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Slavnostní zahájení školního roku 2019
- 2020 připadlo na pondělí 2. září. Časně
ráno už si v prostorách školy připravovali
zkušenější školáci své vystoupení pro nové
kamarády. Všichni byli zvědaví, kdo letos
přijde do 1. třídy. A jak se blížilo k osmé
hodině, přicházeli postupně noví žáčci
v doprovodu rodičů, prarodičů, tetiček
i strýčků. Po slavnostním uvítání na ně čekalo pasování do řad školáků. Kdo prošel
krkolomnou cestou, dostal školní tričko
s motivem vesmíru. Plavba vesmírem je
ostatně téma naší celoroční hry. Odvahu
prokázal ten, kdo si troufl prásknout balónek šídlem. Nakonec na každého čekala
sladká odměna, pak už jen první zazvonění na zvoneček. Pět nových žáků, z toho
dva hoši a tři děvčata, se tak stalo součástí naší malé školní rodiny.

Obec podporuje prvňáčky
Zastupitelstvo obce ví, že nástup do
školy je docela velká finanční zátěž a již
více než deset let přispívá rodičům prvňáčků 2000,- Kč na školní pomůcky.
Částku si rodiče převezmou hned první
školní den přímo z rukou starostky obce.
Přejeme prvňáčkům i ostatním
žákům naší školy ať se jim vše daří
a ve škole se jim líbí.

Z P R ÁV Y Z O B C E
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Většina občanů republiky v sobotu 28.
9. slavila svátek sv. Václava. Neubuzští
občané se věnovali úklidu. Probíhal podzimní sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu z domácností. A že ho zase
bylo. Člověk se diví, kde se odpad pořád
bere. Ale jsme moc rádi, že se tolik občanů
akce zúčastní a odpady zlikviduje tímto
způsobem a neodkládá je do lesa a na jiná
nevhodná místa.
Děkujeme, že třídíte a chráníte přírodu!
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Zástupce Asociace českého tradičního
obchodu navštívil naši prodejnu a za základě získaných poznatků doporučil, aby
prodejně byl udělen Certifikát tradičního
českého obchodu.
Oceněné prodejny se vyznačují kvalitním
poskytováním široké škály služeb zákazníkům a nakoupíte zde převážně výrobky
českých dodavatelů. Provozovatelem prodejny je Rosa market s.r.o.
Jsme hrdí, že v prodejně pracují tři
neubuzské občanky – Ivana Tomšů,
Zdenka Tomšů a Vlasta Mišurcová.
Gratulujeme a přejeme hodně spokojených zákazníků.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S.
KONTAKTY

Centrum pro zdravotně postižené
Zlínského kraje, o.p.s. sídlí na Domě kultury, Gahurova 5265 ve Zlíně.
Nabízíme několik typů služeb pro
zdravotně postižené, a to ODBORNÉ
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (problematika partnerská, pomoc s vyřizováním
příspěvků na úřadech, kompenzačních
pomůcek, zajištění následných služeb
apod.) TLUMOČNICKÉ SLUŽBY PRO NESLYŠÍCÍ (doprovod a tlumočení u lékařů,
na úřadech, bankách, poště atd.) a SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBU pro neslyšící klienty, kde podporujeme rozvoj
komunikačních schopností, pořádáme
tlumočené přednášky a další aktivity dle
možností a přání klientů. Důležitou službou je také možnost vyzvednout si u nás
bezplatně Euroklíč.
Euroklíč – má na něj nárok každý
člověk se zdravotním postižením, držitel
průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient, člověk trpící
roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou
chorobou, nespeciﬁckými střevními záněty: Crohnovou chorobou a ulcerózní
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• Odborné sociální poradenství
pro zdravotně postižené
Bc. Kateřina Kupčíková
Tel: 777 005 421, Email: katerina.
kupcikova@czp-zk.cz, reditel@czp-zk.cz
• Tlumočnické služby
Renata Trávníčková, soudní tlumočnice do znakového jazyka Zlín
mobil: 777 005 971, 773 699 270 e-mail: r.travnickova@czp-zk.cz
Oldřiška Baránková, tlumočnice do
znakového jazyka Zlín
mobil: 777 005 948, e-mail: o.barankova-sluch@czp-zk.cz
• Sociálně aktivizační služby
kolitidou; a močovými dysfunkcemi,
který má bydliště v ČR. U těch, kteří nejsou držiteli uvedených průkazů, se do
„Evidenční karty Euroklíče“ uvede krátké
čestné prohlášení o typu postižení. Po
telefonické dohodě je možné předat Euroklíč osobně.

Vlasta Bartošíková
mobil: 777 005 289, e-mail: v.bartosikova@czp-zk.cz
Všechny poskytované služby jsou
bezplatné!
Více info na: www.czp-zk.cz

KOMUNITNÍ ŠKOLA SOVA

S příchodem podzimu, po prázdninové
přestávce, přichází KŠ Sova s nabídkou
kurzů.
Od poloviny září probíhají kurzy anglického jazyka s lektorkou Mgr. Lenkou
Zábranskou. Letos jsme naplnili celkem tři
kurzy - začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí. O tyto kurzy byl velký zájem a mrzí
nás, že nebylo možné uspokojit všechny
zájemce.
Ve spolupráci s Terezou Štěpánovou
jsme pro děti připravili taneční a pohybový kroužek „Aerobik pro děti“. Kroužek je
určen dětem ve věku 5–10 let a kromě
aerobiku se děti seznámí např. s jógou,
zumbou atd. Začínáme v úterý 8. října
2019 od 16:30 do 17:30 hodin v Neubuzi
ve společenské místnosti nad obchodem
Enapo.
Cvičení pro ženy s Irenou Sousedíkovou
bude každou středu v 18:30 hodin ve společenské místnosti. Začínáme cvičit od 23.
října 2019!
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ZMĚNA TERMÍNU BAZÁRKU!
Podzimní bazárek oblečení pro děti
i dospělé proběhne v sobotu 5. října
2019 od 9 do14 hodin.
Připravujeme i kurzy tvoření, o kterých
Vás budeme včas informovat.
KG
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Púvodní valašská ovečka sa vracá
do Neobuze. Podla dochovaných prameňú sa Valaši přesunuli na Moravskú
zem, ze stádama ovcí valašek z karpatských oblastí koncem 14. století.
V první polovině 16. stol. sú stáda valašek zaznamenané po celéj východní
Moravě. Kromě ovcí na panských salašoch, sa po horách páslo okolo pěti tisíc
valašských ovcí.
Po druhéj světovéj válce, sa
púvodní valaška skoro vytratila.
Zdecimovaná válkama, ale aj
šlechťéním ve 40. – 50. rokoch .
V osumdesátém roku bylo stádo
valašských ovcí exportované
do Německa, gde je pořáď udržovaný čistý genofond.
Valaška je hrubovlné cápové
plemeno s trojstranú užitkovosťú
(maso, mléko,vlna) k salašnickému chovu.

Ovečky sú otužilé a velice skromné,
chodivé do strmých a těžko vzdálených
pasínku. Majú živý temperament a pevnú
kostru. Sú menší postavy, mírně klabonosé, barani aj ovce sú rohaté. Na tlamě sú
flekaté, čérné, bílé, šak majú názvy:
Vakeša (kolem očí čérná), Kurnota (rohy
má rovné), Pistrula (po čérné hubě bílé
ďubky) atd…

Vlna je huňatá, dlúhá, bílá. Ale bývá aj
smíšená lebo čérná. Používala sa na valašské hrubé sukno - „huňu“ šili z ní nohavice, haleny, papuče. Z čérnéj vlny sa plétly
tzv. Ubírané pančochy k ženskému kroji.
Z mléka sa dělal sladký sýr a žinčica.
Po vyzrátí sýra sa dělala brynza – osolený
sýr uskladněný do dřevěných putyrek
na zimu.
Proč sem sa rozhodl chovať
ovce valašky?
Su Valach a mám rád ovečky,
myslím že ovce patří do téjto krajiny. Už tu byly dávno před nama.
Pěkně sa spolu pasú a udržujú
pasínek od náletových dřevin.
Ovce nejsú enom živá sekačka,
ale gdyž si člověk sedne na lúku
a pozoruje jich. Tož z nich cítí klid
a pohodu.
Petr Sovják
Valašský gajdoš z Neobuze
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NEUBUZ
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1. července se děti těšily na prázdniny
a dospělí na dovolenou. Ani jsme se nenadáli a dva měsíce utekly jako voda. Ale
vraťme se zpět.
29. 6. jsme jeli na pohárovou soutěž
na Veselou. Na místní hřiště se sjela hasičská družstva žáků z celého okolí, aby ukázala svou šikovnost při požárním útoku.
Naše družstvo starších žáků se umístnilo
na 6. místě a mladší byli na 4. místě.
Na závěr čekalo děti překvapení,“pěnová
šou“. Jelikož bylo hezky, tak si mohli všichni v pěně zařádit. O týden později 6.7.
byla pohárová soutěž na Hrobicích.
Sportovní výkony dětských družstev neustále stoupají a časy požárních útoků se
snižují, na pohárová místa dosáhnou ti,
jejichž útok proběhne rychle a bezchybně.

Mladší žáci se na Hrobicích umístnili na 5.
místě (z 15 družstev), což je velmi pěkné
umístnění. Starším žákům se nedařilo
a skončili na 13. místě. Odpoledne soutěž
pokračovala v kategorii muži a ženy. Náš
sbor reprezentovalo družstvo mužů, ale
ani oni nepřivezli domů pohár. Přesto si
všichni soutěž užili a občerstvili se výbornou klobásou z udírny. 8. srpna pořádali
soutěž hasiči na Březové. Letos poprvé
cvičili i žáci. Jelikož byly prázdniny v plném
proudu, dali jsme dohromady pouze jedno
družstvo starších žáků. Na Březové byla
pro družstva připravená netradiční štafeta
a po ní následoval požární útok. Družstvo
dětí se umístnilo na 9. místě. Odpoledne
se pokračovalo v soutěži mužů a žen nad
35 let. Po dlouhé době se letos neposkládalo družstvo mužů a u družstva žen jsme
na poslední chvíli získali novou členku
do sboru a tak jsme si mohly zasoutěžit.
Čekala nás netradiční štafeta s požárním
útokem. Proběhly dva pokusy a k naší velké radosti jsme konečně domů přivezly
4

pohár za třetí místo. Prázdniny skončily
a 7. září jsme pořádali 3. Ročník Memoriálu
Stanislava Tomšů. Dopoledne se na naše
hřiště sjelo 31 družstev dětí. Čekal je jednoduchý útok s následným požárním úto-

kem. Všichni jsme byli zvědaví na nové
družstvo našich nejmenších. Za podpory
všech statečně bojovali a úspěšně dokončili požární útok. I u ostatních družstev
jsme mohli vidět snahu a bojovnost.
Začínající družstvo získalo pohár za 3. místo. Děti měly velkou radost a užily si to
nejen oni, ale i rodiče! Družstvu ml. žáků
chybělo do třetího místa 0,06 sekund (to
mrzí) a tak se museli spokojit s bramborovým umístněním. Družstvo starších žáků
skončilo na 5. místě. Přestože nás trochu
potrápilo počasí, všechny děti bojovaly ze
všech sil. Všichni zvládli úkol přenést kanystr s vodou a požární útok. Ani jsme se
nenadáli a už se počítaly výsledky a chystaly diplomy a poháry. K velké radosti dětí
jsme na hřišti přivítali „Ríšu“ – maskota
ENAPA. Ti nejlepší byli oceněni poháry,
všichni dostali medaile se znakem obce
a Ríša rozdával sladkosti. Každé družstvo
dostalo šampíčko a všichni se těšili na letadlo P. Jungmana, který se svým strojem
proletěl nad hřištěm a shodil dětem bonbóny. Kdo chtěl, ještě se vyfotil s Ríšou

a my jsme se již chystali na příjezdy družstev mužů a žen. Pokračovalo se v soutěži
o Pohár starostky obce. Letos to byl 15.
ročník. Soutěžily i ročníky nad 35 let. Úkol
zůstal stejný jako u dětí. Jen kanystr byl
větší a plný vody. Přestože trochu „sprchlo“, všech 22 družstev statečně bojovalo
o krásné poháry. Za náš sbor předvedli
velmi pěkný výkon muži nad 35 let a z poháru se radovaly ženy nad 35 let. Všem to
slušelo v nových tričkách. Časy mužů byly
velmi vyrovnané. Našemu družstvu čas
23,96 nestačil na pohárové umístnění.
Smíšené družstvo předvedlo hezký útok,
bohužel v koncovce to nevyšlo. Tak příště.
V průběhu odpoledne jsme na hřišti viděli
požární útoky s velmi dobrými časy.
Přestože prognózy počasí byly velmi špatné, tak se nad Neubuzí přehnaly jen menší

přeháňky. O soutěžící a hosty se po celý
den starala super obsluha ve stáncích
a přítomní si mohli pochutnat na výborných klobáskách z udírny, hranolkách, řízcích, párcích v rohlíku. Nechybělo dobře
vychlazené pivo, limo, kávička i něco
na smlsnutí. Trochu nás potrápilo čerpa-

dlo, ale káď s vodou byla neustále plná.
Vše fungovalo i díky nově zřízené elektrické přípojce na hřišti a Vlastík měl vše pod
kontrolou. Naše paní starostka na začátku
dne všechny přivítala, vše si celý den okomentovala a ještě se stihla věnovat hostům. Po vyhlášení výsledků a předání po-

hárů pozdravil všechna družstva maskot
Ríša. Poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu soutěže i následném úklidu. Děkujeme také zdravotnicím Mirce a Kamile za ošetření zraněné
a odvezení na „úrazovku“. Soutěžícím
družstvům přejeme hodně elánu a ať všem
vydrží chuť soutěžit v požárním sportu!
Děti čeká 5. 10. pojezdová soutěž. 6.
10. pojedeme na výlet, který pořádá obec.
12. 10. starší žáci pojedou do Lipiny
na podzimní kolo hry Plamen. Hasičský
kroužek budou mít mladší žáci každou
středu od 16.30 do 18.00 hod. Pokud
počasí dovolí, budeme venku, jinak v kulturní místnosti nad obchodem nebo
na hasičské zbrojnici. Starší žáci se budou
scházet v pátek od 17.00 do 18.30 h.
Veškeré informace si rodiče i děti najdou
v „chytrém telefonu“.
Na všechny se těší Ivana, Verča, Míša
a Domča.
Za SDH I.T.
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Zoo Lešná
11. září 2019 jsme se všichni společně
setkali na zastávce v Neubuzi. Po nástupu
do autobusu následoval směr Zlín, kde
jsme přesedli na autobus přímo do zoologické zahrady na Lešnou. Nejdříve celá
naše školní skupina navštívila obrovský
skleník Yucatan. Prvňáčci se hned chtěli
podívat na ryby, piraně, papoušky a různé
druhy žab. Následovala prohlídka rejnoků,
které někteří i nakrmili. Poté jsme navštívili tučňáky, hady, velbloudy, různé druhy
papoušků a plameňáků. Mezitím proběhla
svačina u klokanů, kde byla také možnost
nákupu drobností na památku. Po svačince jsme se projeli vláčkem na konec zoo.
Odnesli jsme si plno krásných zážitků
a všem se nám výlet velmi líbil. Děkujeme
Kristýna Konečná

'RSUDYQtKőLåWě0DOHQRYLFH

6

V úterý 24. 9. 2019 se žáci naší školy
setkali na autobusové zastávce v Neubuzi,
odkud jsme jeli směr Zlín. V našem krajském městě následoval přestup na trolejbus do Malenovic. Po vystoupení na nás
čekal velký kopec, který jsme zvládli vyšlápnout. Nahoře už nás netrpělivě vyhlížel pan Dřevojánek, který se na nás už
těšil. Páťáci a čtvrťáci dostali nejdříve testy a prvňáci s druháky měli praktický nácvik jízdy a chůze na dopravním hřišti.
Společně jsme to celkem obstojně zvládli
a za odměnu si všichni zajezdili na kolech
a koloběžkách. Nakonec pan Dřevojánek
zapískal a rozdal Kristýně Konečné a Natálii Bartíkové řidičáky na kola. Ostatní
děti musí ještě potrénovat a hlavně zabrat
v písemných testech, aby si řidičáky zasloužily. Všichni jsme se zpátky vrátili
do školy na oběd. Moc se nám výlet líbil.
Kristýna Konečná
a Terezka Výchopňová

ZŠ NEUBUZ ve spolupráci
se Spolkem rodičů a Letištěm Slušovice,
dále za pomoci ASPV Slušovice, obce
Neubuz, SDH Neubuz, ALIGATORAVS,
komunitní školy Sova, RANČE paní
Nesňalové a dalších…
Zve všechny děti i dospělé
na

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
S DRAKIÁDOU
KDY: v neděli 13. října 2019
ve 14 hodin
KDE: na letišti ve Slušovicích

=iPHNDKYě]GiUQD9VHWtQ
V pátek brzy ráno 13. září jsme společně
odjeli linkovým autobusem na Vsetín.
Trasa na vsetínský zámek vedla přes park
a taky do velikého kopce. U zámku proběhlo focení a v tom za námi přiběhl
Honza Husák, který nás hezky přivítal.
Vešli jsme do muzea a Honza měl pro nás
připravené 2 výukové programy: jeden
o horninách a druhý o hmyzu. Začali jsme
losovat a vyhráli Hmyzáci, takže se rozjel
program v plném proudu. Dozvěděli jsme
se spoustu zajímavých informací. Potom
Honza odešel a my jsme se vydali do věže,
kde se nacházejí krásná zvířata i rostlinky.
Následovala prohlídka hvězdárny, která se
nachází nedaleko zámku. Povídali jsme si
o planetách, také o trpasličích planetách,
o černé díře, hvězdách a galaxích. Vesmír
je naše letošní školní téma. Na závěr jsme
se rozloučili a vydali směrem k autobusovému nádraží. Ve škole na nás čekal výborný oběd. Moc děkujeme paním učitelkám
za nádherný a poučný den.
Martina Plšková

CO VÁS ČEKÁ: Odpoledne plné her,
soutěží a zábavy:
malování na obličej, skákací hrad,
modely letadel, čtyřkolky Aligátor AVS,
jízda na koních
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!
S sebou si vezmi draka
a dobrou náladu.

POZVÁNKA
'HQRWHYőHQìFKGYHőt
Y=ä1HXEX]
YSiWHNőtMQD
Program:
8:00-12:00 vyučování dle rozvrhu
13:00-15:30 výtvarná činnost, výstava
skřítků „Podzimníčků“
16:30-17:30 prohlídka školy, občerstvení, vystoupení žáků, soutěže
18:00 Lampiónový průvod s ohňostrojem
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říjen – listopad

Ludmila Tomšíčková
Božena Oškerová
Vladimír Janů
Marie Miková
Emilie Hynčicová
Zdislava Oškerová
Františka Janotová

70 let
88 let
84 let
82 let
91 let
70 let
83 let

Úmrtí
Doc. Ing. František Čuba
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Před začátkem podzimní sezóny nás
navštívil spřátelený tým z Lucemburska.
Přijeli v pátek 2. sprna a po ubytování
na Dešné jsme hned vyrazili za první připravenou zábavou. Autobus nás zavezl
do Uherského Brodu na prohlídku pivovaru s ochutnávkou piva. České pivo jim zachutnalo, tak jsme se po cestě zpět stavili
ještě „na jedno“ u Luhačovické přehrady.
Po návratu jsme pro hosty připravili pohoštění s uvítáním. V sobotu nás po společném obědě čekalo utkání, během kterého
nás zaskočilo nepříznivé počasí. Déšť se
přehnal během přestávky a ani fanoušky
naštěstí neodradil a vydrželi do konce
utkání, které skončilo nerozhodně.
Mezitím se připravila kapela R‘S‘R, ve které hraje náš spoluhráč Luděk Koutný a pak
nastoupila valašská hadr-rocková kapela
RESTHARD. Osazenstvo našeho i zahraničního mužstva se bavilo společně s fanoušky fotbalu a rockové hudby. V neděli odpoledne jsme se rozloučili a předali dary.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem
sponzorům: DF Partner - SHERON, DUDR-

TOOLS, obci Neubuz a paní Ladě Biernátové. Dále bychom chtěli poděkovat všem,
kteří se podíleli na zdárném proběhnutí
celé akce. Děkujeme.
V podzimní sezóně jsme začali změnou
v kádru. Někteří naši mladší spoluhráči si
šli vyzkoušet hostování. Přišly k nám nové
mladší posily. Sezónu jsme nezačali nejlépe, v prvních čtyřech utkáních jsme nevy-

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.

bojovali ani bod. Bohužel se tímto projevila změna kádru, ale sehráváme se každým
odehraným utkáním a snažíme se vybojovat body v daších zápasech. Věříme, že
s podporou fanoušků se nám bude dařit
lépe.
Těšíme se na další domácí utkání
1. FC Neubuz

ROZLOSOVÁNÍ
IV.A MUŽI – PODZIM 2019
NE 16. 10. 15:00
NE 13. 10. 15:00
NE 20. 10. 14:30
NE 27. 10. 14:00
NE 13. 11. 13:30

Komárov – Neubuz
Neubuz – Mysločovice
Kudlov – Neubuz
Neubuz – Racková
Neubuz – Doubravy
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