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Brigáda hráčů na hřišti
V sobotu 29. 3. většina týmu, dle známého agitačního hesla, přiložila ruku
k dílu a pomohla zvelebit hřiště a okolí.
Nový nátěr dostaly branky, zábradlí
a hlavní tribuna. Byly nainstalovány
reklamní tabule, protože obrození klubu
neuniklo ani okolním firmám, které chtějí
být součástí tohoto klubu. Byly také uklizeny kabiny a prostory kolem a zarovnáno hřiště. Opět se ukázalo, že tento tým
drží pohromadě a táhne za jeden provaz.
Inu, parta je parta.

Fotbal v neubuzi

Změny v kádru
V zimní přestávce proběhlo pár pohybů v kádru a to následovných: Odchody:
Do FC Slušovice odešel na hostování
brankář Radek Pavlas, do Lůžkovic se vrátil Jaroslav Vaculík. Tým 1. FCN nevyužil
možnost příchodu Jiřího Válka z FC
Slušovice. Příchody: Na trvalý přestup přišli do 1. FCN Josef Sedláček a Pavel
Machalíček, na hostování přišel Štěpán
Králík z FC Velké Karlovice. V představenstvu nahradil Milana Šebestu na pozici
sekretáře brankář Jakub Štefek.

Přípravná utkání v zimní přestávce
Kanci odehráli celkem 7 utkání, z nichž
jen jednou odešli poraženi a zbylých 6
utkání ovládli jak herně, tak výsledkově.
Vždy se utkali s týmy, které hrají vyšší
soutěže a tým dokázal, že se pod trenérem Martinem Rudlem zvedá zápas od
zápasu. Při celkovém skóre 25:13 hráči
1. FCN porazili Všeminu 3:2, Březovou 3:1,

Web: www.neubuzfc.webnode.cz
Facebook: 1. FC Neubuz
Komárov 3:1, Kašavu 5:2, Liptál 5:2
a Vizovice 5:2. Nestačili pouze na FK
Doubravu z libereckého kraje v rámci
soustředění (1:3). Střelecky se prosadili:
Pšenka 6, Vaculka 5, Vrba a Štefek 3,
Minařík 2, Loubal, Drábek, Z. Zubíček, J.
Zubíček, Hubler a Chovanec 1.

Zájem sponzorů

Kanec se stal
novým maskotem klubu
Po zdlouhavých debatách a hlasování se tým (docela jednomyslně) dohodl
na podobě nového maskota fotbalového oddílu. Stal se jím kanec a proto se
nedivte, když uvidíte spojení Kanci
z Neubuze. Bude se jednat o hráče, nemusíte se bát...

To, že se celý fotbal v Neubuzi zvedá, je
již v okolí známá věc. A tento fakt také
nenechal na pokoji místní firmy a živnostníky, kteří se začali obracet na 1. FCN
s tím, že by rádi podpořili náš klub. Všem
moc děkujeme a pokud i vy byste rádi
podpořili náš tým, jsme vám otevřeni.
Všechny partnery zmíníme na našem
webu a také během utkání. DĚKUJEME.
Více o fotbalu se dočtete na str. 7

Zprávy z obce
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Smlouvu o dopravní obslužnosti se
Zlínským krajem a příspěvek na veřejnou
dopravu 38.500 Kč na rok 2014.
• Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věc. břemene s firmou DF Partner.
• Smlouvu s firmou DAS o zajištění právní ochrany.
• Záměr majetkového vypořádání pozemků v „Budíně“.
• Mimořádný příspěvek na dorovnání
mzdových nákladů v základní škole, která
je ve výjimce, ve výši 140.000 Kč.

NEPŘEHLÉDNĚTE !
V souladu se zněním zákona o odpadech ( č.185 / 2001 Sb.) bude letos proveden v naší obci

• Příspěvky – Pečovatelská služba
DOTEK 3.000 Kč, Nemocnice Milosrdných
bratří Vizovice 5.000 Kč, Včelaři 6.000 Kč,
Komunitní škola SOVA 5.000 Kč, Erika
Ševců 3.000 Kč na reprezentaci na mezinárodních závodech v aerobiku v Belgii,
Mateřská škola Sluníčko 1000 Kč na karneval, Farní ples 500 Kč – tombola, Mikroregion Slušovicko 1000 Kč – ples tombola.

Hospodaření obce
za rok 2013
Příjmy

5.404.283 Kč

Výdaje

4.390.456 Kč

Zisk 

1.013.827 Kč

Sběr nebezpečných
a velkobjemových odpadů
z domácností
v sobotu 31. 5. 2014 od 10.00 do
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
Jelikož tyto sběry v naší obci budou
organizovány každoročně, není důvod,
aby některé z těchto nebezpečných
odpadů končily v popelnicích, velkobjemových kontejnerech, kamnech a nebo
dokonce ve volné přírodě. Věříme, že
každý z vás, kdo takové odpady vlastní,
využije této výhodné příležitosti a akce
se zúčastní.
Za Váš osobní příspěvek ke zlepšení
a ochraně životního prostředí v naší obci
děkuje
Obecní úřad Neubuz
a společnost Marius Pedersen a.s.
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Odpady
V roce 2013 jsme začali vybírat poplatky
za odpady dle nové vyhlášky a to 400 Kč za
osobu a 400 Kč za nemovitost, ve které
nikdo nebydlí.
V následující tabulce vidíte srovnání
s rokem 2012. Zvýšila se cena za likvidaci
odpadu (i ti, kteří dříve koupili 1 žeton za
půl roku, naráz vyváželi popelnici každý
týden), ale zároveň se zvedla částka
poplatků vybraná od občanů.
Nemalý podíl na snížení nákladů za
odpady má i třídění odpadů. Za množství
vytříděného odpadu nám firma EKOKOM
vyplácí odměnu.
Děkuji proto všem, kteří třídí. Zlepšují
životní prostředí a ještě šetří obecní
pokladnu.
Ing. Renata Zábojníková
starostka

Vývoz odpadů
2012 (Kč)

2013 (Kč)

Komunální odpad
Plasty + sklo
Nebezpečný odpad
Celkem

146 940
37 987
13 749
198 676

210 300
24 680
24 183
259 163

Poplatky od občanů
Žetony
Celkem
Rozdíl

23 700
64 850
88 550
–110 126

193 800
193 800
–65 363

33 398
76 728

45 231
20 132

Dotace EKOKOM
Doplatek obec

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Veřejně prospěšné práce
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond
naší obci?
V letech 2012–2013 byla vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací
(VPP) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který
je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
V období od 1. 12. 2012 do 30. 11. 2013 byla v Obci Neubuz v rámci projektu
podpořena 2 pracovní místa na VPP za 132 794 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85 %, tj. 112 874, 90 Kč a ze státního rozpočtu
České republiky činila 15 %, tj. 19 919, 10 Kč.
Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na pozici – dělník. Na
těchto pracovních místech pracovali občané, kteří vzhledem k dlouhodobé nezaměstnanosti obtížně hledali zaměstnání.

Inventarizace majetku
Inventarizační komise provedla inventarizaci majetku k 31. 12. 2013.
Obec vlastní majetek v celkové
hodnotě 34.359.698,- Kč

Statistika
Počet obyvatel k 31.12. 2013.
V obci je přihlášeno k trvalému pobytu
457 obyvatel. Z toho 9 dětí do 18 měsíců, 6
dětí 18 měs.–3 roky, 14 dětí 3–6 let, 42 dětí
6–15 let a 386 starších 15 let.
V roce 2013 se narodilo 9 dětí a zemřeli
3 spoluobčané. K trvalému pobytu se přihlásilo 10 spoluobčanů, odhlásilo se 14
spoluobčanů.
K 31. 3. 2014 je na úřadě práce evidováno 20 občanů z naší obce.
Nezaměstnanost v Neubuzi činí 6.19 %.

Při tradiční tříkrálové sbírce v naší
obci se letos vybralo 9.998 Kč.

Květnové svátky
1. 5. – SVÁTEK PRÁCE
Mezinárodní dělnický svátek, který slavíme jako památku na rok 1886, kdy vypukla
stávka amerických dělníků v Chicagu, ve
které odbory a anarchisté usilovali o osmihodinovou pracovní dobu bez ztráty peněz, ta vyústila v Haymarketský masakr
a následné soudní řízení. Postupně se
k oslavám přidávaly další politické proudy
např. nacismus nebo katolická církev, která
tento den zasvětila sv. Josefu dělníkovi.
V českých zemích se poprvé slavil svátek
práce v roce 1890 na Střeleckém ostrově
v Praze. Mnozí ze starší generace si jistě
pamatují prvomájovou socialistickou propagandu. Organizovaly se bohaté průvody
městy doplněné o alegorické vozy. Ulice
plnily zástupy lidí s mávátky, transparenty
a pugety šeříků. V dnešních porevolučních
dobách se hromadně oslavy nekonají,
avšak politické strany tento den využívají
ke svému zviditelnění.
8. 5. – DEN VÍTĚZSTVÍ
Jedna z největších událostí ovlivňující
historii nejen našeho státu, ale celé Evropy.
V tento den roku 1946 kapitulovalo Německo a tím ukončilo 2. světovou válku.
Bylo podepsáno příměří a ústup jednotek
Wehrmachtu z našeho území.
Lucie Alexandra Šebestová

Zpráva o bezpečnostní situaci
na katastrálním území obce Neubuz
za rok 2013
V průběhu roku 2013 byla na katastrálním území obce Neubuz evidována orgány PČR
Zlínského kraje níže uvedená trestná činnost.
5 x krádež (§ 205 trestního zákoníku, včetně krádeže vloupáním)
- pokus krádeže vloupáním do prodejny potravin Neubuz
- krádež vloupáním do šatních skříněk fa. Greiner Neubuz
- krádež vloupáním do rodinného domu Neubuz č.p. 72
- krádež vloupáním do jedné z chatek v Kempu Dešná
- krádež vloupáním do zaparkovaného zajištěného motorového vozidla u fa. Greiner
Neubuz („vloupání“ do šatních skříněk ve fa. Neubuz se policejnímu orgánu provedeným
šetřením podařilo objasnit a byla ustanovena konkrétní osoba, šetření ostatních majetkových trestných činů v k.ú. Neubuz bylo odloženo.)
1 x výtržnictví (§ 358 trestního zákoníku), pachatel se v obci Neubuz na pozemku myslivecké chaty za přítomnosti dalších účastníků narozeninové oslavy dopustil výtržnosti tím,
že zde ve stavu opilosti, kterou si přivodil předchozím požitím alkoholických nápojů, bezdůvodně napadl opakovaným úderem pěstí poškozeného, kterému zlomil dva přední
zuby.
Pro srovnání lze uvést, že v průběhu roku 2012 bylo na katastrální území vaší obce spácháno 7 trestných činů a v roce 2011 byl spáchán 1 trestný čin.
Pokud se týká celého teritoria obvodního oddělení policie Vizovice, tak pro informaci
lze uvést, že v roce 2013 evidovalo obvodní oddělení PČR Vizovice celkem 225 trestných
činů, výše objasněnosti těchto trestných činů činila 52,44 %. Pro zajímavost v roce 2012
obvodní oddělení Vizovice evidovalo 251 TČ s objasněností 60,16 %.
V průběhu roku 2013 bylo na katastrální území obce Neubuz evidováno orgány PČR
Zlínského kraje celkem 101 přestupků. Z toho 93 bylo vyřešeno na místě v blokovém řízení uložením blokové pokuty. Většina těchto přestupků se týkala porušování zákona o provozu na pozemních komunikacích. Nejvíce blokových pokut uložily hlídky Dopravního
inspektorátu PČR Zlín a to konkrétně 79, ve většině se jednalo o překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci Neubuz.
Ostatní přestupku proti Bezpečnosti a plynulosti silničního provozu řešily hlídky
Obvodního oddělení policie Vizovice. V těchto případech se jednalo o porušení povinnost
být za jízdy připoután bezpečnostním pásem a zákaz držení mobilního telefonu za jízdy.
Též technický stav a tzv. „malá“ dopravní nehoda“
Z výše uvedeného výčtu byly obvodním oddělením policie Vizovice evidovány dále
tyto přestupky:
2 x přestupek proti občanskému soužití dle § 49 odst. 1 písm. c) z.č. 200/1990 Sb.
1 x přestupek proti alkoholismu a jiné toxikomanii (přechovávání návykové látky)
3 x přestupek proti majetku (2x krádež vraku motorového vozidla, 1x krádež odložené finanční hotovosti)
2x přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (1x tzv. malá
dopravní nehoda a nepředložení dokladu o sjednaném pojištění za škodu způsobenou
provozem vozidla)
Přestupky proti majetku byly odloženy, jelikož nebylo do třiceti dnů zjištěno orgánem
policie, že čin spáchala konkrétní osoba. Ostatní výše vyjmenované přestupky byly oznámeny k projednání na právní odbor Městského úřadu Vizovice.
Pro srovnání lze uvést, že v průběhu roku 2012 bylo v katastrálním území vaší obce evidováno 33 přestupků, z toho 25 přestupků bylo vyřešeno v blokovém řízení uložením blokové pokuty. Pokud se týká celého služebního obvodu, tak obvodního oddělení policie
Vizovice evidovalo za rok 2013 celkem 1166 přestupků a v roce 2012 bylo evidováno celkem 1195 přestupků.
Jako závažnou věc, na kterou je nutno upozornit, stále zůstává problematika trestné
činnosti páchané na seniorech.
V letošním roce 2014 se pozornost policie v rámci bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu, zaměří zejména na kontrolu cyklistů (povinná výbava jízdních kol) a chodců.
Závěrem patří opětovné poděkování představitelům místní samosprávy, pracovníkům
obecního úřadu a mnoha jiným, se kterými PČR v roce 2013 spolupracovala.
Zpracoval:
pprap. Pekař Petr
vrchní asistent

Za policejní orgán:
npor. Mgr. Michal Číž
vedoucí oddělení
3

Přijela k nám pouť
S prvními vlaštovkami, jarním zpěvem
v korunách stromů a čerstvě zelenou trávou
s barvami vykvetlých jarních kvítků k nám
přijíždí pouť. Kde se tato tradice vzala a co
pro nás znamená? V dnešním světě si pod
tímto pojmem představíme spíše jen plácky,
kde dočasně sídlí obrovská kovová monstra
nahánějící strach, občas i starý dobrý řetízkáč, vyprázdněné peněženky a děti škemrající o lístek do Strašidelného hradu obtěžkané
laskominami a zapatlané cukrovou vatou.
Ve svém dětství jsem milovala hluk střelnic,
chaos a zmatek kolem pokladních kas
a bitky o nejlepší labuť, nebo nejhezčí autíčko. I dnes ráda uteču do dětských let
a s tureckým medem v ruce drandím na horské hráze. Ale pouť není jen komerční záležitostí tahající ze zoufalých rodičů výplatu. Je
to především čas oslavování, sblížení
a rodinného i sousedského shledání. V 21.
století se tato tradice vytrácí, ale už od středověku měla význam pro široké okolí města,
či vesnice, kde se tato pouť konala. Byla příležitostí pro setkání řemeslníků z širokého
kraje a pro obyčejné lidi představovala možnost k zakoupení řemeslných výrobků, jiného
neobvyklého zboží, nebo málo dostupných
pamlsků. Místo pouti nebylo jen centrem
obchodu, i společenského života a přidružoval se k němu zábavní program, který je
zejména pro děti tím nejzajímavějším.
Na taková místa kočovali se svým vybavením komedianti a kejklíři, majitelé kolotočů
a houpaček, střelnic a strašidelných domů,
společně s kočovným divadlem s náboženskými i světskými tématy. Výroční pouť se
koná jako slavnost výročí vysvěcení místního
kostela nebo kaple a tento název se přenesl
i na zábavu, která tyto oslavy doprovází, rozšířily se i na zábavní parky, které ztratily,
nebo nikdy neměly náboženskou souvislost.
Při této příležitosti zveme rodinu a přátelé
k slavností tabuli, k posvícení. Tradičně se
podává pečená husa, nebo jiné maso podle
místních zvyklostí a nemělo by chybět ani
kynuté sladké i slané pečivo. Nezbytným
počinem je společná cesta na výroční mši
a večer se společnost schází na poutních
zábavách a tancovačkách. V naší vesnici si
obyvatelé svépomocí postavili roku 1905
kapličku zasvěcenou Sv. Floriánovi patronovi
hasičů a tak se první květnový víkend můžeme těšit na mši s hasičským průvodem.
Lucie Alexandra Šebestová
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Cílem našeho občanského sdružení je nabízet občanům širokou škálu aktivit
pro všechny věkové skupiny. Během naší roční činnosti jsme dokázali, že to myslíme opravdu vážně.
Proběhlo několik tvořivých dílen, které zaznamenaly veliký úspěch.
Poděkování patří především šikovným organizátorkám těchto dílen, které nás učí
vyrábět moc hezké výrobky a mají s námi, méně zručnými, velkou trpělivost.
Kamila Garguláková pro nás připravila hned několik akcí zaměřených na dekorativní výrobky. Adventní věnce, stromečky, jarní a velikonoční výzdoba – tajil se nám
dech, když jsme její dílka prvně uviděly a žádná z nás nevěřila, že se to taky může
naučit. O to větší radost z nás vyzařovala po dobře odvedené práci. Kamile patří velký
dík a těšíme se na další spolupráci.
Míša Benetinová je přebornicí ve výrobě šperků. Vycepovala z nás zručné ,,šperkařky“, které si dokáží vyrobit náušnice všech tvarů, barev a velikostí. Také Míši moc
děkujeme a věříme, že se i nadále budeme potkávat.
Monika Bártíková pracuje s pedigem. Její košíky, podnosy, misky a tácky nás okouzlily. Pletení nás neuvěřitelně bavilo a už se těšíme na 9. května, kdy proběhne další
tvořivá dílna pod jejím vedením. Jsme moc rády, že jsme její talent pro ruční práce
objevily a můžeme se něco přiučit
Hlavní aktivitou sdružení je pořádání pravidelných kurzů. Všechny kurzy vedou
zkušení lektoři a výuka probíhá v přátelském a příjemném ovzduší.
Angličtina pro začátečníky
Angličtina pro pokročilé
Počítačový kurz pro začátečníky
Výtvarná výchova pro děti
Veselá flétna pro děti
Cvičení pro děti
Cvičení pro dospělé
Seminář tělo, příroda, bylinky

Bc. Martina Bera
Bc. Martina Bera
Ing. Lukáš Formánek
Petra Trávníčková
Petra Trávníčková
Dětské centrum Beruška Zlín
Irena Sousedíková
Lenka Smažinková

Obec Neubuz a Komunitní škola Sova pořádají
ve středu 30. dubna 2014 v areálu hospůdky Moštárna

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Přílet čarodějnic a jejich pomocníků v 17:00 hodin. Veškeré občerstvení a lektvary
budou zajištěny.
Máme pro vás připraveny hry, soutěže, čarodějnickou hranici, diskotéku a pro děti špekáčky zdarma.
Děti, ženy, děvčata,
připravte si košťata.
Dodržujme tradici,
zapálíme hranici.
Poslední dubnová noc,
probouzí magickou moc.
Jak se den do tmy noří,
všude velké ohně hoří.
Krajem proletí magie,
každý z nás něco výjimečného zažije.
Snad dožijem se ranního klekání,
mocné kouzlo nás ochrání.

Fashion show Dotek 2014
Nadšené mládí se spojilo pro křehké stáří – ano, i tak by se dal nazvat projekt studentů UTB ve Zlíně, kteří zorganizovali velkou charitativní módní show s dražbou originálních oděvů.
Hlavním cílem bylo získat peníze pro
neziskovou organizaci Centrum zdravotní
a sociální pomoci Dotek ve Vizovicích, kte-rá se stará o seniory a klienty s Alzheimerovou chorobou. Výtěžek z dražby činil
20 900 Kč, přičemž Nadace divoké husy jej
ještě zdvojnásobí – celkem se tedy podařilo získat 41 800 Kč. Díky této vysoké částce
budeme moci pořídit elektrické polohovací postele, které bude možné si zapůjčit
a tím zpříjemnit život seniorům, o které
pečují jejich blízcí doma, v domácím proVelký dík patří hlavnímu sponzorovi
středí.
a partnerovi večera Ondrovi Hrachovému,
Záštitu nad charitativním večerem pře- koordinátorce projektu Ivě Honzkové
vzala místostarostka města Vizovice Mgr. a jejímu týmu, sponzorům a také všem,
Zuzana Štalmachová a paní PhDr. Karolína kteří se galavečera zúčastnili a tím podpoMaloň Friedlová, jednatelka institutu řili dobrou věc – pomoc seniorům.
Bazální stimulace a uznávaná mezinárodní
Děkujeme.
lektorka, patronka společnosti Dotek o.p.s.

Jarmila Zatloukalová

Končiny 2014

Milí přátelé,
velmi důležitým symbolem křesťanské
víry je kříž, na kterém byl ukřižován Pán
Ježíš.
I letošní velikonoční svátky nás opět
uvádějí do hlubšího pochopení tajemství
osoby Pána Ježíše, který podstoupil velmi
bolestný závěr svého života. Zemřel na
kříži, který mu připravila lidská nenávist.
Dnes si asi těžko dovedeme představit ty
nepopsatelné bolesti, které musel Boží Syn
snášet při bičování, pak cestou na popravu, a také několik hodin umírání, když byl
přibitý na kříži. Snažili jsme se to pochopit,
nakolik jsme provázeli Našeho Pána při
pobožnostech „křížové cesty“. Mohlo to
být při společných pobožnostech, ale také
při osobním uvažování ať již jsme sami
v kostele, nebo doma při osobní modlitbě
bolestných tajemství svatého růžence.
Kříž, který současně připomíná bolestnou smrt, je ovšem především znamením
toho, co se událo později. Pozdější události, které si připomínáme již v sobotu večer
a pak v neděli Zmrtvýchvstání Páně, mění
zcela význam křesťanského pojetí kříže. Je
to především Vítězství Božího syna nad
smrtí a lidským hříchem.
Nemůžeme se divit rozpakům těch
nejbližších lidí, kteří viděli umírat Ježíše na
kříži, když se dověděli, že On žije. Smutek
byl i přes rozpaky, vystřídán radostí, zvláště když se apoštolové a ženy, o kterých
čteme v evangeliích, setkali se Vzkříšeným
Pánem. Postupně jim docházelo, kdo vlastně Ježíš z Nazareta je. Nejlépe to vyjádřil
apoštol Tomáš, který nám pomohl svými
pochybnostmi, když řekl tu známou větu:
„Pán můj a Bůh můj!“
I my sami, při bohoslužbě, když kněz
všem ukazuje proměněný chléb a víno,
které se staly Tělem a Krví Pána Ježíše,
v duchu říkáme tato slova. V těchto důvěrných chvílích, když myslíme opravdu,
na to co v duchu říkáme, může růst naše
víra a také láska k Tomu, který za nás
zemřel a zvítězil nad smrtí. Je to naše
naděje v život s Bohem, který nikdy nekončí, protože Bůh je věčný. Všichni jsme
pozváni k životu s Ním.
Abychom během celé velikonoční doby
promýšleli a vírou přijímali tyto skutečnosti, k tomu Vám všem žehná a dary víry,
naděje a lásky, vyprošuje
otec Emil.
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Jidášky
Na Hod boží velikonoční se připravovaly obřadní a sváteční pokrmy. Jidášky
patří k tradičnímu velikonočnímu pečivu, které se peklo na Zelený čtvrtek.
Kdysi měly svůj velký význam a po době
půstu se na ně těšily hlavně děti.
Podle starého zvyku se připravují z kynutého těsta slazeného medem jako připomínka na zradu Jidáše. Symbolizují provaz, na kterém se zrádce Jidáš oběsil. Na
„Zelený čtvrtek“ se má dle lidového zvyku
jíst zelený špenát a všechno zelené, co
lidem příroda v předjaří dala. Tento lidový
zvyk ovšem nesouvisí s pravým duchovním významem předvelikonočního čtvrtku. Název „Zelený čtvrtek“ totiž vznikl přesmyčkou původního německého názvu
Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (Zelený čtvrtek)
Pro ty, co mají rádi tradice nabízíme tradiční recept na jidášky:
10 dkg medu (můžeme nahradit cukrem)
50 dkg polohrubé mouky 2 žloutky, jedno
celé vejce 10 dkg másla nebo Hery 2,5 dkg
droždí špetka soli 0,25 l mléka rozinky dle
chuti mandle dle chuti vanilkový cukr, dvě
lžíce cukru na kvásek nastrouhanou citronovou kůru (lžičku)
Droždí smícháme s dvěma lžícemi
mouky a cukru a trochou vlažného mléka
na kvásek, který necháme na teplém místě
kynout. Mléko ohřejeme a necháme v něm
rozpustit tuk, posléze v něm rozmícháme
vejce. Do mísy dáme mouku, sůl, cukr,
vykynutý kvásek a vše ostatní včetně
mléka a dobře promícháme. Na teplém
místě necháme kynout 2–3 hodiny. Vytvoříme dlouhé válečky, které vytvarujeme do
podoby provazu. Necháme půl hodiny
kynout pod utěrkou. Potřeme rozšlehaným
vajíčkem a posypeme mandlemi. Pečeme
v předehřáté troubě při teplotě 200 °C. Po
upečení, ještě horké, potřeme směsí rozpuštěného másla a medu (můžeme přidat
i lžíci rumu). 
jš

Vážená paní starostko, rádi bychom vaší obci co nejsrdečněji poděkovali za
finanční dotaci naší závodnice, obyvatelky Neubuzi, Eriky Ševců.
Erika se spolu s ostatními členkami týmu Aerobik klubu Zlín zúčastnila mezinárodního
mistrovství Belgie ve sportovním aerobiku a Fitness týmech Belgičan Open 2014, které se
konalo 22.–23. února 2014 v Göntu. Trenérka Monika Váňová připravila skvěle své závodnice a tak pět startů děvčata proměnily v pět medailí. Dvě z nich, zlato za trojku sportovního aerobiku a stříbro za Fitness tým – obě ve věkové kategorii kadetů (11–13 let) si přivezla i Erika. Za tento úspěch mimo jiné vděčíme i okruhu spolupracovníků a sponzorů
a je nám ctí, že tam patří i vaše obec.
Moc děkujeme. 
Zdena Šteflová
P.s. Erice gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů.

Proč jsou děti nemocné?
To je nejčastější otázka, kterou si my
matky pokládáme. Pečovat o malé dítě
dnes znamená trávit spoustu času v ordinaci dětského lékaře. Pokud se nám podaří
děti uchránit od většiny nemocí v době,
kdy jsme s nimi doma, s nástupem do školky nastane obrat a dosud zdravé dítě
začne domů nosit všechny možné nemoci.
Lékaři v ordinacích maminkám říkají, že
to je v pořádku, že dítě musí do určitého
věku chytit všechny možné virózy, aby vůči
nim získalo imunitu. Jako maminka ale
cítím, že to je lež. Je lež tvrdit, že dítě musí
strávit prvních deset let svého života neu-

stálými nemocemi. Není ale pochyb, že
spousta nemocí může být způsobena
zeslabenou imunitou či psychického rázu.
U nás třeba doslova platí ,,Chytnu vše,
kolem čeho projdu“. Vyzkoušely jsme spousty léků na posílení imunity. Vypotřebovaly
litry sirupů na kašel a o účinku antibiotik
u svého dítěte jsem už začala značně pochybovat. Prostudovala jsem haldy informací, jak tomu zabránit, podstoupily jsme
dokonce i testy na imunologii, které však
nečekaně byly v pořádku. Nic z toho nás
nedovedlo k tomu, abychom zjistily, co za
opakovanými virózami stojí.
Nejspíš nám skutečně nezbývá nic jiného než doufat, že právě to naše dítě z toho
vyroste. Jako určitou prevenci můžeme
dítě otužovat, dbát na správný a pestrý
jídelníček, přijímat vitamíny v přirozené
formě a vyvarovat se stresu. Ale otázka
stále zůstává: proč jsou děti nemocné?
A.H.

Košt slivovice
Po roční odmlce, kdy nebyla žádná úroda
švestek, se konal v sobotu 15. 2. 2014 již
11. ročník koštu slivovic. A protože úroda
byla velká a kvalitní, sešlo se na koštu 35
výborných pálenek. Koštéři koštovali
a došli ke konečnému verdiktu. Na prvních místech se umístili: 1. Zábojník
Stanislav, 2. Bártík Jiří, 3. Kobylík Jiří, 4.
Zábojník Vlastimil, 5. Sedláček Pavel.
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1. FC NEUBUZ – KOPANÁ
Zimní soustředění u Luď ka Zelenky
Zimní soustředění kanců z 1. FC Neubuz
je u konce, na pořadu dne je návrat ke klasické přípravě. Pět dní v areálu PSA
u Luďka Zelenky proběhlo snad ještě lépe,
než se čekalo. Tvrdá dřina, spousta zážitků
a utužení kolektivu. To jsou pozitiva, na
něž bude většina kanců ještě dlouho vzpomínat. My se s vámi nyní podělíme o několik zážitků.
Středeční, 6hodinová cesta vlakem byla
sice zdlouhavá, ale očekávání bylo na tolik
silné, že veškeré negativní emoce přebilo.
S mezipřistáním v Pardubicích se tak po
13. hodině na nádraží Turnov začali množit
kanci, které svižně naložili do svých dodávek Luděk Zelenka a Zdeněk Radosta, aby
je odvezli do rezervace zvané PSA v Českém Dubu. Odpolední utkání mělo jediný
úkol - vytřepat únavu z dlouhavé cesty. Po
večeři tým usedl do VIP salonku, kde se
seznámil s polskými trenéry soukromé fotbalové akademie pro děti Mirkem a Tomkem a hlavně s kulturním referentem,
Luďkem Zelenkou. Večerní (byť marné)
fandění českým hokejistům v boji s USA
náladu nikomu nezkazilo.
Čtvrteční ráno bylo vidět trenéra Martina Rudla na hřišti, kde si připravoval cvičení ještě před snídaní. Dřina na dvou tréninkových jednotkách, k tomu podvečerní
vířivka a sauna, byla odměněna večerním
fotbalovým zážitkem, když se celý tým
vydal speciálně vypraveným autobusem
směr Liberec, kde mohl sledovat utkání
Evropské ligy mezi místním Slovanem
a nizozemským AZ Alkmaar. Mimo fotbal
zde bylo také oživením setkání s členy
týmu osobností Real Top Praha, herci Leo
Nohou (Áda Větvička ze seriálu Okresní
přebor) a Láďou Hamplem (Jarmil ze stejného seriálu). Po návratu byl na programu
televizní duel Plzně a Doněcku, který
komentoval právě Luděk Zelenka.
Páteční ranní jednotka, po ní odpolední
fotbálek a hned potom odjezd do pivovaru
Svijany, kde nám Luděk zajistil exkurzi
zdarma, včetně ochutnávky. Chutný mok
vlil Kancům novou krev do žil a večerní
posezení tak bylo o to zajímavější, protože
se na inspekci dostavili Lucien Rudl a Miroslav Dubovský.
Sobotní ranní trénink zpestřil výběh do
svahu, z nějž byl krásně vidět Ještěd
a vůbec nádherné panorama této oblasti.
Odpoledne pak následovalo přípravné
utkání s týmem Doubravy, které hrají vyšší
soutěž v libereckém kraji. Porážka 3:1
neodpovídá průběhu hry, která přinesla
jedno pozitivum - týmový a bojovný výkon
kanců, který by chtěli předvádět i v jarní
části sezóny. Trenér Martin Rudl dodal:
“Kluci předvedli bojovný, obětavý výkon,

se kterým jsem naprosto spokojený.
Doubravě jsme byli více než důstojným
soupeřem, škoda jen našich nevyužitých
šancí”. Večerní/noční karaoke show za přítomnosti Luďka Zelenky jen potvrdila
skvělou atmosféru v týmu, který do areálu
zapadl, jakoby tam vždy patřil.
Nedělní ráno se zvýšila poptávka po
horké polévce, popř. točených Svijanech
a ihned poté se stádo kanců vydalo směr
Turnov, kde nastala cesta zpět, domů.
Otrokovické nádraží přivítalo 1. FC Neubuz
před šestou hodinou a tým, stmelený a silnější, se rozprchnul do svých domovů.
Velký dík patří Luďku Zelenkovi a všem
z areálu PSA za jejich ochotu, vstřícnost
a spoustu zážitků, které nám byly dopřány
nad rámec dohody. Inu, jak se o tom zpívá
v jedné písničce skupiny Wohnout: “Tomu
se říká přátelství!”. Domluva je nyní jistá Luděk Zelenka je pozván do Neubuze, kde
bude sledovat domácí utkání kanců a poté
s týmem absolvuje večerní, pozápasovou
“poradu”.

Komentáře zúčastněných
Miroslav Dubovský, předseda 1. FC Neubuz: „V areálu měli hráči vše, na co si jen
vzpomněli.”
Milan Šebesta, hráč: „Ve své kariéře jsem
zažil jsem přibližně třicet soustředění, ale
tohle patřilo mezi ty absolutně nejlepší!”
Luděk Zelenka, komentátor, ligový
kanonýr, kamarád: „Skvělý tým, úžasná

parta. Vidět v dnešní době 25 kluků
z několika generací, jak sedí a baví se
dohromady, to je rarita. Většinou se tvoří
skupinky, ale tady jde vidět, že kanci táhnou za jeden provaz. Už se moc těším na
naše příští setkání.”
Jakub Štefek, brankář a sekretář klubu:
„Velký dík Luďkovi a všem z areálu! Také
bych za nás rád poděkoval Daniele Zelenkové, hlavně za tu trpělivost a pochopení.
Všem klukům z týmu pak za to, že díky každému z nich je tady taková parta, jaká je.
Bylo to super pět dní.”
Pavel Machalíček, hráč: „Soustředění
bylo na jedničku a v některých ohledech
i lepší. Jinak řečeno soustředění splnilo má
očekávání a někdy je i překonalo. Luděk se
o nás staral příkladně a parta se stmelila
jak to jen šlo.”

Plány 1. FC Neubuz
Mezi hlavní plány nejbližších týdnů patří
provázání webových stránek se stránkami
obce, aby se o reprezentaci obce fotbalisty
mohlo dozvědět více a více lidí a fanoušků
fotbalu. Informace o utkáních budou zveřejněny na tabuli u vstupu do areálu a také
na informačních plochách obce Neubuz.
V každém domácím utkání bude pro diváky připraven program s informacemi. Nové
logo (kanec) bude vytvořeno a použito do
nového znaku klubu. Tým se bude prát
o absolutní špici soutěže i možnost případného postupu. Navíc budou při jarních
zápasech vřele uvítáni VIP hosté, členové
charitativního týmu osobností Real Top
Praha (Luděk Zelenka, ...)

Novinkou je také klobása z udírny
Kdo rád navštěvuje vesnický fotbal, tak
se jistě vždy těší na ochutnávku nějaké té
uzeniny. A to se mu nyní splní i v Neubuzi!
Klobásy z udírny zvýší servis a nevšední
fotbalový zážitek pro všechny fanoušky.
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SDH Neubuz

Z naší školy

Odznaky odbornosti

Neubuzská malotřídní škola a ocenění

Dne 16. 3. 2014 jsme jako mladí hasiči
prováděli zkoušky na odznaky odbornosti.
Před tím jsme se učili doma, ale strýc
s tetou se nám pilně věnovali po celou
dobu přípravy v hasičském kroužku. Dělali
jsme odznaky kronikář, (Jarek, Mirek, Kuba)
a preventista (Martin, Filip, Prokop, Jarek).
Otázky se nám zdály jednoduché. Když
jsem byl na ústních otázkách, měl jsem
trochu trému, ale bylo to asi tím, že jsem
odznak plnil poprvé. Celé se mi to líbilo.
Odznaky jsme splnili všichni a za odměnu
máme slíbenou pizzu a bowling. Už se
moc všichni těšíme.
Martin Tomšíček
Dělal jsem odznak kronikáře, zkoušející
byl divný a dával mi divné otázky. Odznak
jsem získal, bylo to super.
Mirek Juřík
Byly to lehké otázky a hodní zkoušející.
Kuba Výborný
Líbilo se mi všechno, na začátečníka to
bylo lehké.
Prokop Tomšíček
V neděli dopoledne jsme jeli se skupinou mladých hasičů do Zádveřic . V testových otázkách jsem měl tři chyby, které
jsem si opravil a hrozně jsem si oddechl,
když jsem dostal odznak.
Erik Lukeš
V Zádveřicích to bylo dobré a mám už
druhý odznak.
Filip Zábojník
Postřehy našich mladých hasičů při zkouškách na získání odznaků odbornosti.

Pozvánky

I v malé škole zažívají velké úspěchy jak
pedagogové, tak i žáci. V Neubuzi je malá
dvojtřídní školička s 22 žáky. Učí se zde ve
spojených ročnících. Je to výhoda pro
žáky, jsou samostatní, spolupracují, získávají dobrý vztah k mladším spolužákům,
učitelé k nim mají individuální přístup,
výuka se může zajímavě kombinovat.
Nevýhodou pro pedagogy je více příprav
na vyučování a složitější organizace. Učit
v takové škole umí jen ten, který své povolání má rád, vzbuzuje úctu a respekt dětí,
rodičů, pedagogů a veřejnosti. A učí především srdcem.
Bývalá ředitelka ZŠ Neubuz Lydie Staroveská patří mezi dvacítku pedagogických
pracovníků, které za jejich činnost
a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace ocenili představitelé
Zlínského kraje. Pamětní medaili převzala
od hejtmana Zlínského kraje Stanislava
Mišáka ve středu 26. března 2014 v Muzeu
Jana Amose Komenského v Uherském
Brodě.
„Učím již 40 let a z toho 30 let v neubuzské škole,“ říká paní učitelka Lydie Staroveská. „Ocenění si velmi vážím. A přála
bych to každému učiteli. Ocenila bych
všechny pedagogy na malotřídních školách se spojenými ročníky. Já jsem měla to
štěstí, že jsem měla vždy v kolektivu pedagogů i správních zaměstnanců zkušené
a obětavé lidi. Dobrá byla i spolupráce
s Obecním úřadem Neubuz. Práce na takové škole je zajímavá, ale i časově náročná.
Škola pro mě byla dítětem, které se
postupně zdokonalovalo, rostlo a získávalo
zkušenosti. Pak přišly i úspěchy, žáci se
prezentují dodnes na krajských i republikových soutěžích.“

Neubuzská škola je průkopníkem alternativního daltonského a projektového
vyučování. Je zapojena v mezinárodní
organizaci Zdravá škola. Získala diplom
Ekoškola roku 2002. V projektu Zelená planeta se dostala i do republikové soutěže.
Ocenění si žáci přebrali ve Valdštejnském
paláci v Praze. Také měla několikrát úspěch
v Minimálním preventivním programu.
Umístila se na prvních a druhých místech.
V posledním roce jsme vyhráli regionální
i krajskou soutěž „Poznej a chraň“. Letos
opět v této soutěži postupujeme do krajského kola. Škola je známa i úspěchy
s country kroužkem, předtančením na plesech, pak s nacvičováním žákovských divadelních představení. Na závěr pětileté
docházky máme promoci a s tím i zasloužené oceňování. Vycházející žáci nás dobře
reprezentují na školách, kam odcházejí. Na
gymnáziu, sportovní škole, jazykové či
matematické škole má neubuzská škola
výbornou pověst.
Petra Výchopňová, ředitelka školy

26. dubna Vás zveme na tradiční
hasičskou pouť na Sv. Hostýně.
Odjezd autobusu v 7:20 od obecního
úřadu. Všichni se na Vás těšíme.
***
3. května Vás zveme na okrskovou soutěž na Veselou. Začátek je
ve 13. hodin. Přijďte povzbudit naše
soutěžící družstva.
***
4. května 2014 proběhne v naší obci
Floriánská pouť. Mše svatá začíná
v 11. hodin před kapličkou.
Doprovodný program:
pátek 2. 5. Taneční zábava se skupinou
DVOJČATA (Moštárna od 20.00 h)
sobota 3. 5. Taneční zábava se skupinou
FOCUS –(Moštárna od 20.00 h)
Kolotoče celý víkend – Moštárna!
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Dopravní výchova
Dne 23. 1. 2014 do naší školy zavítal pan Martin Dřevojánek, vedoucí Dětského dopravního hřiště Zlín – Malenovice. Protože opakování je matka moudrosti, přijel si žáky přezkoušet z pravidel silničního provozu na pozemních komunikacích. A to řešení situací na
křižovatkách, bezpečné chování chodců a cyklistů i znalost dopravních značek.

Farní ples

S prvními takty polonézy vpluly na parket již IV. ročníku
Farního plesu děti ze ZŠ Neubuz.
Dívky se vznášely v krásných bílých šatech jako opravdové
princezny, kluci ve společenských oblecích s motýlkem jako
praví „gentlemani“. Bez jediné chybičky žáci předvedli tanec,
kterému předcházelo velké zkoušení a přípravy. A taky po právu

byli odměněni velkým potleskem, který nebral konce. Děkujeme
rodičům za pomoc při výběru šatů a překrásné účesy našich
tanečnic. Nesmíme opomenout poděkovat i bývalým žákům –
Tereze Vyvlečkové, Igoru Langáškovi a Martinu Tomšíčkovi, kteří
přišli a pomohli doplnit řady našich tanečníků.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Hasík

Výukový program ve Vsetíně

Dne 12.12. 2013 na naší škole proběhl
preventivní program v oblasti požární
ochrany. Přijeli k nám hasiči s dráčkem
Hasíkem, aby nám pověděli něco o tom,
jak se správně chovat při požáru a také
o tom, jak se před požárem co nejlépe
chránit. Teď už víme:
Kdo jsou hasiči, co je jejich práce. Jak
poznáme hasiče. Co je to bezplatná telefonní linka tísňového volání. V čem je
nebezpečné zneužití tísňových telefonních
čísel. Jak správně nahlásit požár. Který
oheň je „dobrý“ a který oheň je „zlý“. Co
dělat, když na mně hoří oblečení. Jaké jsou
základní zásady první pomoci při jednoduchých popáleninách. Odkud hrozí nebezpečí u nás doma a na co nezapomenout
při odchodu z domu. Co je to varovný signál a co budu dělat, když jej uslyším.

Ve středu 5. 2. 2014 se vsetínským zámkem nesl „Příběh valašských kamenů.“
V čase jsme se vrátili o 4 600 000 000 let
zpět, kdy vznikla Země a přes trilobity,
amonity, dinosaury, mamuty jsme se vrátili
do dnešní doby. Víme, jak rostou a klesají
naše hory. Co má společného blyštivý křišťál a barevný achát. Nechyběla ani unikátní
sbírka hornin a nerostů.
Vydali jsme se „Po stopách divočiny“
zaměřeni na pobytové znaky naší zvěře,
zejména pak na otisky stop. Pomocí unikátních sádrových odlitků jsme se dozvěděli, jak rozeznat stopu vlka nebo jak se
projevuje přítomnost vydry. Měli jsme
možnost porovnat stopy velkých šelem
a zahrát hru Slepý stopař. V tvořivém koutku zvítězilo odlévání stop do písku a odlitky pak obohatily školní sbírku.
Výukový program byl ukončen výstupem na zámeckou věž a krásným výhledem na zimní Vsetín.
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Poznej a chraň
Měl jsem opět štěstí, že i s mými kamarády jsem mohl jet na ekologickou soutěž
Poznej a chraň. Přijeli jsme linkovým autobusem do základní školy v Želechovicích,
trochu jsme se v novém prostředí rozkoukali a soutěž začala. Rozdělili nás na dvě
družstva: Duby a Smrky. Začali jsme prvním testem, který mně připadal lehký,
i když se objevily i otázky nad kterými jsme
museli zapřemýšlet. Následovala přestávka
se svačinou a potom přišla na řadu poznávačka! Byly tam obrázky stromů, květin,
hub a živočichů i živé rostlinky a větvičky.
Poznávačka byla opravdu těžká. Našemu
družstvu, co si pamatuju, se nepodařilo
určit javor klen, bez černý a babočku osi-

kovou. Jinak podle mě měli všechno organizátoři nádherně připravené. Na vyhlášení soutěže jsme bohužel nemohli zůstat,
protože nám jel autobus. Ale při obědě
v jídelně jsme se dozvěděli o našem vítězství! Měli jsme z toho velkou radost a týmu
holek, který se bohužel neumístil, přejeme
úspěch v jiných soutěžích. A hlavně patří
dík paním učitelkám, které nás na soutěž
skvěle připravily a že nás tam vůbec přihlásily – DĚKUJEME!!! J
Cyril Sládek

Slavnostní předávání
pololetního vysvědčení

Přednáška o šikaně
Dne 16. 1. 2014 u nás ve škole byla policistka. Velmi poutavě nám vyprávěla o šikaně.
A jak se máme zachovat v různých situacích. Dostali jsme od ní Ajaxův zápisník.
Do zápisníku jsme si například psali o tom, kolik máme kamarádů. Také jsme si vykládali
o obrázcích, které jsou v brožurce namalované. Potom jsme šli na oběd. Bylo to moc
hezké. 
Jana Juchelková, Natálie Vaclová

Pokud se Vám zdálo, že kolem Vás proplul pirát, prolétla včelka či protancovala
víla, tak to nebyl sen. Všechny tyto postavy
mířily do neubuzské školy pro pololetní
vysvědčení. První hodinu probíhala výuka.
Druhou hodinu se z rybníka vynořil hastrman s klaunem, aby slavnostně předali
pololetní vysvědčení. Gratulace patří všem
žákům za pilnou přípravu a krásné studijní
výsledky. Po velké přestávce následoval
karneval se spoustou soutěží a her. Žáci si
zahráli i na flétny. Co sklidilo největší
úspěch? Karneval nebo známky? Tak na to
nám odpoví jedině žáci.
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Den učitelů, 28. březen, jsme oslavili ve
vsetínském zámku. Zde nás přivítal pan
Husák, který si připravil výukový program
věnovaný dřevinám a jarním bylinám.
V zámeckém parku jsme pomocí her objevovali exotické i typické valašské stromy,
povídali si o funkci zeleně ve městech,
živých obyvatelích parku a rozkvetlých
jarních květinách.
V prostorách zámku jsme zhlédli prezentaci o zalesňování valašské krajiny
a dozvěděli se zajímavosti ze světa motýlů.
Žáky nejvíce upoutal masožravý modrásek
černoskvrnný, jehož housenky se živí
mravenčími larvami.
A protože počasí bylo velice příznivé,
vydali jsme se ještě na exkurzi do nedaleké
hvězdárny. Zde nás provedl pan Miroslav
Jedlička. Z kopule jsme dalekohledem
pozorovali Slunce a sluneční skvrny. Také
nám ukázal, jak se dá pomocí slunečního
paprsku zapálit papír a přivést voda k varu.

Zámek a hvězdárna

A pokud se chcete dozvědět více, přijďte v úterý či pátek na astronomická
pozorování pro veřejnost.

Jaloveček
Ve dnech 3. - 4. dubna 2014 se v prostorách vsetínského zámku konala přírodovědná soutěž „JARNÍ JALOVEČEK“
- určená pro žáky 1. – 5. ročníků ZŠ. Vyzkoušet své znalosti o jarních květinách,
motýlech i stromech přijely 4 skupiny
našich žáků. Soutěž se skládala z teoretické, praktické a výtvarné části. Všichni
si vedli výborně! Ale nejzáludnější úkol skládání pexesa na čas, pořádně zamíchal pořadím. Tým Cyrila Sládka tak od
stupínku vítězů dělily pouhé 2 body!
Přesto se naši žáci (z celkového počtu 88
žáků, 19 družstev) umístili na krásném 2.
místě. Gratulujeme Natálce Adámkové,
Erice Ševců, Miroslavu Juříkovi a Prokopu Tomšíčkovi. Všem zúčastněným děkujeme za úžasnou reprezentaci naší
malotřídní školy a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

Pohádkový zápis do 1. třídy
V úterý 21. ledna 2014 na zdejší škole probíhal Pohádkový zápis do 1. třídy. Ptáte
se proč pohádkový? Protože každého nastávajícího školáka doprovázela jedna
pohádková bytost.
A jak to probíhalo? V úvodu všechny přivítala paní ředitelka. Rodičové se pohodlně
posadili s teplou kávou a jejich ratolesti začaly plnit úkoly. Nejprve se prověřovala znalost
pohádek. Červenou Karkulku, kterou pro tento den nacvičili žáci 5. ročníku, poznali všichni. Dalším úkolem byl
přednes básně nebo zpěv
písně. Poté následovala
kresba rodiny, určování
barev, poznávání číslic do
pěti, geometrických tvarů
i písmen. Na závěr byla
připravena oblíbená opičí
dráha. I v této zkoušce
obratnosti obstáli všichni
na výbornou.
Už se těšíme na příští
školní rok, kdy se náš kolektiv rozroste o pět nových žáků.
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Neubuzský slavíček
Ve středu 19. 3. 2014 se od brzkého rána
školou nesly melodie známých písní
a verše rozličných básníků. Žáci pilně procvičovali na školní kolo recitační a pěvecké
soutěže – Neubuzský slavíček. Porota, složená ze zástupců obce – paní starostka
Renata Zábojníková, pan místostarosta
Miroslav Dubovský, paní Milada Hynčicová. Hostem v porotě byla paní učitelka
Olga Filipovičová a za školu paní ředitelka
Petra Výchopňová. Soutěž žáci zahájili jarní
písničkou s tanečkem. Poté i přes malou
trému všichni žáci úspěšně zarecitovali
a zazpívali. Na závěr porota doladila pořadí
a následovalo vyhlášení vítězů. Pokud
byste chtěli vědět umístění vašich ratolestí,
tak v aktovkách hledejte pouze papírové
diplomy. Medaile byste hledali marně byly totiž z čokolády.

Výuka plavání

Výuku plavání v rámci hodin tělesné
výchovy absolvují všichni žáci školy.
Plavat začínají již žáci 1. ročníku, aby
dosáhli plavecké dovednosti co nejdříve.
Výuka je rozdělena do 10 lekcí.
V poslední hodině navíc získají „Mokré
vysvědčení“.
Více na http://neubuz.rajce.idnes.cz/
Vyuka_plavani.

Výsledky soutěže
Zpěv
1. ročník
1. Vaculková Barbora, 2. Sládek Jiří,
3. Vaclová Monika
2. ročník
1. Baranová Eliška, 2. Juchelka Matěj,
3. Bobálová Adriana
3. ročník
1. Zábojník Filip, 2. Vaclová Natálie,
3. Buček Daniel
4. ročník
1. Juchelková Jana, 2. Holubová Tereza,
3. Lukeš Erik
5. ročník
1. Vávrová Lucie, 2. Ševců Erika,
3. Tomšíček Prokop
RECITACE
1. ročník
1. Sládek Jiří, 2. Vaculková Barbora,
3. Vaclová Monika
2. ročník
1. Baranová Eliška, 2. Juchelka Matěj,
3. Bobálová Adriana
3. ročník:
1. Vaclová Natálie, 2. Zábojník Filip,
3. Vaculka Adam
4. ročník
1. Holubová Tereza, 2. Juchelková Jana,
3. Holubová Kristýna
5. ročník
1. Sládek Cyril, 2. Hynčica Jaroslav,
3. Tomšíček Prokop

Jubilanti
2. 6. Jahoda Antonín, č.p. 109
16. 6. Lukešová Eva, č.p. 49
21. 6. Bělíčková Eliška, č.p. 122
3. 7. Lukeš Alois, č.p. 49
4. 7. Zahořáková Anna, č.p. 10
10. 7. Garguláková Božena, č.p. 73
Narození
2. 4. Vojtěch Šlahař, č.p. 26
Přihlášení
Volčíkovi Renata, Veronika, Vojtěch, č.p. 89
Gajdzicová Marie, č.p. 146
Odhlášení
Ďuriaková Lucie, Ďuriak Alexandr, č.p. 91

60 let
70 let
70 let
75 let
75 let
85 let

Masopust
Ráno jsme přišli do školy normálně,
přesto jsme věděli, že se nebudeme jenom
učit, ale dnešní program ve škole bude
zaměřený právě na masopust a různé
zvyky i tradice vázajíce se k němu.
V úvodu jsme si všichni společně zazpívali a zatancovali fašankové písně. Potom
nám paní učitelky rozdaly dva papíry,
jeden k luštění a druhý k počítání asi
sedmi příkladů. Když jsme tohle všechno
dodělali, následovala chvíli přestávka se
svačinkou. Dostali jsme výborné bavoráky! Po přestávce jsme si začali oblékat
masky, já byl za kostru. A konečně jsme
vyšli! Prošli jsme vesnicí, zpívali a bylo nám
veselo. Po obchůzce, kdy jsme se dosyta
najedli, byl oběd. Po něm jsme ještě dodělávali naše skupinové projekty.
Mně se to moc líbilo a doufám, že
i ostatní z toho měli hezký zážitek!

Cyril Sládek
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