidskou zlobu Bůh změnil na něco velmi užitečného, ale nikdy se to
neobešlo bez určitého utrpení a strádání.
Zlí bratři, synové praotce Jákoba, prodali
svého bratra Josefa, do otroctví. Bůh stále
provázel Josefa a žehnal mu, takže se z otroka
a faraonova vězně stal třetím nejdůležitějším
člověkem v tehdejším egyptském království.
Josef pochopil, že do Egypta ho poslala Boží
prozřetelnost. Ano Bůh počítal s lidskou zlobou a tak ji využil k záchraně malé skupinky
lidí, z které se po několika staletích stal národ.
Když Josef vysvětloval svým bratřím, že ho
poslal do egyptské země sám Bůh, těžko tomu
mohli uvěřit, báli se ho a čekali pomstu. Josef,
měl však jiné smýšlení a na pomstu nepomýšlel.
Je tomu tak i s námi. Když si uvědomíme, že
lidská zloba přivedla Ježíše na kříž, vidíme zločin na nevinném člověku. Ale Pán Ježíš chce,
abychom především viděli jeho nekonečnou
lásku a Boží milosrdenství, kterým nám všem
otevřel cestu do Věčného království. Není to
snadné pochopit všechnu tu Boží logiku, ale
i pro nás platí, že u Boha není nic nemožného.
I my můžeme pochopit a také napodobovat
Boží lásku vzhledem k našim bližním, kteří jsou
naši bratři a sestry. Všichni jsme se stali příbuznými, protože se stal Bůh člověkem. Cesta
do Božího království je podmíněna tím, že
chápeme a chceme napodobovat styl života,
jak jej vidíme u Pána Ježíše. Toto pochopili
mnozí vynikající i obyčejní lidé, o nichž říkáme,
že byli skuteční následovníci Pána Ježíše. Tedy
byli svatí. K tomu i nás vybízí papež František
ve své apoštolské exhortaci „Radujte se a jásejte.“ Pojednává o povolání ke svatosti v současném světě.
Hodně užitku z postní doby a také radosti ze
Vzkříšení Našeho Pána přeje a ze srdce žehná
otec Emil.
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MAS VIZOVICKO A SLUŠOVICKO
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MAS Vizovicko a Slušovicko vyhlásila
14. 3. 2019 2 výzvy OPŽP. Výzva č.1 je
zaměřena na Zlepšení kvality prostředí
v sídlech – zejména na revitalizaci prvků
sídelní zeleně. Výše podpory je 60 % a celková alokace je 3 000 000 Kč. Konec příjmů žádostí bude 30. 9. 2019.
Výzva č. 2 OPŽP je zaměřena na Posílení
přirozené funkce krajiny – zejména
na vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a na realizace přírodě blízkých opatření. Celková alokace:
7 000 000 Kč a výše podpory: 80–100%.
Konec příjmů žádostí bude 29. 8. 2019.
Ing. Eva Přehnalová
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Třetí výzva, kterou MAS vyhlásila je zaměřena na podporu bezpečnosti dopravy, terminály a parkovací systémy
na území Vizovicka a Slušovicka. Žadatelé
budou moci do 31. 5. 2019 podat projekty, které se zabývají rekonstrukcí chodníků,
modernizací veřejného osvětlení nebo dopravního značení. Podporována je také
rekonstrukce či výstavba přestupních terminálů a parkovacích systémů. Celkem je
v této výzvě připraveno 10 000 000 Kč
a výše dotace činí 95 % z celkových způsobilých výdajů.
Ing. Pavel Elšík

Místní akční plán (MAP) je soubor aktivit, které podporují rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a mládeže
ve věku do 15 let. Hlavním cílem je podpořit spolupráci a partnerství širokého spektra aktérů v této oblasti od zřizovatelů škol,
přes školy samotné, instituce zájmového
a neformálního vzdělávání a nezapomíná
se ani na rodiče. Na našem území jsme
projekt nazvali Naše škola - naše radost II,
který je realizován od 1. 5. 2018 do 31. 4.
2022 z dotace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Ke svému konci pro letošní školní rok
spějí aktivity Malé technické univerzity,
které absolvovalo 11 škol z území Vizovicka
a Slušovicka. Každá škola si mohla zvolit tři
z nabízených 12 lekcí, např. stavitel města,
kde si děti postaví město a silnice, doplní
o základní občanskou vybavenost (hasiči,
policie, obecní úřad…) a následně si model překreslí do mapy nebo zpracovatel
odpadů, při kterém se děti dozví, kde
končí odpad, postaví si skládku a ukážou
si praktickou ukázku recyklace papíru.
Podle ohlasů pedagogů, ale zejména dětí,
jde o projekt velice zajímavý a přínosný,
děti si lekce užily a odnesly si z nich spoustu důležitých poznatků do dalšího života.
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MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. realizuje projekt Komunitní plánování sociálních
služeb (KPSS), které má za cíl naplánovat na území ORP Vizovice dostupnost sociálních
služeb a posílit udržitelnost plánování. V rámci KPSS se setkávají pracovní skupiny, kde
jsou zapojeni zástupci poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních služeb z Vizovicka
a Slušovicka. Pracovní skupiny jsou zaměřeny na seniory a osoby zdravotně postižené,
rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Projekt bude realizován do konce roku 2019. Veškeré informací o projektu naleznete na stránce www.kpssvizovice.cz.
Ing. Marie Ponížilová
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Pro pedagogy jsme zrealizovali seminář
věnovaný čtenářské a matematické pregramotnosti (tj. v MŠ případně 1. třídě ZŠ).
Ve dnech 25. a 26. března jsme absolvovali s řediteli, pedagogy a zástupci zřizovatelů vzdělávací exkurzi na Opavsko, kde jsme
navštívili dvě základní školy, jednu mateřskou školu a jednu alternativní základní
školu. Program byl doplněn o dvě školení
a sdílení příkladů dobré praxe.
V lednu se sešli na svém jednání zástupci – tzv. manažeři škol, kteří byli seznámeni
se svojí rolí v projektu MAP II. a s dosavadní činností jednotlivých pracovních skupin,
na kterých mimo jiné byly vzneseny požadavky na zajištění seminářů v oblasti specifických poruch učení, ICT dovedností – zejména co se týká znalosti práce s MS
Word, Excel, PowerPoint a práce s tablety,
interaktivními tabulemi a výukovými aplikacemi nebo také seminář pro rodiče
na téma kyberšikana.
Zároveň již proběhla v březnu třetí jednání pracovních skupin, která byla zaměřena na aktualizaci SWOT analýzy. Jako silné
stránky byly například označeny podpora
škol ze strany zřizovatelů, dostatečná kvalifikace učitelů nebo zájem mateřských
škol o polytechniku a environmentální
vzdělávání. Na opačné straně byly jako
slabé stránky definovány zastaralé vybavení škol a sportovišť, nezájem dětí o čtení
a nedostatek pracovních zkušeností pedagogů s dětmi se specifickými poruchami
učení, nesamostatnost dětí v MŠ a 1. třídě
základních škol aj. Na příštích jednáních,
která by měla probíhat koncem měsíce
května, budou stanoveny priority a cíle
do roku 2023 a navrženy aktivity, které
v rámci projektu můžeme realizovat.
Bc. Alena Rasochová
Ing. Renata Bednářová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NEUBUZ
Rok 2019 jsme začali 12. ledna valnou
hromadou v kulturní místnosti nad obchodem, kde se pravidelně schází místní hasiči
a zástupci z okolních sborů. Starosta sboru
přítomným připomněl akce hasičů v uplynulém roce. Poděkoval obecnímu zastupitelstvu, sponzorům, cvičícím družstvům
a všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu všech akcí. Za družstva žáků přečetl
zprávu Mirek Juřík. Kromě pravidelných
schůzek a tréninků se děti zúčastnily celkem 23 hasičských akcí. Součástí valné
hromady bylo předání ocenění za práci pro
sbor a blahopřání těm, kteří v uplynulém
roce oslavili „kulatiny“. Po dobré večeři
proběhlo přátelské posezení a při kávě
a výborných vdolečcích jsme nad fotografiemi zavzpomínali, co se událo v r. 2018.
2. února jsme se ve velmi hojném počtu
jeli pobavit na setkání hasičů 11. okrsku
na Veselou. Tato několikaletá akce se těší
velké oblibě. Všichni se těší na bohatou
tombolu, tanec a přátelskou atmosféru.
2. března nás čekalo pořádání Končin.
Letos se sešlo čtyřicet masek. V čele
s medvědem a muzikanty procházel průvod obcí a rozdával dobrou náladu.
Od místních se všem dostalo výborného
občerstvení. Letos se ke starším přidalo
hodně dětí a ti nejmenší vydrželi až
do konce. To si zaslouží velkou pochvalu.
Večer se pokračovalo v tradičním pochovávání basy, kdy se vtipně dozvídáme, co
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Jako každý rok, tak i letos, jsme se
připravovali na odznaky odbornosti, které se konaly v neděli, a to přesně 17. 2.
2019, a jako vždy na zbrojnici v Zádveřicích.
Celkem se nás pokusilo udělat odznaky třináct statečných mladých hasičů
a z toho bylo pět preventistů a kronikářů, dva strojníci a jeden cvičitel. Vyjíždělo
se o půl deváte od zbrojnice. Na místo
konání jsme přijeli jako první, a tak jsme
si mohli vybrat, kde se posadíme. Po nás
přijely další týmy, samozřejmě i náš
obecní soused Všemina. Jako první nás
přivítali a seznámili nás s průběhem dopoledne. První jsme dostávali testy, které když jsme dopsali, tak si nás postupně volali na ústní zkoušení. Jakmile jsme
byli všichni hotoví, tak jsme počkali
na Toma, až dojede, aby nás mohl odvézt zpět do Neubuze. Udělalo nás to
celkově deset a u tří zapracovala nervozita. Ale nevadí, budou mít ještě dost
šancí a blahopřejeme všem, co se jim
povedlo splnit.
Děkujeme Míši, Domči a samozřejmě
i tetě Ivce, že to s námi zvládly.
Miroslav Juřík

se v obci v uplynulém roce „šustlo“. Pak
následovala zábava s bohatou tombolou.
Ti, kteří odcházeli spokojeni se můžou těšit, jak to zase příští rok „rozjedeme“.
V letošním roce pokračujeme v práci
s mladými hasiči. Mladší se scházejí v pondělí s Ivanou a Verčou a starší v pátek
s Domčou a Míšou. Začátek roku patří
přípravě na odznaky odbornosti a účasti
na soutěži Požární ochrana očima dětí.
Letošní téma znělo „Hoří dům a co teď?“
Na posouzení jsme poslali práce výtvarné i literární. Jsme zvědavi, jak se děti
v této soutěži umístní.
V pátek 29. dubna jsem se již podruhé
stali součástí mezinárodní akce Noc
s Andersenem. Cílem je získat zájem dětí
o čtení knih. Na základě spolupráce s místní knihovnou jsme se s dětmi sešli v kulturní místnosti nad obchodem. Nejdříve jsem
dětem přiblížila autory dětských knih
Eduarda Petišku, který mimo jiné napsal:
Alenčina čítanka, Krtek a autíčko a Staré
řecké báje a pověsti. Druhým spisovatelem, který psal a ilustroval knihy pro děti
byl Ondřej Sekora. Ve svých knihách o zvířátkách, přiblížil dětem přírodu. Jeho nejznámější knihy Ferda Mravenec, Brouk
Pytlík a Malované počasí patří mezi velmi
oblíbené mezi dětmi. Pro zpestření jsme
pro nové malé hasiče Míšu, Elišku, Sofii,
Michala, Matyáše a Dana připravili pasování. Stihli jsme zajímavé putování

po Francii s Dominikou a s Verunkou jsme
se na chvíli ocitli v Americe. S těmi nejmenšími jsme se přesunuli na hasičskou
zbrojnici, kde jsme si připravili spaní a pak
jsme pokračovali ve čtení . Nejdříve nás
čekaly Andrsenovy příběhy: Princezna
na hrášku a Ošklivé káčátko. Pak se děvčata střídala ve čtení z knih zapůjčených
z místní knihovny. Tak si děti mohly užít
spaní na hasičské zbrojnici se čtením
na dobrou noc! Doufáme, že se všem tato
akce líbila a příští rok se zase sejdeme
na Noci s Andrsenem.
Mladí hasiči Mirek, Radek, Saša, Jarek,
Lukin, Honza, Jirka, Mirek z Vizovic a Agáta se společně s dospělými podíleli 6.
dubna na celostání akci Ukliďme Česko.
Zaslouží si velkou pochvalu. I když pršelo,
tak ukázali, že hasiči se vody nebojí!

3R]YiQN\
27. dubna Vás srdečně zveme
na Hasičskou pouť na sv. Hostýně.
Odjezd autobusu je v 7.30 h
od obecního úřadu
12. května Vás zveme na
tradiční Floriánskou pouť v naší obci.
V 11.00 hodin bude před kapličkou
sloužena mše svatá.
Radostné prožití velikonočních svátků
přeje za SDH Neubuz
Ivana Tomšů
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Dne 29. 3. 2019 uspořádali hasiči Neubuz Noc s Andersenem. Na začátek jsme si řekli, kdo to byl vůbec Andersen. Byl to dánský spisovatel, který psal pohádky. Potom následovala prezentace Dominiky, která byla na studijním výletu ve Francii a Veroniky, která
navštívila USA. Následně proběhlo pasování čestným hasičem, kde jsme dostali trička
a pamětními listy. Kolem 18. hodiny nám dovezli řízky a povečeřeli jsme.
Pak šli mladší na hasičárnu, kde si povídali o Ferdovi mravencovi, starší zůstali nad
obchodem a četli si od Eduarda Petišky Staré Řecké báje a pověsti. Jakmile jsme dočetli,
Míša nám pustila film Rychle a zběsile 1, u kterého jsme usnuli. Ráno nás probudily ostré
paprsky slunce, vstali jsme a uklidili si spacáky a šli jsme ven na rozcvičku. Na začátek
jsme běželi jedno kolečko kolem parku, pak se připojili i mladší a dali jsme si rozcvičku
před mysliveckou chatou. Po rozcvičce následovala snídaně, kde jsme si mohli vzít bábovku, rohlík s nutelou atd. Ještě jsme šli na hřiště, kde nás čekaly různé hry. Pak jsme si
všichni vzali sbalené věci. Těšíme se na další ročník.
Radek Vykopal
5

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ NEUBUZ-DEŠNÁ

KOMUNITNÍ ŠKOLA SOVA

• BESEDA O BYLINKÁCH
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Na konci minulého roku jsme chtěli uspořádat nultý ročník vánoční vycházky.
Bohužel počasí nám nepřálo, a tak jsme Vánoce většinou prožili na gauči. Proto hned
po novém roce jsme neotáleli a výšlap opravdu uskutečnili.
A stálo to za to, i když to hned v sobotu ráno tak nevypadalo. Venku chumelenice,
že by psa nevyhnal, ale pár odvážlivců se přece jenom našlo. Sraz byl u Myslivny.
Původní plán byl přejít k Oškerovým pasekám a zpět, ale raději jsme zvolili zkrácenou
verzi. Pokračovali jsme směrem k chatám, vyšli v Dešné u Žižků, přešli přes hřiště
k Hrádku a oklikou se vrátili k Matyákovi. Tady jsme si opekli první letošní špekáčky
a pomalu se po hranici vrátili zpět.
Hodnocení jsme pak nechali na večer u gulášku na Moštárně.
Myslím, že jsme si to všichni užili a budeme vzpomínat na cesty zasypané sněhem,
zasněženou krajinu a také unavené svaly.
Těšíme se, že nás podpoříte při další vycházce.

Ve čtvrtek 21. 3. 2019 se konala ve společenské místnosti beseda o bylinkách
s valašskou bylinkářkou paní Vandou
Vrlovou. Paní Vrlová je z Valašského
Meziříčí a pracovala dlouhá léta pro
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm. Od roku 1976 sbírá v přírodě
byliny a u starých pamětnic léčivé recepty.
Její povídání bylo velmi zajímavé a poutavé. Paní Vrlová sama byliny sbírá, pěstuje
i suší, pořádá besedy i vycházky spojené se
sběrem bylin. Její znalosti jsou obdivuhodné. Měli jsme možnost ochutnat čaj z její
bylinné směsi Devatero kvítí a prohlédnout
si i některé jarní byliny, které již brzy z jara
rostou nejen na loukách, ale i v našich
zahrádkách jako plevele. Paní Vrlová své
poznatky a letité zkušenosti sepsala
ve svých dvou knihách: „Nasbíráno mezi
Jány aneb O lidovém léčitelství“ a „Devatero kvítí a ještě některé další byliny“. Bylo
to příjemné besedování!

Myslivecké sdružení Neubuz-Dešná, Staňka Minaříková

• BAZÁREK

Komunitní škola Sova a obec Neubuz
pořádají v areálu hospůdky Moštárna v Neubuzi

6/(7ÿ$52'Ě-1,& v úterý 30. 4. 2019
přílet čarodějnic v 16:30 hodin
vystoupení dětí ZŠ Neubuz • opékání špekáčků – zdarma
soutěže a úkoly pro děti • upálení čarodějnice
diskotéka pro děti
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V pátek 5. 4. 2019 se konal tradiční
bazárek. Tentokrát byl termín posunut až
na duben, protože v březnu byla společenská místnost každý týden obsazena. I když
v našem okolí již bazárky proběhly dřív, byl
u nás mezi maminkami o prodej věcí velký
zájem. Během osmi hodin se podařilo prodat zboží za cca 15 500,- Kč.
Bazárek měl velký úspěch a moc nás
těší kladné reakce a vzkazy v návštěvní
knize:
Krásné věci, ochotný personál!
Nádherné oblečení, jako nové. Děkuji
za pohlídání malé Ráchel! p. Burgetová
Děkuji za pohlídání dětí a možnost vyzkoušení oblečení!
p. Matůšu
Úžasný bazárek, spousta krásných věcí,
nemělo to chybu!
S. Kopová
Moc děkujeme, koupili jsme pěkné pyžámko!
Lenka a Šimík

Z N A Š Í Š K O LY
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Chystáte se tedy k zápisu? Do jaké školy
půjdete zapsat Vaše dítě?
Nad poslední otázkou se zanedlouho
budou zamýšlet právě rodiče budoucích
prvňáčků. Na vesnici často rodiče volí mezi
školou velkou – městskou a školou vesnickou, většinou malotřídní. Co znamená
malotřídní? V této škole se vzdělávají děti
ze dvou či více ročníků společně. Někteří
rodiče mají představu, že takovéto vzdělávání je méně kvalitní, než vzdělávání v klasické škole a že děti odchází dále nepřipraveny. Žáci v naší škole jsou vzděláváni
v klidné rodinné atmosféře v užším kruhu,
což umožňuje respektovat individuální potřeby každého dítěte a to je velkým plusem
zejména pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Jsme schopny se věnovat
mimořádně nadaným žákům a jsme plně
otevřeni i žákům s přiznanými podpůrnými
opatřeními. Učí zde pedagogové, kteří
mají k místu osobní vztah, znají se s rodiči
a o každém dítěti mají velmi dobrý přehled. Žáci jsou tak pro učitele čitelnější a ti
mohou snáze reagovat i na drobné změny
v náladách či chování, daleko lépe pracovat s celým třídním kolektivem. Další výhodou takovéto formy vzdělávání je budování větší samostatnosti a tolerance dětí
mezi sebou. Je dobré si uvědomit, že
na spojování žáků různých ročníků jsou
založeny i dnes tolik vyhledávané školy se
vzděláváním formou alternativních směrů.
Starší žáci spolupracují s těmi mladšími,
podporují je v práci, navzájem si pomáhají
a spolupracují. Chceme a usilujeme o to,
aby se žákům, učitelům i rodičům u nás
líbilo a chodili za námi rádi. Vycházíme ze
zásad Daltonské školy, které uplatňujeme:
samostatnost, zodpovědnost, svoboda,
spolupráce, individuální přístup, přátelské

prostředí, komunikace, tolerance, tvořivost a vědomí kultury.
Jsem schopna se svými kolegyněmi využívat specifických forem výuky, zařazujeme
promyšlené a připravené střídání aktivit,
využíváme didaktických pomůcek, interaktivní tabule, notebooky, počítačové výukové programy pro samostatnou práci žáků.
Péče nejen o slabší děti nad rámec výuky
je u nás běžnou praxí. V letošním roce se
připravují 4 páťáci na přijímačky na víceletá gymnázia. Máme radost z toho, když se
nám společně podaří zvládnout a překonat problémy žáků z různých oblastí.
Bohužel je smutnou realitou, že venkovské školy bojují o své přežití. Přitom tyto
školy jsou nedílnou součástí kulturního života obce. Podporují venkovskou komunitu jako vzácné společenství a vytváří příležitost ke zkvalitnění mezigeneračního soužití. Přispívají k udržení místních tradic,

zvyků, kulturních a společenských akcí.
Spolupracujeme s dalšími složkami v obci
- komunitní školou Sova, SDH Neubuz.
Hlavní příčinou problémů malotřídních
škol je nedostatek dětí. Kvůli obavám
z přechodu na větší základní školu umisťují rodiče své děti raději rovnou do větších
– úplných základních škol. Argumentují
tím, že děti mají s tímto přechodem problém. Samozřejmě každé dítě je jinak nastavené, jinak citlivé, jinak adaptabilní,
atd. a může mít problémy spojené s přechodem na velkou školu, kde se bude
pravděpodobně potýkat s větší anonymitou a soutěživostí. Pokud je však na malé
škole dítě dobře vedeno kvalitními pedagogy, je schopno přechod úspěšně zvládnout a tato zkušenost může mít velice zásadní a kladný význam pro jeho další vývoj.
Žáci, kteří odchází od nás, jsou daleko samostatní, tvořiví a jsou velmi dobře připraveni pro život.
Od února proběhly v naší škole personální změny. Nastoupila nová paní vychovatelka slečna Ludmila Klemšová, která
působí zároveň i jako asistentka pedagoga.
Našim cílem je, aby se žákům v naší
škole líbilo a chodili sem rádi. Snažíme se
jim vytvořit kamarádské prostředí.
Odměnou nám je, když se k nám žáci
do školy vrací i po splnění povinné školní
docházky a dovídáme se o jejich úspěšné
životní cestě. To úzce souvisí i se samotným vztahem k vesnici, ve které se narodili nebo vyrůstali, či ve které „jenom“ chodili do školy. Tyto děti budou možná jednou rozhodovat o budoucnosti školy v obci, obdobně jako dnes rozhodují jejich rodiče a členové zastupitelstva. Prioritní je
podpořit budoucnost školy, bez které si
život na vesnici nedokážeme představit.
Petra Výchopňová

POZOR NEPŘEHLÉDNĚTE!
V souladu se zn. zák. o odpadech (č.185 / 2001 Sb.) bude proveden v naší obci
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v sobotu 4. 5. 2019 od 9,45 – 11.00 hod. u obecního úřadu
Mimo uvedené hodiny již nebude možno odpady odevzdávat, neboť svozová technika
bude přesunuta do další obce. V uvedené době bude na stanovených místech moci každý občan zdarma odevzdat k likvidaci následující druhy odpadů:
· olejové automobilové filtry · plechovky se zbytky barev · monočlánky · autobaterie ·
zářivky · znečištěné láhve a sklo od chemikálií • zbytky přípravků na hubení škůdců
a postřiky · staré kosmetické přípravky · staré léky · vyjeté motorové oleje · mořidla
a rozpouštědla · plastové obaly a nádoby od škodlivin · opotřebované pneumatiky · hadry
znečištěné barvami, oleji a vazelínou · obaly od sprejů • televizory · rádia · ledničky · domácí
elektrospotřebiče · objemné odpady (koberce, linolea, kočárky, mísy WC, umyvadla, ...)
· odpady zeleně · stavební odpady · klasický kovový šrot · dřevo

Za Váš osobní příspěvek ke zlepšení a ochraně životního prostředí v naší obci děkuje
obecní úřad a společnost Marius Pedersen a.s.
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Úterý 2. dubna nebylo pro naši školu jen tak obyčejným dnem. Odpoledne zde
totiž probíhal zápis předškoláčků.
Od ranních hodin si tento den užívali žáci 4. a 5. ročníku, protože jak je u nás tradicí, tito
starší žáci nám vždycky pomáhají s chystáním celé akce, vítají budoucí prvňáčky a doprovází
děti jednotlivými úkoly. Tentokrát jsme se všichni převlékli za námořníky, neboť náš celoroční

äNROLĀNDSURSőHGåNROiĀN\
Dne 19. 3. se u nás ve škole pořádala školička pro naše budoucí prvňáčky čili školička pro předškoláčky. Velkým překvapením pro nás pro všechny bylo, že jich přišlo třináct. Sešli jsme se společně v horní třídě, kde jsme se s nimi seznámili a přivítali je
mezi námi. Společně jsme si všichni zatančili, pak my páťáci a třeťáci jsme odešli s paní ředitelkou na vyučování. Druhá paní učitelka měla děti na starost. O přestávce jsme
si společně hráli a moc nás to bavilo. Po velké přestávce jsme my - páťáci a předškoláci šli společně ven na procházku. Udělali jsme si s nimi malé běžecké závody a poté se
vrátili do školy. Na dvorku jsme hráli různé hry. Na závěr jsme ještě našim malým
hostům ukázali na počítači naše výukové programy. Zahráli jsme si také na hudební
nástroje a pak šli společně na oběd. Hodně se jim líbila naše herna, kde předškoláci
trávili čas po obědě, než si pro ně přijeli rodiče. Rozhodně se jim u nás ve škole moc
líbilo. Už teď se těšíme na další společná setkání a zážitky.
Martin Křížka
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projekt letos nese název „Vodní svět – jsme
na jedné lodi“. Nejdříve proběhlo slavnostní
uvítání valašským tanečkem s flétnami všech
předškoláčků i jejich rodičů, také dalších
hostů, kteří se na zápis přišli podívat. Poté
už se děti odebraly plnit nejrůznější úkoly.
Pomocí učitelek, které bedlivě přihlížely
a sledovaly rozpačité, někdy ještě stydlivé
ale i sebejisté úkoly ze školní zralosti budoucích prvňáčků, bylo přijato všech 8 dětí
do budoucí 1. třídy. Všichni si zasloužili sladkou odměnu a drobné dárečky, které vyrobili žáci ve školní družince společně s paní vychovatelkou. Chtěla bych těmto dětem popřát ještě hodně radosti a spoustu her
ve školce, krásné a pohodové prázdniny
a v pondělí 2. září 2019 se na Vás a Vaše
rodiče budeme těšit u nás ve škole v sestavě: Mgr. Petra Výchopňová (ředitelka školy),
Mgr. Ladislava Pekařová (učitelka) a Ludmila
Klemšová (vychovatelka školní družiny a asistentka pedagoga), Petra Vaďurová (školnice
a výdej obědů).
P. Výchopňová
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V úterý 26. 3. 2019 naši školu navštívila
paní zdravotnice Müllerová a ukázala nám,
že první pomoci se bát nemusíme. Celé
odpoledne se neslo v zábavném duchu,
kdy jsme se dozvěděli spoustu užitečných
informací. Povídali jsme si o úrazech a jak
jim předcházet, jak zavolat záchrannou
službu či jak poskytnout první pomoc.

Seznámili jsme se i s pomůckami a materiálem, které se ve zdravotnictví používají.
Nabyté zkušenosti jsme si vyzkoušeli v praxi. Každý si zkusil zotavovací polohu, ošetření ran a také resuscitaci, kdy jsme zjistili,
že první pomoc může být pořádná „dřina“.
V závěru se dostalo i na diskuzi, kdy nám
paní zdravotnice zodpověděla všechny na-

še dotazy. Přednáška se nám všem velmi
líbila a odnesli jsme si z ní spoustu nových
znalostí. Když k nějakému úrazu nebo nehodě dojde, budeme již vědět, jak se v dané situaci zachovat. Aneb kdo je připraven, není překvapen!
Ludmila Klemšová
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V úterý 19. 2. 2019 za námi do školy přišel pan Petr Hába. Přichystal si pro nás
přednášku o dětech s ADHD. Podle hojné účasti zástupců učitelů i rodičů je to téma,
o které je zájem. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého. Zaujala nás převážně fakta
o propojení zdravé stravy a pravidelného denního režimu se zmírněním projevů, které
jsou pro tyto děti charakteristické. Po přednášce následovala živá diskuze.
Děkujeme a těšíme se na nová zajímavá témata, která se mohou někdy příště
v další přednášce objevit.
*) – ADHD se u dětí projevuje nejčastěji nedostatkem pozornosti, netrpělivostí,
neustálým pohybem a impulzivností. Dítě nebaví dělat věci, které samo nepovažuje
za zábavné, cítí nevybitou energii, má potřebu se stále hýbat. Může se jevit jako nepořádné, zapomínající a zbrklé. Často je ve škole napomínáno.
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Ve čtvrtek 11. 4. v odpoledních hodinách se uskutečnilo v naší škole Jarní tvoření ve spolupráci s Komunitní školou
Sova. Rodiče s dětmi se tak mohli zapojit
do výroby velikonočních dekorací a vnést
si tak trochu jara i do svých příbytků.
Celé odpoledne se neslo v tvůrčí atmosféře a pod rukama vznikaly krásné výrobky. Díky paní Kamile Gargulákové, která
tvořivé odpoledne vedla, jsme si mohli
společně užít příjemné předvelikonoční
odpoledne a naladit se na blížící se svátky.
L. Klemšová

9

Masopust
V posledním únorovém týdnu před jarními prázdninami na naší škole proběhlo projektové vyučování s „FAŠANKOVOU“ tématikou.

V pondělí 4. března 2019 hned po jarních
prázdninách se u nás ve škole uskutečnil
masopust. Ráno jsme přišli do školy se svými
maskami. První dvě hodiny proběhla výuka
češtiny a matematiky. Po svačině jsme se
převlekli do svých masek. A kdo kostým neměl, tak mu paní učitelky půjčily. Nejdříve
jsme se vydali do hořanska, počasí nám
opravdu přálo – svítilo krásně sluníčko, až
nám bylo horko. Proto jsme se vrátili zpět
do školy a vysvlékli si bundy. Naše končinová
obchůzka pokračovala dál směrem
na obecní úřad a do obchodu. Celou cestu
jsme si do kroku zpívali a u domů říkali fašankové básně. U každé zastávky jsme dostali koblížek nebo nějakou sladkost.
Po skvělém provětrání při obchůzce následoval oběd - špagety se sýrem. Ani nebyl
hlad, protože všichni byli přejedení různých
dobrot a sladkostí, kterých bylo letos požehnaně. Mockrát všem děkujeme. Po obědě
jsme odcházeli spokojeni domů. Bylo to super!!!
Adéla Hečková

Vyučování bylo zahájeno zpěvem, tancem, básničkami – tím byly veselé přípravy
započaty. Povídali jsme si o tom, co je
masopust a proč ho lidé slaví. Debatovalo
se o zvycích a tradicích, které toto období
provází. Děti byly rozděleny do skupinek,
které plnily nejrůznější úkoly. Žáci si museli například poradit se skládáním slov,
s tajenkami, vytvářením pozvánky na masopustní rej, vymýšleli básničky a plnili
další úkoly. Všichni si dali nesmírně záležet,
pilně pracovali a tak jim pod rukama vznikaly krásné projekty, které byly zaslouženě
odměněny body na naší společné cestě
za pokladem.
Teď už se všichni těšíme na pondělí
po prázdninách, kdy náš masopust vyvrcholí průvodem masek v obci.
L. Klemšová

3R]QHMDFKUDł
Dne 28. března jeli vybraní žáci
do Zlína na přírodovědnou soutěž
POZNEJ A CHRAŇ. Letošní téma bylo
byliny a především bylinky. Přijeli jsme
do Zlína do jedné ze škol. Na začátek nám
řekli pár úvodních slov a potom jsme byli
rozděleni do dvou skupin – Pcháči
a Lopušáci. Skupi-na Pcháčů šla jako první
na poznávací část soutěže a Lopušáci
na písemnou. Z naší školy soutěžila dvě
družstva. V poznávací části jsme měli určit
druhy čajů, vůně bylin a samozřejmě i bylinky. Náš největší problém byl rozpoznat
chutě čaje. Heřmánkový jsme zaměnili
za meduňkový a pelyňkový nám dělal problém ochutnat natož ho rozpoznat. V písemné části jsme měli největší problém
zařadit rostliny podle barvy květů. A naopak pro nás nejlehčí byly bylinkové hádanky. Po delší přestávce bylo konečně
vyhlášení. Z 24 družstev se naše umístilo
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na devátém místě, družstvo našich spolužáků soutěž vyhrálo! Postupují do krajského kola. Moc jim gratulujeme, určitě jim
hodně pomohla i přednáška o valašských
bylinkách s paní Vrlovou, která se konala
u nás v Neubuzi. Potom už následoval zasloužený oběd a divadelní představení
Hastrman Tatrman. Celý den se nám moc
líbil
Anežka Tomšíčková

1HXEX]VNì6NőLYiQHN²åNROQtNRORUHFLWDĀQtDSěYHFNpVRXWěçH
V úterý 16. dubna 2019 proběhlo školní
kolo recitační a pěvecké soutěže. Všichni
žáci se na ně pečlivě připravovali.
Po úvodním zahájení zpěvem a tancem
přivítala paní ředitelka členy poroty.
Nelehkou úlohu na sebe tentokrát vzali:
paní starostka Renata Zábojníková, pan
místostarosta Miroslav Gargulák, paní
Hynčicová a paní Kobylíková. Nejprve byla

.RQFHUWYH=OtQě
a předávání pololetního vysvědčení
Dne 31. 1. 2019 se všichni dočkali
pololetního vysvědčení a navíc jsme
v tento samý den jeli i na výchovný koncert do Zlína. Po příjezdu linkovým autobusem jsme šli do knihovny UTB, kde
jsme se v bufetu také nasvačili. Potom
už byl čas přejít do kongresového centra
na samotný koncert, který měl název
Alenka v říši hudby. Zazněly krásné
skladby v podání filharmonie Bohuslava
Martinů – i když hudebníků bylo tentokrát málo. Alenka cestovala bludištěm
a konečně se dostala do království, které
procházela za doprovodu skladeb od W.
A. Mozarta, J. Strausse nebo A. Vivaldiho. Na závěr Alenka zatančila balet –
to se nám moc líbilo. A nakonec se zjistilo, že paní učitelka, která učila Alenku
na klavír, tak je královna říše hudby.
Potom jsme šli na autobusové nádraží
a vrátili se zpět do školy. Všichni jsme
s nervozitou očekávali vysvědčení, nakonec to nebylo tak špatné. Největší radost ze svého prvního vysvědčení měli
samozřejmě prvňáčci. Byl to moc fajn
den plný zážitků.
Ondra Bič

na řadě recitace, to aby se děti trochu rozehřály. No a po pauze, která sloužila
k občerstvení a porotcům hlavně k rozhodování, následovala část pěvecká. Musíme
dodat, že všichni již zpívali bez ostychu
a na jejich výkonech to bylo znát. Z každého ročníku byla vyhlášena první tři místa
v recitaci i ve zpěvu. Porota předala čokoládové medaile, diplomy a i ostatní účinkující si přišli na něco sladkého na zub. Žáci,
kteří se umístili na první a druhé pozici, nás
budou reprezentovat v oblastní soutěži
na Veselé. Tam na ně čeká konkurence ze
ZŠ Veselá a ZŠ Všemina. Tak hodně štěstí!
Ladislava Pekařová

3ěYHFNiDUHFLWDĀQt
VRXWěç
Tato soutěž se uskutečnila v pátek 29.
března ve spolupráci s veselskou a všeminskou školou. Společně jsme se tentokrát sešli ve velkém sále restaurace
Veselanka.
Ve velké konkurenci jsme v recitaci
vybojovali 2 první místa, 2 druhá místa a
3 třetí místa! Ve zpěvu obsadili naši zpěváci 2 první místa a 1 druhé místo.
Děkujeme za krásně strávené dopoledne a vzornou reprezentaci školy :)

%\OLQN\DMHMLFK~ĀLQN\
Tyto jarní dny nás v prvouce a přírodovědě čeká téma bylinky, jejich výskyt a význam. Proto jsme přijali možnost, pozvat
na úterý 12. 3. 2019 pana bylinkáře Petra
Hábu. Podařilo se mu vytvořit pěknou prezentaci, kde jsme se mimo jiné dozvěděli,
v které zemi se dožívají lidé nejvyššího věku, kde používají nejvíce bylin k léčbě člověka, nebo z čeho vznikl známý acylpyrin.
Co si žáci zapamatovali? To se ukázalo
v malém společném závěrečném testu.
Podařilo se jim obstát na výbornou.
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V sobotu 9. února se uskutečnil 14.
ročník neubuzského koštu slivovice.
Konal se po dvouleté přestávce, kdy
nebylo téměř žádné ovoce vhodné
ke zpracování na naši tradiční a oblíbenou
slivovičku. K hodnocení se sešlo úctyhodných 48 vzorků a tak měla hodnotitelská
komise nelehký úkol. Zvládla ho dobře
a po téměř čtyřhodinovém koštování vybrala ty nejlepší. I když to bylo těžké, protože výborné byly všechny.
Na stupních vítězů nakonec skončili:
Miroslav Minařík na třetím místě, Petr
Suchý na místě druhém a „zlato“ si
odnesla obecní slivovice.
Teď aspoň máte jistotu, že kdykoli zavítáte na některou z obecních akcí, dostanete to nejlepší, co bylo minulou sezónu vypáleno!
I na dalších místech byly výsledky vyrovnané. Rozdíl mezi 3 a 15 místem byly
pouhé 4 body.
RZ

632/(ÿ(16.É
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Jubilanti
Milada Bělíčková
Marie Valová
Anna Vaculková
Jaroslav Jevický
Vlasta Zábojníková
Antonín Jahoda
Eliška Bělíčková

82 let
85 let
84 let
75 let
81 let
65 let
75 let

Úmrtí
Eva Lukešová
Vlastimil Minařík
Upozornění: V rubrice Společenská kronika
jsou zveřejňovány významné životní události
občanů Neubuze. Pokud nechcete tyto informace, které se Vás osobně týkají, zveřejnit,
obraťte se na OÚ v Neubuzi – písemně,
osobně nebo telefonicky na č. 577 983 693
nebo 603 844 550.

FOTBAL

)RWEDOLVWp)&1HXEX]
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Neubuzští "Kanci" odehráli prozatím tři utkání. V prvním utkání hostili Rackovou, kde
padli po výsledku 0:0 na penalty (3:4). Druhé utkání odehrála Neubuz na půdě Komárova.
Po skvělém výkonu si odvezli zaslouženě 3 body po výsledku 1:4. V prvním poločase se
krásně trefil z přímého kopu Pavel Minařík a druhou branku přidal do půle po rohovém
kopu zkušený Petr Matula. V druhém dějství se po inviduální akci Dana Valeriána prosadil Miroslav Ševců a výsledek po další příhrávce Valeriána pečetil Daniel Malík. V posledním utkání diváci viděli opět pokutové kopy, kdy po výsledku 2:2 s Hřivinovým Újezdem
Kanci urvali plusový bod pro sebe a zvítězili na penalty 7:6. V normální hrací době vstřelil obě branky Miroslav Minařík.
Soupiska pro jarní sezónu:
Brankař – Kristek Ondřej, Venglář Vojtěch, Kašpárek Michal
Obrana – Trunkát Pavel, Železník Radomír, Červenka Jakub, Matula Petr, Drábek Lukáš,
Záloha – Březík Martin, Ševců Miroslav, Valerián Dan, Čech Dan, Minařík Pavel, Minařík
Miroslav, Finsterle David, Sousedík Tomáš, Hába Miroslav, Chovanec Lukáš,
Útok – Finsterle Lukáš, Koutný Luděk, Šmeidler David, Malík Daniel, Vičík Ondřej,
Trenér – Lukáš Železník

ROZLOSOVÁNÍ – jaro 2019
24. 3. 15:00 Neubuz – Racková
31. 3. 15:00 Komárov – Neubuz
7. 4. 15:30 Neubuz – Hřivínův Újezd
13. 4. 15:30 Veselá B – Neubuz
20. 4. 16:00 Neubuz – Kudlov
27. 4. 16:00 Lužkovice B – Neubuz
5. 5. 16:30 Neubuz – Louky B
11. 5. 16:30 Všemina – Neubuz
19. 5. 17:00 Neubuz – Fryšták B
26. 5. 17:00 Trnava – Neubuz
2. 6. 17:00 Neubuz - Lhota
9. 6. 17:00 Provodov B – Neubuz
16. 6. 17:00 Zádveřice – Neubuz
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