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ROČNÍK XXX.

V Komunitním centru se konala první veřejná akce

Když jsme na podzim loňského roku
dokončili Komunitní centrum, těšili
jsme se na otevření. Původní plán byl
konec října – HODY. Pak vánoční
ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU, lednový
OBECNÍ PLES, únorový KARNEVAL,
květnová POUŤ… Covid zhatil všechny naše plány na slavnostní otevření
a pořádnou obecní oslavu. A tak, když
přišlo první rozvolnění a škola se rozhodla uspořádat tradiční „Promoci
žáků 5. ročníku“, byli jsme pro. Vždyť
je velká škoda, že zdařilé dílo neslouží
účelu, ke kterému bylo realizováno.
K pořádání akcí pro celou obecní komunitu.
Promoce páťáků i následný program
s klaunem se vydařil na jedničku.
Vyzkoušeli jsme poprvé osvětlení
i ozvučení, vzduchotechniku, uvařili
první kafe do nových hrníčků a těšili
se z plného sálu dětí, rodičů, prarodičů, tetiček a strýčků a příznivců školy.
Návštěvníci odcházeli spokojení a už
se ptali po další akci.
Otevření s programem pro celou
obec plánujeme na podzim, až nebudou platit žádná (doufejme) covidová
omezení. Mezitím otestujeme provoz
při konání menších soukromých akcí.
RZ

Z P R ÁV Y Z O B C E

Bude v Neubuzi optická síť?
Optická síť je v současné době nejlepší technologií, která pro přenos dat existuje.
Pro občany se tak naskytne možnost využívat telekomunikační služby (internet, televizi, rádio a další) v nejvyšší možné kvalitě bez vlivu na počasí. Minimální rychlost
připojení k internetu by v naší obci dosahovala rychlosti 100Mb za sekundu za cenu
kolem 320 Kč včetně DPH za měsíc. K internetu je možné pořídit rovněž IPTV, což je
vlastně televize přes internet, která má nesrovnatelné možnosti s klasickým příjmem
DVB-T či DVB-T2. Jedná se především o zpětné přehrávání pořadů, zastavení pořadu,
výběr vlastních programů atd. V neposlední řadě také dochází ke zhodnocení nemovitosti, protože kvalitní internet je dnes stejně jako důležitý jako ostatní inženýrské
sítě.
Zlínská firma Zlín Net a.s. přihlásila do výzvy „Vysokorychlostní internet“ Ministerstva
průmyslu a obchodu jako řídícího orgánu Operačního programu Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost projekt s názvem „Vybudování síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu v intervenční oblasti 37 - Uherské Hradiště Otrokovice – Zlín - Vizovice“ .
Naše obec byla vybrána jako „bílé místo“, tzn. bez kvalitní internetové sítě. Projekt
firmy Zlín Net a.s. byl vybrán k podpoře. V tuto chvíli začíná probíhat projekce a řešení pozemků. Realizace by měla být cca za 2 roky a pro obec by měla být zcela
zdarma. 
RZ

Třídíme odpad
Na obecním úřadě si stále můžete
vyzvednout žluté 240 l velké popelnice
na plasty a kompostéry. Je potřeba
pouze uzavřít smlouvu o výpůjčce
a popelnice nebo kompostér budou
vaše. Smlouva je uzavírána na 5 let
a po pěti letech přechází nádoby do vašeho vlastnictví.
Sto kusů kompostérů jsme získali díky projektu „Kompostéry do zahrad 2“
v rámci Operačního programu Životní
prostředí. 170 kusů žlutých popelnic
na plasty zase díky projektu „Doplnění
sběru separovaných odpadů v obcích
Mikroregionu Slušovicko – II. etapa“.
Ze stejného projektu jsme získali i 10
m3 kontejner na papír, kontejner
na bioodpad a nádoby (bobry) na plas-

ty a železo. Oba projekty administroval
DSO Mikroregion Slušovicko a zapojilo
se do něho více obcí. Celkové náklady
na oba projekty obce byly cca 710 tis.
Kč, náš podíl činí 100 tis. Kč.
Žluté popelnice s plastovým odpadem se budou svážet od září. I nadále
můžete dávat plasty do pytlů. Firma
bude sbírat oboje.
RZ

Komunitní centrum obce je hotovo...
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Obci přibyla v majetku
další budova
Po ukončení rekonstrukce Komunitního centra jsme konstatovali na jednání
zastupitelstva, že další starou nemovitost už kupovat ani rekonstruovat nebudeme. Nejde nikdy odhadnout, co bude
v pořádku a kde narazíte na problémy,
vyřešení kterých pak stojí nemalé peníze.
Když se ale objevila informace, že se
prodává domek č.p. 21 (Vinklárkovo)
v centru obce za obecním parčíkem,
odeslala jsem celému zastupitelstvu
smsku s dotazem „Nekoupíme to?“
Do 5 minut jsem měla zpět všech 6 odpovědí. Všechny byly kladné…. To nemůžeme pustit, samozřejmě, vedle parku a sociálních bytů…
Hned jsme zahájili jednání s realitní
kanceláří i majiteli a jsme rádi, že jsme
se domluvili. Domeček už je náš, obecní.
Manželé Vinklárkovi byli nakonec rádi,
že dům zůstane obci a dokonce nám
slevili oproti původnímu požadavku.
Zaplatili jsme 1 mil Kč. Nemovitost se
skládá z obytné části, která je opravdu
v havarijním stavu a z téměř nové garáže. Garáž už slouží jako sklad nádob
na odpad. Obytná část se ale bude muset zbourat. Rekonstrukce by byla nerentabilní. Na jednání zastupitelstva už
padaly nápady, co vybudovat. Nejvíce se
zamlouvá možnost zřídit mateřskou školu. Nebo postavit další byty, o které je
zájem. Uvidíme. Prověříme možnosti,
nabídky, dotační tituly a pak se rozhodneme. V každém případě jsem ráda, že
zastupitelé jsou zajedno, co se týká budoucnosti obce a jejího vybavení.
RZ

Workoutové hřiště
v areálu Moštárna

otevřeno

Projekt na workoutové hřiště jsme podávali do Programu rozvoje venkova
z Ministerstva pro místní rozvoj už potřetí. Dvakrát jsme byli neúspěšní, tak jsme
letos žádost podali i do Programu na podporu obnovy venkova Zlínského kraje.
A hurá, letos jsme byli úspěšní, dokonce v obou programech.
Celkově můžeme čerpat až 85 % z celkových nákladů. Z MMR bychom měli čerpat 241 tis. Kč, ze Zlínského kraje 15 tis. Kč. Na dopadovou plochu z recyklovaného plastu byl vypsán zvláštní dotační titul Zlínského kraje. Také zde jsme byli úspěšní a vybráni k podpoře. Od Zlínského kraje dostaneme dotaci na dopadovou plochu
104 tis. Kč a k tomu dalších 31 tis. Kč na lavičky (také z recyklovaného plastu).
Celkové náklady na hřiště, dopadovou plochu i lavičky jsou 495 tis. Kč, dotace
činí 391 tis. Kč. Hřiště bylo vybudováno v rekordním termínu a je otevřeno pro
veřejnost. Na každém stroji najdete QR kód. Po jeho načtení na mobilním telefonu
se vám ukáží cviky, které lze na stroji cvičit. Plánujeme pozvat profi workoutové
sportovce, kteří předvedou umění cvičení s vlastním tělem, které je velmi účinné
a zdravé.
Věřím, že další možnost sportování v naší obci využijete a zlepšíte si svoji fyzickou
kondici.
RZ

Nová dodávka pro hasiče
V minulém zpravodaji jsem Vás informovala o tom, že naše žádost o dotaci
na nový dopravní automobil pro hasiče
byla Ministerstvem vnitra vybrána
k podpoře. Byly provedeny potřebné
administrativní kroky, proběhlo výběrové řízení a teď už jen čekáme na dodání
dodávky Ford Tranzit, která bude sloužit
neubuzským hasičům.
K podpoře z Ministerstva vnitra se
přidal i Zlínský kraj, kam jsme také podali žádost o finanční pomoc. Náklady na
pořízení činí 960 tis. Kč, dotace 750 tis.
Kč. (450 tis. Ministertvo vnitra, 300 tis.
Zlínský kraj). Hasičský Ford by měl dorazit na konci července.
RZ

Příjemné prožití letních dnů a dětem pohodové prázdniny plné sluníčka přeje Zastupitelstvo obce Neubuz
3

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NEUBUZ

Stavba hasičské garáže
Jak jistě všichni víte, náš hasičský vozový park už nepatří mezi ty nejmladší.
Když se naskytla možnost požádat o dotaci na nákup nového hasičského vozidla, rádi jsme toho využili. Paní starostka
zpracovala a podala žádost a pak už
jsme s napětím čekali, jestli to vyjde.
Jako první byla potvrzena dotace
z Ministerstva vnitra a druhá ze Zlínského
kraje. Měli jsme obrovskou radost.
Vybrali jsme a objednali auto Ford a začali jsme řešit otázku „Kam s ním?“
Hasičská zbrojnice je plná a jiné místo
nemáme. Jediná možnost byla postavit
garáž – sklad hasičské techniky.
V Hořansku jsme již využívali starou
zahrádkářskou kůlnu, která ovšem byla
ve špatném stavu. Rozhodli jsme
na tomto místě pro stavbu nového zázemí, které bude sloužit jako sklad hasičské techniky, a hlavně bude domovem
naší stařičké Tatry 805. Stavbu jsme se
rozhodli realizovat vlastními silami.
Na podzim jsme uspořádali první brigádu a kůlna byla za jeden den stržena
a odklizena. Radek Macháček vybagroval základy, zašalovali a nachystali jsme
základovou desku a mohli jsme lít beton. Ve volných chvílích jsme vyzdili
opěrné stěny a mohlo se začít se samotnou dřevostavbou. Vzhled budovy chceme upravit jako roubenku. Neubužští
zahrádkáři pro sebe v minulosti na tom-

to místě postavili kůlnu, kterou využívali
mnoho let a jsem rád, že jsme zvolili
stejnou cestu a budeme mít radost
z dobře odvedené práce. Chtěl bych
poděkovat p. Mirkovi Dubovském st.,
který nám pomohl zajistit řezivo. Mirkovi
Gargulákovi ml., který poskytl svou Tatru
805, při demolici a při navážení materiálu. Děkuji dobrovolníkům za pomoc při
stavbě a doufám, že při další brigádě se
nás sejde co nejvíc, abychom naše dílo
postupně dokončili.
Miroslav Gargulák st.

Zpráva hasičů
Rok 2021 jsme zahájili za zpřísněných
proticovidových opatření. Tato vládní
nařízení omezila mimo jiné také činnost
hasičů. S napětím jsme sledovali zprávy
o zhoršující se situaci nejen u nás, ale
v celém světě.
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30. dubna proběhlo tradiční stavění
májky. Všechny věkové kategorie se
sešly v parku, aby se nazdobila a následně postavila májka, která celý měsíc
květen zdobila střed naší obce. Naštěstí
nikoho nenapadlo ji shodit. Po uvolnění

některých opatření jsme se opět sešli
v parku při kácení májky a následném
posezení v mysliveckém areálu.
Počasí bylo téměř letní a každý si pochutnal na špekáčcích, vychlazeném pivečku a pro děti byly připravené sladkosti. Každý si mohl vykasat rukávy a pustit
se do řezání kmene pilou. Někteří se
i zapotili. Kdo zůstal sedět u plápolajícího ohně, s chutí si zazpíval a popovídal
do pozdních večerních hodin. Všem toto
přátelské posezení prospělo!
Hasiči 8. 5. pořádali sběr železného
šrotu. Získané finanční prostředky budou použity na zakoupení plachty
na Tatru 805.
V pátek 11. 6. byl vyhlášen hasičský
poplach. Členové výjezdní jednotky
společně s okolními hasiči byli povoláni
k hledání ztraceného seniora ze zdravotnického zařízení na Hrobicích.
Hledání v hustém lesním porostu nebylo
jednoduché, ale naštěstí se podařilo
muže najít v blízkosti přehrady a poté
byl předán do péče zdravotníků.
Přestože došlo k uvolnění některých
nařízení, nevíme jak se bude situace

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NEUBUZ
nadále vyvíjet. S dětmi v hasičském
kroužku jsme již začali trénovat.
Den, místo i čas zůstávají stejné a o jakýchkoli změnách budou rodiče i děti
informováni.
Dne 3. 7. pořádají pohárovou soutěž
hasiči na Hrobicích a 7. 8. na Březové.
Pokud se soutěží zúčastníme, budeme
děti včas informovat.
Přestože se blíží prázdniny, ještě budeme chtít využít čas na pravidelné tréninky. Přejeme všem klidné prázdniny
a v září se budeme ve středu a v pátek
setkávat v hasičském kroužku!
Za SDH Ivana Tomšů

Námětové cvičení

10. dubna ve 13 hodin byl vyhlášen požární poplach. Za 5 minut byli hasiči
na místě požáru, kde hořela hromada větví. Za 10 minut od vyhlášení poplachu byl
požár uhašen. Naštěstí se jednalo pouze o námětové cvičení, které připravil velitel
SDH Neubuz, aby si prověřil připravenost zásahové jednotky.
Velitel SDH Miroslav Dubovský i starostka obce byli s rychlostí jednotky
a uhašenim požáru spokojeni.

Po dlouhé pauze jsme se na začátku
června opět pustili do trénování se staršími žáky. Na to, že děti neviděly hadice,
savice, mašinu a koš skoro rok, vedly si
hned na první tréninku víc než dobře.
Rádi bychom se o prázdninách zúčastnili pohárových soutěží 3. 7. 2021 na
Hrobicích a 7. 8. 2021 na Březové. Tak
nám přijďte fandit
Míša + Domča
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KOMUNITNÍ ŠKOLA SOVA

Z H I STO R I E

Valašská chalupa
Bohužel začátek roku byl opět poznamenán coronavirem, což nám neumožnilo pořádat naše tradiční akce, kurzy
a přednášky. S postupným rozvolňováním začínáme i my pomalu rozjíždět
naši činnost.
Do konce června pokračují kurzy AJ.
Od září bychom chtěli pokračovat.
Budou vypsány kurzy pro začátečníky,
věčné začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé.
Na podzim se uskutečnila jen jedna
lekce kurzu Cvičení pro ženy s Nikčou
a proto, když mám to situace umožnila,
oprášily jsme sportovní oblečení, karimatky, cvičební pomůcky a rychle na
značky!
Cvičení bude i v době prázdnin vždy
ve čtvrtek ve dvou časech: od 18-19
hodin a od 19-20 hodin, dle zájmu.
V rámci Kurzů tvoření se uskuteční
v pátek 9. července 2021 v 17 hodin
kurz Letní vazba květin.
Pokud bude zájem přes prázdniny, určitě nějaký tvořivý kurz ještě realizujeme. Ke konci prázdnin Vás budeme informovat o nových kurzech, přednáškách a akcích. Budeme se snažit, aby
nabídka byla zajímavá a pestrá.
V případě dotazů, připomínek, nápadů, zájmu o nějaký kurz a další
informace neváhejte a kontaktujte
nás na tel. 605 701 367.
Kamila Garguláková

Ej, gde sa poděly valašské chalúpky?
Ešče víc, jak před sto rokama, byla celá naša dědina Neobuz dřevěná. Malučké
chalúpky, jak dlaň. Dřevěnice byly z tesaných trámú sekyrú širočinú a pokryté ščípaným šindelem. Okénečka malučké, aby neutěkalo teplo. V nich po červeném
muškátě aj rozmarýnu. Dovnitřku sa vcházalo přes síňu, do hrubéj izby, bíle olíčenéj
vápnem. V ní hrubá pec, tá zabírala víc, jak štvrtinu, tak bývala veliká. Vařilo sa
na kútku živým ohněm, v litinových rendlíkoch na trojnožkách – drajfúzoch. Strava
byla chudá, zemáky a zelé, živobytí celé. Až pozďéj byly přistavené šporhelty.
Na peci většinú spávaly děcka. Otvorem čelustě sa sázal dřevěnú lopatú - lopářem voňavý chleba. A dyž sa chystala svaďba, tož aj vdolečky a vdolky hruščáky.
K lopářu patřila ešče železná vidlica, na postrkávání polen, ohřeblo na vyhrabávání
uhlíkú a ometlo z četiny na vymětání. Komíny veliké hrubé, že by sa v nich chlap
skoval. Prvéj nebyly komíny nad střechú, ale byly skované na húře pod šindelem.
Kúř sa rozcházal po celéj húře, takže to vypadalo, jak dyby chalupy hořely. Až ohňový patent Marie Terezie, zapříčiníl temu, aby nebylo tolik požárú. Šak aj od téj
doby, sa mosely staviť po dědinách zvonice, tam gde nebyl kostel ze zvonem. Aj
u nás byla zvonica, než sa postavila kapla. Škoda, že sa nezachovala do dnešních
dní. Byla by to krásná historická památka.
V každéj chalupě býl dřevěný stůl s trnožem, nad ním řada zavěšaných svatých
obrázkú s krucifixem. Stoličky vyřezávané ze srdéčkem a okolo stěn lavice zvané
lava. Pod lavú putny na vodu a škopky na pomývání náčení.
Zastara sa jedlo z jednéj mise dřevěnýma užicama. Tož moc teho náčení, ani
nebylo.
Jediná postel keréj říkávali lúžko. V něm strožoch – konopný měch nacpaný navysoko slámú, na něm spával gazda s gazděnú. Nad lúžkem býval kolébač pro
malé děcko.
Nevěsty dostaly do chalupy malovanú truhlu, v keréj měly výbavu, tu mívaly
blízko lúžka.
Eletrika nebyla a tož sa svítilo dřevěnýma lúčama tzv. světidlama. Svíčky byly
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KURZ A tož bylo kolikráť v chalupě, aj 12 dětí.
LETNÍ VAZBA KVĚTIN
V jednéj izbě sa pracovalo, milovalo, rodilo, umíralo, prostě sa žilo. Aj gdyž byl
život
těžký, ludé sa měli víc rádi, udržovali celý Boží rok zvyky a svátky, od jara
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S LEKTORKOU ING. MARIÍ KOMÁNKOVOU
Ing. Marií Kománkovou
Valašský gajdoš Petr Sovják
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KAPLIČKY)
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• závazné
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Titul Mistra ČR a nový národní rekord
To jsou úspěchy, které se podařily vybojovat plavci Matějovi Zábojníkovi
v právě ukončené sezóně.
Matěji, právě ti skončila sezóna.
Jaká byla a jak ji hodnotíš?
Tato sezóna byla velmi náročná kvůli
tréninkovým podmínkám, které se díky
covidu značně zkomplikovaly. I přesto se
ale povedla a hodnotím ji jako nejúspěšnější v mé dosavadní sportovní kariéře.
Jak probíhala tvoje příprava, když
byly uzavřené bazény?
Díky tomu, že jsem členem reprezentace ČR a profesionální sportovec, tak
jsem mohl na některých bazénech
v České republice trénovat. A hlavně
jsem měl možnost navštívit několik soustředění a tréninkových kempů v zahraničí. Značnou část podzimu jsem strávil
v tzv. bublině ve slovenském Šamoríně či
polském Zakopaném. Následovaly závody v Polsku, Makedonii a dokonce
v exotickém Uzbekistánu. Na začátku
letošního roku jsme se přesunuli do tureckého Beleku, kde jsme se intenzivně
připravovali na blížící se kvalifikační závody na mistrovství Evropy. Za kvalifikační závod jsem si vybral mítink Swim
Open Stockholm ve Švédsku.
Na těchto závodech se ti podařilo
splnit limit na ME. Věřil sis, že to
zvládneš?

Kdy a kde se ME konalo? Jaké
zvláštní epidemiologické opatření
jste byli nuceni dodržovat?
ME se konalo v druhé polovině května
v maďarské Budapešti. Opatření bylo
hned několik. Mezi nejdůležitější bylo
omezení pobytu pouze na hotel a bazén
bez možnosti volného pohybu.
Na vzduch jsem se dostal pouze na balkoně hotelového pokoje. Respirátory
byly samozřejmě všude povinností.
Součástí bylo také testování, které během týdne proběhlo třikrát. Celkem
jsem si testování za poslední dobu užil
dosytosti. Před každým odjezdem
na soustředění a závody jsem musel být

Samozřejmě, že jsem si věřil, na závody jsem přijel ve skvělé formě. Na své
hlavní trati 200 prsa jsem hned v rozplavbách zaostal za limitem pouhé 2
setiny. V odpoledním finále se mi limit
podařilo vylepšit o více než vteřinu.
Společně s oddílovým kolegou se nám
podařilo překonat 20 let starý národní
rekord zlínského plavce Málka. Doplaval
jsem však až za kolegou a rekord tudíž
připadl jemu. S výsledky jsem byl velmi
spokojený a těšil se na blížící ME.
negativně testován a to samé platilo
i po návratu do ČR. Omezení se týkalo
také stravování. Museli jsem sedět každý
sám u stolu.
A jak probíhaly samotné závody?
Startoval jsem ve všech třech prsařských disciplínách – 50, 100 a 200 metrů. A také v polohových štafetách.
Závody jsem zahájil 100 metrovou tratí,
ve které jsem posunul svůj osobní rekord a přiblížil se rekordu národnímu.
Soustředil jsem se ovšem na svoji hlavní
trať, na které jsem chtěl atakovat hranice semifinále. Závod se povedl nad moje
očekávání a nejenže jsem si opět vylepšil

osobní rekord, ale povedlo se mi vylepšit
i rekord národní. Bohužel jsem ale zůstal
za hranicí semifinále na prvním nepostupovém místě, chybělo pouhých 9 setin.
To mi ovšem nevzalo nadšení z největšího úspěchu v kariéře. Mimo český rekord na individuální závod se nám ještě
podařilo vylepšit národní rekord ve štafetě. Mistrovství jsem zakončil sprinterskou tratí, ve které jsem si také vylepšil
své osobní maximum. Se závody jsem
byl tedy velmi spokojený a motivovaný
do další práce.
Minulý
víkend
se
konalo
Mistrovství ČR v Ústí nad Labem,
jak se ti zadařilo tam?
Na mistrovství ČR
jsem už moc netrénoval, protože jsem
doháněl ztráty ze
školy, ale snažil jsem
se připravit co nejlépe to šlo. Celkem se
mi podařilo vybojovat ze šesti startů
šest medailí, z čehož
byly 2 mistrovské tituly. Jeden na můj
hlavní závod a druhý
na 4x100 metrů polohový závod. S výsledky jsem také velmi spokojený vzhledem k přípravě a také už značné únavě z celé sezóny.
Co tě v následujících dnech čeká
a jaké jsou tvé další cíle?
V následujících dnech se budu věnovat hlavně odpočinku. V průběhu července se vrátím zpět do tréninku a budu
se připravovat na zimní sezonu. Tam
bude mým hlavním cílem kvalifikace
na ME a MS v krátkém bazénu. Jeden
z dlouhodobých cílů bude OH v Paříži
v roce 2024.
Budu se naplno připravovat a věřím,
že se to povede.
RZ
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Masopustní obchůzka
V úterý 16. února nás čekala masopustní obchůzka obcí. Hned po svačině jsme
se převlékli do masek, kterých byla spousta - kostlivec, nevěsta, ženich, myslivec,
medvěd a mnoho dalších a vyrazili jsme. Prošli jsme skoro celou obec. Taky jsme
navštívili některé rodiče a paní starostku. Po cestě jsme si zpívali a tím jsme dělali
radost lidem, což nás moc těšilo. Masopust se nám moc vyvedl.

V pátek 19. 2. 2021 nás navštívila
paní z malé technické univerzity. Povídali
jsme si o elektrárnách a o tom, jak se
elektřina vyrábí. Nakonec jsme si z kostek poskládali svou vlastní elektrárnu
a město, kde jsme dodávali energii. Bylo
to velmi zajímavé a poučné.

Výukový program
,,Zpátky do Afriky“
V pátek 12. ledna jsme si užili výukový program Zpátky do Afriky“.
Dozvěděli jsme se jaká zvířata v Africe
žijí a jaká můžeme vidět i u nás, třeba
v Zoo. Zahráli jsme si spoustu her.
Ve skupinách jsme vytvořili živý obraz dané situace. Nejvíce se nám líbila
hra Útěk ze zoo. Dostali jsme knížku
Zpátky do Afriky, kterou si určitě celou
přečteme.
Program se nám moc líbil a odnesli
jsme si z něj spoustu nových zajímavých informací.

Malá
Malá technická
technická univerzita
univerzita –– Malý
Malý energetik
energetik
Společný táborák na farmě
V pátek 25. června odpoledne jsme se
společně i s rodiči sešli u Pekařů na ekofarmě ve Všemině. Občerstvení bylo
připraveno, tatínci pomohli dětem postavit stany, opekly se špekáčky, zazpívalo u táboráku a samozřejmě nechyběla
ani stezka odvahy, na kterou se děti moc
těšily. Atmosféra byla moc příjemná,
počasí nám taky přálo a všichni žáci
zvládli spaní na výbornou.
Moc děkuji manželům Pekařovým za
poskytnutí krásného zázemí a všem přítomným za účast! Přeji všem dětem
krásné prázdniny a rodičům pohodové
léto.
Petra Výchopňová
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Jarní online výuka 2021
Vyhlášení distanční výuky od 1. března u nás ve škole vyvolalo reakce zklamání
a smutku. Sice už po jarní a podzimní zkušenosti, kdy jsme se denně s žáky spojovali, moc dobře víme, že osobní kontakt velmi chybí. Na druhou stranu jsme vděčni
za moderní technologie, které nám umožňují být v kontaktu alespoň takto na dálku
přes obrazovku. Tisíceré díky za to! Opět jsme žákům zapůjčili školní notebooky
(7 kusů), aby i sourozenci měli každý svůj počítač a mohli nerušeně pracovat.
Chtěla bych moc poděkovat všem žákům naší školy i jejich rodičům, protože se
opravdu připojovali pravidelně každý den. Úkoly plnili svědomitě, zasílali je ke kontrole a 4 týdenní online (týden byly jarní prázdniny) jsme zvládli na výbornou!
Tentokrát se dokonce děti učili i výtvarnou výchovu online, což pro ně byla změna.
Paní učitelky si zaslouží taky velkou pochvalu, neboť tato výuka je daleko náročnější.
Všichni jsme byli nesmírně vděčni, když jsme se v pondělí 12. dubna mohli opět vrátit do školních lavic. Doufejme, že už nám „normální“ režim vydrží co nejdéle.
Petra Výchopňová

Zápis do 1. ročníku
školního roku 2021/2022
Zápis letos proběhl opět netradičně
- díky mimořádným epidemiologickým
opatřením. Bohužel jsme nemohli
uspořádat ani školičku pro předškoláčky, kde si děti vyzkouší „nanečisto“
jaké to je, být ve škole.
Od září se budeme moc těšit na
naše nové kamarády 3 holčičky
a 3 kluky. Možná k nim přibudou
i další noví školáčci.

Pololetní vysvědčení s karnevalem
V pátek 28. ledna 2021 proběhlo v naší škole předání pololetního vysvědčení
v karnevalových kostýmech. Děti si před tím, něž dostaly vysvědčení, vyzdobily
třídu na karneval balónky. Zahrály si spoustu her – židličkovou, běhací čtení a taky
si zatančily. Poté dostaly za odměnu balíčky s překvapením. Nakonec jim paní učitelky v kostýmech Rumcajse a Vochomůrky slavnostně předaly vysvědčení.
Karnevalové dopoledne se moc vyvedlo, děti si domů odnesly balíčky, balónky
a hlavně krásné známky.

Dopravní hřiště
Malenovice
V úterý 11. 5. 2021 jsme se vydali
autobusem na dopravní hřiště do
Malenovic. Nejprve jsme si zopakovali
pravidla silničního provozu a značky.
Potom nám pan Dřevojánek rozdal
kola a vyrazili jsme natrénovat jízdy.
Ti nejstarší si udělali testy „naostro“
– a když prospěli, dostali řidičák pro
cyklisty. Den na dopravním hřišti se
nám moc líbil.
Už se těšíme, až tam zase pojedeme
a procvičíme si znalosti v dopravní výchově.
9
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Naši žáci se na konci dubna zúčastnili dopravně bezpečnostní výtvarné
soutěže s tématem – V autě se vozím
rád, sedačka je můj kamarád. Tuto
soutěž pořádalo město Vizovice ve
spolupráci s Besipem. Vyhodnocení
proběhlo v květnu a v I. kategorii se na
krásném 2. místě umístila Nina
Jelínková a v kategorii III. se na 3. místě umístil Tomáš Konečný. Všichni malíři dostali odměnu za účast.

Výtvarná soutěž

Ve spolupráci s MAS Vizovicko a Slušovicko, o. p . s. nám byly do výuky zapůjčeny robotické pomůcky, které rozvíjí
u dětí hrubou motoriku, pravolevou orientaci i paměť. Navíc jsme si s Bee –
Boty užili spoustu legrace a zábavy.

Hrad Malenovice
V pátek 4. června jsme se vydali na
hrad do Malenovic, kde na nás čekal
krásný program o bylinkách. Procházeli
jsme se okolo hradu a hledali bylinky.
Dokonce jsme i ochutnali a vyzkoušeli
bylinkové pochoutky, mastičky a spreje
– pampeliškový med, dubové kapky,
kopřivový čaj, břečťanový olej a mnoho
dalších. Po procházce okolím hradu nás
čekala prohlídka uvnitř. Dokonce jsme šli
i na věž, která měří 33 metrů. Po prohlídce jsme se vydali na oběd do Mc
Donald´s. Prohlídka i učení o bylinkách
se nám moc líbilo. Byl to velmi krásný
den.
Eliška a Míša Drmlovy

Včelky Bee – Bot
Letos jsme se zapojili do soutěže SH ČMS v literární kategorii. V naší věkové kategorii jsme uspěli na celé čáře. Povídky se tak líbily, že jsme si odnesli všechna vítězná místa. V okresním kole patřilo 3. místo Amálii Adámkové, 2. místo
Tomášovi Konečnému a 1. místo Tereze Výchopňové. Probojovali se i do krajského kola, kde už je čekala větší konkurence. A i tam jejich povídky uspěly. Tom
Konečný se dostal na 2. místo a Tereza Vychopňová získala i zde 1. místo.

Soutěž Požární ochrana očima dětí
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Projektový den VESMÍR
V úterý 25. června se u nás ve škola
konal projektový den VESMÍR. Začínali
jsme v horní třídě, kde se skládalo puzzle. Potom jsme šli dolů do třídy, kde
byl pro nás nachystaný vesmírný stan.
Ve stanu se zhlédlo video o planetách,
Slunci a Měsíci. Dozvěděli jsme se, že
první pes ve vesmíru se jmenoval Lajka
a další zajímavé informace. Po videu se
nás pan lektor ptal na různé otázky,
jestli jsme dávali pozor a něco si zapamatovali. Ze stanu jsme se přesunuli
na dvorek, kde se napodobovala sluneční soustava a ukazovali si taky, jak Měsíc
obíhá Zemi. Byla to velká legrace.
Nakonec nám pan dal pracovní listy
a šlo se na svačinu. Program se nám
moc líbil.
Anna Vajďáková

Bádáme a objevujeme
v přírodě potřeby rostlin
Ve středu 19. května byl v naší škole
projektový den. Přijely za námi lektorky
z Lísky- jednu paní už jsme znaly, tu druhou ne. Nejdříve se zasadily bylinky, já
jsem sadila tymián. Potom jsme si ty
rostlinky dali na déšť, aby měly dostatek
vláhy. Hrozně totiž ten den pršelo, proto
jsme byli na dvorku pod stříškou. Hráli
jsme si s padákem a míčkem, aby míček
spadl do díry v padáku. Pracovalo se
s kartičkami od bylin, encyklopediemi
a atlasy. Když přestalo pršet, tak jsme se
přemístili na mysliveckou. Zde se pracovalo ve skupinkách. Byla tam celkem
čtyři stanoviště. Na prvním stanovišti
jsme se zaměřili na práci s vodou,
na druhém se malovaly ulity. Na třetím
stanovišti se pracovalo s DVD a na po-

Výlet do Prahy

V pondělí 21. června jsme se vydali vlakem do Prahy. Sraz jsme měli v 4:35 hodin
na vlakovém nádraží ve Vsetíně a poté se vyrazilo směr Praha. Cestu jsme si krátili
povídáním a odpočinkem. Do hlavního města jsme dorazili po deváté hodině. Hned
po vysednutí paní učitelka koupila lístky na metro a vyrazilo se na Hradčany, kde jsme
byli svědky střídání stráží. Poté jsme se šli podívat do katedrály sv. Víta, Vladislavského
sálu, Zlaté uličky a baziliky sv. Jiří. Naštěstí tam byl stínek a pofukoval větřík, tak nám
nebylo takové horko.
Po prohlídnutí Hradčan jsme se vydali na Malou stranu. Tam jsme si dali zmrzlinu,
abychom se trochu zchladili. Další cesta vedla na Karlův most a Staroměstské náměstí, kde jsme zhlédli Orloj. Následoval přejezd metrem k Národnímu muzeu. Od muzea
jsme přešli na Václavské náměstí k soše svatého Václava na koni, kde proběhlo focení. Poslední naše zastávka byla v McDonalďs, kde jsme si koupili něco dobrého k jídlu. Na závěr byl přesun na vlakové nádraží, kde jsme dostali krátký rozchod, abychom
si mohli něco nakoupit. Pak už hurá do vlaku a vyrazilo se domů. Výlet do Prahy se
nám moc líbil.
Anička Kalivodová
sledním s hlínou. Při plnění úkolu najednou zahřmělo. Lekli jsme se! Pak začalo
hodně pršet. Ale my jsme pokračovali
v plnění úkolů pod střechou. Odpovídali
jsme na otázky, které nám dávali. Kdo
odpověděl správně, dostal lízátko. I když
pršelo a byla zima, den jsme si moc užili.
Amálie Adámková

Slavnostní promoce žáků
5. ročníku
K letošní slavnostní promoci jsme
poprvé využili nově zrekonstruované
Komunitní centrum v Neubuzi. Krásné
prostředí a příjemné klima podtrhlo
báječnou atmosféru celého podvečera. Za doprovodu famfár nastoupili na
pódium 3 absolventi 5. ročníku.
Zazněly proslovy zástupců školy, obce
i žáků. Při děkovné řeči absolventů
nejenom v hledišti začali přítomní hledat kapesníky. I tentokrát nás čekalo
dramatické vystoupení neubuzských
dětí. V pohádce o Červené Karkulce se
v roli vlka vyřádila Tereza Výchopňová
a v roli Karkulky zapůsobil Karel
Sládek. Také naši flétnisté měli konečně možnost předvést, co se naučili.
Závěr patřil páťákům s písní Pátá.
Odměnou a překvapením pro všechny
přítomné děti bylo zábavné vystoupení klauna z divadla Facka.
PŘEJEME VŠEM DĚTEM I RODIČŮM
POHODOVÉ LÉTO!
kolektiv učitelek ZŠ Neubuz
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Jubilanti / březen – srpen 2021

NE 15. 8.
PO 16. 8.
ÚT 17. 8.
ST 18. 8.

Princezna zakletá v čase
Šarlatán
Pulp Fiction: Historky z podsvětí
Bábovky

Začátek promítání 21:00 hod.
Vstupné dobrovolné
Fotbalové hřiště v Neubuzi

Z-BOX nově i u nás!

Samoobslužné výdejní místo Zásilkovny
Rozšířili jsme služby v naší obci! Nově u nás najdete bezkontaktní výdejní místo, na které si
můžete nechat doručit své zásilky. Výdejní místo, které má podobu samoobslužného boxu,
jsme pro vás zřídili ve spolupráci s českou logistickou společností Zásilkovna.

Josef Jasenský
Vlasta Mišurcová
Milada Bělíčková
Ludmila Revendová
Antonín Tomšíček
Anna Vaculková
Jindřich Polepil
Miroslav Dubovský
Vlasta Zábojníková
Zdislava Gerychová
Jaroslav Salajka
František Šmeidler
Jan Matušů
Marie Zelezníková
Alois Lukeš
Anna Zahořáková
Marie Minaříková
Anna Dziaková
Eva Peštuková
Milada Hynčicová
Marie Vajďáková	
Alena Vičíková

70 let
70 let
84 let
75 let
80 let
86 let
60 let
65 let
83 let
81 let
70 let
60 let
60 let
81 let
82 let
82 let
70 let
60 let
60 let
82 let
65 let
70 let

Úmrtí
Břetislav Gargulák
Marie Semelová
Přihlášení
Zdenek Tinka

Nonstop provoz
Z-BOX je vám k dispozici 24 hodin denně
7 dní v týdnu.

Snadná a rychlá obsluha
Stačí vám pouze mobilní aplikace
Zásilkovna.

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.

Myslíme ekologicky
Z-BOX je napájen solárním panelem
a vyžaduje jen minimum elektřiny.

Jak na to?
1) Nakupte v e-shopu, který doručuje zboží přes Zásilkovnu.
2) V košíku zvolte doručení na výdejní místo.
3) V nabídce výdejních míst vyhledejte název naší obce a vyberte Z-BOX.
4) Jakmile vám přijde výzva od Zásilkovny o vyzvednutí zásilky, můžete vyrazit k Z-BOXu!
5) U Z-BOXu zapněte na svém mobilním telefonu bluetooth a otevřete aplikaci Zásilkovna.
Telefon se pomocí bluetooth sám spáruje se Z-BOXem a otevře schránku s vaší zásilkou.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za účast na smutečním rozloučení s naším manželem a tatínkem
Františkem Čechem.
Vážíme si toho, že i v době přísných
epidemiologických opatření jste se v tak
hojném počtu přišli rozloučit a vzdát mu
úctu.
Rodina Čechova

Informace z Úřadu práce
Nezaměstnanost v naší obci k 31. 5.
2021 činí 1,89 %. V evidenci úřadu je
vedeno 6 spoluobčanů.
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