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Červenec 2014

Ročník XXIII.

Z naší školy
Naše školní divadlo

ného výkladu VŽDYŤ MÁ HLAVU JAK MELOUN NEBO PŘI ROZBITÍ
VAJÍČKA LORENCOVOU RUKOU. Druhou hru jsme hráli v 17
hodin, a to nejen pro děti, ale hlavně pro dospělé.
Odpolední představení začalo slavnostní promocí žáků pátých
tříd. Tím se také páťáci rozloučili se ZŠ Neubuz. Bylo to smutné.
Potom jsme začali hrát divadlo. Dospělým se to snad líbilo ještě
více než dětem. Reakce na vtípky rádců a humorné scénky herců
byly odměněny velkým potleskem. Chválili nás a byli jsme velmi
šťastní. Potom jsme si ještě vypili pro nás přichystanou colu, převlékli se a pomalu se rozcházeli domů. Na tuto školu budeme
moc rádi vzpomínat.
Cyril, Dan, Mirek

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY
Jako každý rok si naše škola připravila malé divadlo a jak proběhl nácvik a hra, tak to vám vše řekneme. Divadlo jsme začali
nacvičovat asi tři týdny před představením. Byla to fakt fuška.
V pondělí 23. 6. 2014, jsme skoro celou dobu, až do 13 hodin
v Nové Sokolovně ve Slušovicích nacvičovali a pak jsme měli
dobrý oběd v restauraci AB. Příští den nás čekalo divadlo pro
veřejnost. Ráno jsme též chvíli nacvičovali, než přišli naši první
diváci. Byly to děti z mateřské školy ze Slušovic a z Hrobic. Měli
jsme trochu trému, ale zvládli jsme to a naši malí diváci byli nadšení. Někdy se smáli, až se za břicho popadali. Například u slav-

Dětský den s Komunitní školou Sova
Vše začalo v kulturní místnosti nad obchodem divadelním
představením pro děti Kluk z plakátu. Ochotníci ze Slušovic
nám už mnohokrát předvedli své kvality a opět nezklamali.
Bavily se děti i dospělí. Odpoledne pokračovalo soutěžemi
o sladkosti. Všem dobrovolníkům srdečně děkujeme.

Ve čtvrtek 12. června proběhl ve Zlíně 44. ročník plaveckých
závodů škol zlínského regionu „STŘÍBRNÝ VĚNEC“ – určený pro
žáky třetích ročníků. I my jsme zde měli své zástupce. Úžasný
výkon předvedl Filip Zábojník, který si kraulem doplaval pro
1. místo!
Moc gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy!

ZPRÁVY Z OBCE
ZO schválilo:
• Závěrečný účet hospodaření a účetní
závěrku obce za rok 2013.
• Hospodaření a účetní závěrku základní
školy.
• Výjimku z počtu žáků v základní škole.
• 3. a 4. úpravu rozpočtu.
• Majetkoprávní vypořádání komunikace
„Budín“.
• Navýšení příspěvku Zlínskému kraji
na zajištění dopravní obslužnosti na 100 Kč
na obyvatele od 1. 1. 2015.
• Opravu hopsadel pro děti u obchodu
a v parku, zakoupení nových na Moštárnu.
• Příspěvek na malování kostela 15 tis. Kč.
• Změnu č. 1 Územního plánu Neubuz .
• Smlouvu s firmou S Projekt s.r.o.
na zpracování změny č. 1 ÚP Neubuz.
• Smlouvu o smlouvě budoucí s firmou
Greiner o prodeji pozemku 1141/1.
• Smlouvu s firmou EKOKOM a.s. o zajiš-

tění zpětného odběru a využití odpadů.
• Příspěvek na pořádání Dětských dnů
7.000 Kč.
• Příspěvek na osvětlení obci Dešná
10.000 Kč.
• Odměny žákům 5. ročníku a učitelkám
15.000 Kč .
• Smlouvu o dílo s firmou ALTEC International s.r.o. o provedení hydrogeologického průzkumu.
• Smlouvu o dílo s ing. Žákovskou
o technickém dozoru hydrogeologického
průzkumu.
• Opravu oplocení Moštárny, svahu
u dětské skluzavky, vymalování společenské místnosti.
• Smlouvu o výpůjčce a spolupráci s MAS
VaS při realizaci projektu „Od Trnkové stezky k Jižnímu Valašsku“ a spolufinancování
Cyklopointu u Moštárny ve výši 10.000 Kč.

Kultura v Neubuzi
Potkal vás někdy silný kulturní zážitek? Ne? Mě ano! A nemusela jsem za ním cestovat
nikam daleko. Stačilo přijít 25. dubna 2014 do společenské místnosti nad obchodem.
Vystoupení Lenky Rafajové – soprán, Kateřiny Oškerové Machovské – mezzosoprán a Pavly Kadavé – klavírní doprovod bylo krásné a nezapomenutelné.
V jejich podání jsme si mohli poslechnout A. Dvořáka, L. Janáčka, B. Smetanu, W. A.
Mozarta, dokonce i moravské písně J. Křičky.
Pevně věřím, že se jim atmosféra i naše společenská místnost líbily a snad si někdy
příště podobný zážitek vychutnáme společně s vámi.

Zastupitelstvo obce Neubuz
přeje všem spoluobčanům krásné a pohodové
prožití léta, dětem zážitky nabité prázdniny
a dospělým zasloužený odpočinek na dovolené.
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Svoz odpadů
ve druhém pololetí 2014
Plasty vždy v pondělí: 7. července,
4. srpna, 1. září, 29. září, 27. října, 24. listopadu, 22. prosince.
Komunální odpad: každý pátek.

Slet čarodějnic
Odpoledne před filipojakubskou nocí
bylo v areálu Moštárny místo kol zaparkovaných několik košťat. To čarodějnice měly
svůj rej...
Slétaly se ze všech neubuzských koutů.
Čarovaly, malovaly, opíjely se nápojem
lásky, ve kterém plavali pavouci a zajídaly
ho uloupeným perníčkem z perníkové
chaloupky. Ježibaba byla stará, hluchá
a slepá a neuměla si chaloupku pořádně
ohlídat. Nezbyl jí jediný perníček pro
Jeníčka. Některé čarodějnice skřehotaly,
jiné zase divoce tančily a ještě při tanci
zvládly sbírat pamlsky. Ty, co letěly
na maso, opékaly nad hranicí špekáčky.
Všechny prolézaly pavučinou, poskakovaly
v pytlích, lovily kuličky v barevných žížalách, líbaly se se zlatými rybkami a strkaly
pařáty mezi myši. I čarodějové si přišly
na své při slalomu na košťatech a rajtování
na koni. Všichni společně vyčarovali skvělou atmosféru a hezké počasí.
Děkujeme všem sponzorům a dobrovolníkům, kteří přispěli k úspěšnému uspořádání akce.
L. A. Šebestová

Vážení čtenáři,
milí spoluobčané,
v tomto článku bych Vás chtěl informovat o počítačové kriminalitě a především bych Vám chtěl připomenout některé zásady
týkající se bezpečnosti a užívání jízdních kol, jelikož cyklistika
v posledních letech v ČR prodělává velký „boom“. Taktéž je nutné
poukázat na dnešní hustotu dopravy, ke které se váže bezpečnost těch nejvíce ohrožených, a to Vašich dětí a v neposlední
řadě i Vás samotných. Tímto na Vás apeluji, aby Vaše děti užívaly
ochranné přilby (splňující dané předpisy), jelikož úrazy hlavy
jsou jedny z nejčastějších a taktéž nejzávažnějších smrtelných
úrazů u nás. Je třeba mít na paměti i další, zdánlivě banální věci.
Jedná se o osvětlení jízdního kola. Často se s kolegy setkáváme
s případy, kdy nejen děti, ale převážně dospělí neužívají v noci
a obecně za špatné viditelnosti jakékoliv reflexní prvky a o předepsaném osvětlení ani nemluvě. Možná se Vám zdá, že se jedná
o banalitu a že přece dokážete bezpečně přejet ten kousek
od souseda domů. Bohužel ne vždy se to podaří. Mým záměrem
není Vás zastrašovat, či věc nějak přehnaně zveličovat, ale spíše
poukázat na to, že spousta z Vás se často z této všední návštěvy
souseda ocitne na kole pod vlivem byť i jedné štamprle. Vězte,
že tak jako řidič motorového vozidla jste i Vy ohroženi. Mimo jiné
se tím také dopouštíte přestupku, jelikož jste i Vy účastníky silničního provozu. Policie v poslední době eviduje zvýšené množství nehod s cyklisty a bohužel se často jedná o nehody smrtelné, či s těžkými poraněními. V mnoha ohledech je na vině opilý
cyklista. Dovoluji si Vám zde předložit i statistická čísla zranění
a úmrtí cyklistů z roku 2013, kdy bylo usmrceno 58 osob
a těžce zraněno 462 osob. Z toho 48 cyklistů bylo usmrceno kvůli neužití přilby, což je 83 % ze všech usmrcených
cyklistů, devět z deseti usmrcených cyklistů jsou muži,
resp. 5 % chlapců do 15 let a 85 % mužů ve věku 15 a více let.
Dále bych Vám rád připomenul pár novinek. Zákon nám
umožňuje přepravu dětí ve vozících připojených za jízdní kolo.
Zde je uvedeno, že k jízdnímu kolu se smí připojit přívěsný vozík,
který však není širší než 900 mm, má na zádi dvě červené odrazky ne trojúhelníkového tvaru umístěné nejblíže k bočním obrysům vozíku a je spojen s jízdním kolem pevným spojovacím zařízením. Za snížené viditelnosti musí být přívěsný vozík opatřen
vlevo na zádi červeným neoslňujícím světlem. Pokud jsou v přívěsném vozíku přepravovány děti, musí být označen žlutým
nebo oranžovým praporkem nebo štítkem o rozměru 300 x
300 mm, který je ve výšce 1200–1600 mm nad úrovní vozovky.
Zákon stanovuje, že osoba starší 18 let může vézt v přívěsném
vozíku určeném pro přepravu dětí nejvýše dvě děti mladší 10 let.
Jelikož neznalost zákona neomlouvá, přidávám zde ještě pár
paragrafů a vyhlášku pro lepší orientaci v dané cykloproblematice - Jízda na jízdním kolem, jež je vyjmenována v ustanovení §
57 a § 58 zákona č. 361/2000 Sb. a dále vyhláška č.341/2002 Sb.
příloha č. 13 – jež stanovuje Technické požadavky na jízdní kola,
potahová vozidla a ruční vozíky.
CO JE DOBRÉ SI ZAPAMATOVAT A ZDŮRAZNIT:
Kolo na přechodu musíte vést - cyklista nesmí na přechodu
pro chodce na kole jet.
Na kole na chodník nesmíte - přestože se na kole či
na mopedu nesmí na chodníku jezdit, můžete jej vést vedle
sebe. Nesmíte ale ohrozit ostatní chodce, jinak musíte jít
po pravé krajnici nebo okraji silnice.
Chodce nesmíte ohrozit - pokud jedete po stezce, která je

určena chodcům i cyklistům, nesmíte svou jízdou chodce ohrozit. To samé platí i při křížení cyklostezky s chodníkem či stezkou
pro pěší.
Kam cyklista nesmí jet - cyklisté se nesmějí pohybovat
na dálnici, chodníku, stezce pro chodce a pěší zóně.
Na přejezdu buďte ostražití - na přejezdu pro cyklisty neplatí
stejná pravidla jako na přechodu pro chodce. Cyklisté totiž při
přejíždění nesmějí ohrozit jiné účastníky silničního provozu.
Řidiče aut nesmí donutit ke změně směru, nebo rychlosti jízdy.
Stezka patří i jiným - na cyklostezku mohou i jiní sportovci.
Například na kolečkových bruslích nebo na lyžích.
Cyklista mladší 18 let je za jízdy povinen použít ochranou
přilbu, kterou musí mít správně připevněnou; použít ji musí
například i na cyklostezce nebo na polní cestě.
Dítě do deseti let smí na silnici jen v doprovodu osoby, které
už bylo 15 let; neplatí to pro cyklostezku nebo obytnou a pěší
zónu - za jízdní kolo se smí připojit přívěsný vozík, který není širší
než 80 centimetrů, má na zádi dvě červené odrazky; zakrývá-li
vozík světlo na kole, musí být vybaven červeným neoslňujícím
světlem.
Povinná výbava kola zahrnuje oranžové odrazky na kolech,
červenou zadní odrazku, přední bílou odrazku, oranžové odrazky na pedálech a dvě na sobě nezávislé brzdy; v případě snížené
viditelnosti musí na kole být ještě červené (vzadu) a bílé (vpředu) světlo - odrazky z povinné výbavy může cyklista nahradit
reflexními prvky na oblečení a obuvi; zvonek a blatníky nepatří
do povinné výbavy kola.
Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla,
vézt za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře
a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola
nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu.
Dále bych Vás chtěl také upozornit na fakt, že v dnešní moderní společnosti, kde je internet základním vybavením každé
domácnosti, se zvyšuje i internetová kriminalita. Jedná se
například o spamovou (nechtěnou) poštu, jež Vám může přijít
na Váš soukromý či firemní mail. Nejčastěji se jedná o podvodné
jednání, kdy je po Vás například vyžadována úhrada dlužné částky na pojistném, zdravotním a sociálním pojištění či na bankovních službách. Vždy je třeba mít na paměti, že tyto „společnosti“
Vás nebudou kontaktovat emailem, pokud tuto domluvu
s danou společností nemáte. Dále je třeba se zaměřit na adresu
odesilatele, jež je jeden z prvních ukazatelů, že se jedná o spam.
Taktéž Vás upozorňuji, abyste neotvírali přílohy, které jsou
v tomto mailu přiloženy. Může se stát, že si do svého počítače
stáhnete virus anebo program, který může dané osobě odeslat
potřebné informace k jejímu případnému napojení se na Váš
mail, internetové bankovnictví či jiné manipulaci s Vašimi daty
a jejich následnému zneužití.
Na závěr připomeňme nedávnou podvodnou aktivitu s dopisy, kdy většina z Vás obdržela dopis k uhrazení dlužné částky
od společnosti Endemos. Policie v poslední době eviduje mnoho
podobných dopisů či výzev k uhrazení nějaké dlužné částky.
Na závěr mého příspěvku bych Vám chtěl opětovně připomenout, že bezpečnost občanů a veřejný pořádek není výhradní
záležitostí pouze nás policistů, ale i věcí občanů, kteří svým
zájmem o veřejnou sféru a zodpovědným přístupem k dění
okolo sebe mohou z hlediska bezpečnosti výrazně přispět
ke zvýšení kvality života v místě svého bydliště.
Zpracoval


pprap. Filip Hlavička
vrchní asistent
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Sbor dobrovolných hasičů Neubuz
kurence, ale nedaly jsme se odradit a cvičily jsme s plným nasazením.
Na Veselé se ve výborné formě předvedlo i družstvo mužů. Získali pohár za 2.
místo, ale za zmínku stojí, že je od 1. místa
dělily pouze 2 setiny sekundy. Na okrskovou soutěž jela reprezentovat náš sbor
i obec tři družstva a domů dovezla tři
poháry. Ale to jste se dozvěděli na naší
pouti u kapličky, kde hasiče pochválila
a poděkovala za reprezentaci obce i naše
paní starostka.

Děkujeme paní Blance Juříkové, že nám
uvařila velmi dobrý čaj.

Okresní kolo hry Plamen

Okrsková soutěž
Termín konání: 3. 5. 2014
Místo konání: Veselá – hřiště
Už jsme se těšili na naši první soutěž.
Čekala nás štafeta 4x60 m. Cvičili jsme
v kategorii mladší žáci. V prvním družstvu
soutěžil Patrik, Erik, Kuba a Mirek, druhé
družstvo bylo složeno z Lukáše, Filipa,
Jarka a Prokopa. Druhou disciplínou byla
štafeta dvojic a nakonec požární útok.
Počasí nebylo nic moc, vypili jsme hodně
čaje, protože byla zima, ale běhali jsme
jako o život a stálo to za to. Domů jsme přivezli pohár za 2. místo. Pro Lukina, Paťu
a Prokopa to byla první soutěž a zvládli ji
na výbornou. Honza neměl svůj den a to,
co poctivě natrénoval na hřišti, nepředvedl
na soutěži, ale všem slíbil, že na Plamenu
v Otrokovicích „to dá“. Martin Tomšíček
nemohl cvičit v kategorii ml. žáků, tak
pomáhal vedoucím zvládnout a podporovat mladší kamarády. Domů se všichni vrátili prochladlí, ale spokojení.
Na okrskové soutěži se dařilo i družstvu
žen. Přestože věkový průměr byl v rozmezí
16-49 let, tak se podařilo Lucce, Věrce,
Ivaně, Kamile, Míši, Ireně, Dominice
a Lucce M. získat pohár za 1. místo. Toto
umístnění nás zavazovalo cvičit v okresním
kole na Březové. Tam už byla silnější kon-
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Místo konání: stadion Jiskra Otrokovice
Datum konání: 17.–18. květen
Po dvouleté odmlce jsme se zúčastnili
celostátní soutěže mladých hasičů „Plamen“. Jelikož se potýkáme s nízkým počtem dětí, přijali jsme dvě nové posily Barču
a Adama Vaculkovy. Soutěž je rozdělena
do dvou dnů.
V sobotu cvičili Honza, Prokop, Adam,
Erik, Kuba, Mirek, Barča, Jarek a Lukin.
Na oválné dráze se rozdělilo 9 soutěžících
do daných úseků, kde plnili sportovní disciplíny. Štafeta CTIF se běžela dvakrát, poté
následovala štafeta 4x60 m a naposledy
štafeta dvojic. Na stadionu se sjelo 15
družstev ml. žáků a 20 družstev st. žáků.
Byl to plný stadion mladých sportovců.
Musím pochválit naše děti za vzorné chování, protože všichni vedoucí museli svá
družstva včas poslat na start, jelikož se
všechny disciplíny vzájemně prolínaly.
Chtěla bych poděkovat Kamile a Míši, že
nám pomohly děti rozestavět na dráze,
protože jsme měli s sebou i předškoláky,
kteří se velmi dobře zapojili do závodu.
Druhý den probíhaly požární útoky.
Tentokrát jeli soutěžit Jarek, Filip, Prokop,
Erik, Kuba a Mirek a samozřejmě nechyběl
Honza. První útok se vydařil. Přestože nám
chyběly body z podzimního kola, obsadily
děti velmi pěkné 9. místo. Ještě bych chtěla upozornit na problém u dětí s běháním,
proto ať se těší na tréninky, kde dostanou
„zabrat“.

Kácení máje
1. května nadšenci z řad hasičů, ale
i místních a dětí se podíleli na postavení
„májky“, která vydržela nápory nepříznivého počasí v měsíci květnu. Po domluvě
s komunitní školou jsme májku skáceli.
Na myslivecké chatě se při táboráku opékaly špekáčky, byl připravený výborný
guláš, který uvařil p. Minařík. Kdo chtěl, dal
si pivo nebo vínečko. Po blízkém okolí se
nesly tóny písní, které na své kytaře zahrál
Ondra Vičík a příznivci lidových písniček si
zazpívali při harmonice. Počasí bylo téměř
prázdninové a myslím si, že každý si našel
to své a odcházel domů spokojen. 
V sobotu 21. června jeli muži na pohárovou soutěž na Provodov. V náročném terénu a po překonání překážky proudků
a rozdělovače se klukům již počtvrté podařilo získat pohár za 1. místo. Ještě večer se
jelo na noční soutěž do Loučky. V této
velké konkurenci silných družstev obsadili
hoši 15. místo v čase 19,37.
V sobotu 28. června pořádali hasiči
na Veselé pohárovou soutěž. Také na této
soutěži se ukázala souhra celého týmu
a v PÚ na 3B hadice získali pohár za 1.
místo v čase 20,44. Gratulujeme.

Krásy rodné Moravy

Nastává čas prázdnin a dovolených, přejeme všem, aby si všichni užili léta, volna
a pohody. Přestože bude volno, hasičský
kroužek bude i v době prázdnin. Na hasičských stránkách najdete informace (včas),
tréninky budou v pátek.
Na naší pohárové soutěži 6. září budou
cvičit i ti nejmenší, tak vás všechny srdečně zveme na 10. ročník soutěže O pohár
starostky obce Neubuz.
Ivana Tomšů

Exkurze u profesionálních
hasičů ve Zlíně
Vstáváme ve čtvrtek ráno. Pohoda, je
státní svátek, jedeme na exkurzi k profesionálním hasičům do Zlína. Vyrážíme našim
hasičákem.
Nejdříve o nás nikdo neví, ale pak se nás
ujímá velitel Honza, který má službu.
Cvičný poplach, co nejrychleji si obléci
hasičský oblek, vylézt na lano, ukázka sjíždění po tyči. Bylo toho na nás trochu moc.
Jak jsme si to měli všechno zapamatovat?
A to nebylo zdaleka všechno. Čekala nás
ukázka nestandardního vybavení např.
kamerka na průzkum kanálu, nebo také jak
si který hasič vyčistil zuby, dále infračervená kamera. No bylo toho moc. Když jsme

se podívali na hasičská auta např. Tatra
nosorožec, vysokozdvižné plošiny např.
brontosaurus, nebo nový hasičský autobus
dále vraky aut. Podívali jsme se na horolezeckou stěnu, jak se perou hadice, kanceláře, ale i místnosti, kde hasiči spí. Nakonec
jsme nahlédli do posilovny.
Mimochodem jsme se dozvěděli, že mají
hodně pohárů např. za nohejbal, fotbal
atd. Jsou to borci, kteří bojují s ohněm, ale
zasahují i při dopravních nehodách, odchytu zvířat, nebo sundávání prstýnků.
Po náročné exkurzi jsme si dali zmrzlinu
a náš hasičák nás dopravil do obce
Vlčková.
Nejdříve jsme se pohoupali na houpač-

kách, zablbli si na kolotoči, objevili jsme
památný strom, který jsme se snažili obejmout. Poté jsme se přesunuli na slíbený
bowling. A hurá – kdo shodí všechny
kuželky je borec. Odehráli jsme dvě hry
a donesli nám pizzu. Všichni jsme se přejedli a odehrát poslední hru bylo pro
některé spíš trest než odměna. Potom
jsme se vydali domů.
Myslím, že se nám to všem líbilo.
Děkujeme!
Martin Tomšíček

Petra vyhlédla z okna. Uviděla známá
místa, která jí tolik připomínala mládí
a dětství. Posbírala si své tašky, které
měla na vedlejším sedadle, a hrnula se
ke dveřím. Tolik se těšila na svoji starou
babičku. Dlouhá léta na Moravě nebyla,
skoro zapomněla, jak to tady vypadá.
Houkla do útrob autobusu „nashle“
a vyskočila do únorového mrazivého
počasí. Při prvním nádechu Petra ucítila
zamrazení podél páteře. Ne ze zimy, ale
pro tu známou vůni vzduchu. I po tolika
letech ji dokázala cítit. Úplně jiná než
v Praze. Musela se na chvíli posadit
na lavku v autobusové zastávce
a vychutnávat okamžiky návratu do tak
krásného prostředí. Ještě několikrát
z plných plic nasála vzduch tak charakteristický pro tohle místo. Byla v něm
cítit čistota, zmrzlý les i dřevo doutnající
z komínů.
Nad vesnicí se snášel lehký soumrak
smíchaný s bílou mlhou. Jak kráčela
po chodníku, nutilo ji to stále se rozhlížet po známých místech. Před očima
měla louku, posněženou velkou vrstvou
sněhu. Lemovalo ji pár stromů, které se
holé, bez listí skláněly k sobě blíž, snad
aby se zahřály letmým dotýkáním větviček. Věděla, že za kopcem je velká přehrada, kterou ovšem nemohla teď vidět.
Představila si její hladinu a vodu,
která už určitě není tak čistá, jak bývala,
schovanou pod silnou vrstvou ledu.
Když se ohlédla za sebe, rozprostíraly se
tam lesy s velkým převýšením. Krásné
vysoké urostlé smrky, směs zeleného
jehličí a sněhově bílé barvy dodávala
tomu pohledu určité kouzlo.
Nebylo místo, na které by se ráda
nepodívala znovu a znovu. Až jí to vhánělo do očí slzy, jaký to byl krásný
pohled, který jí v Praze tak chyběl. Proč
jen nepřijela dřív?
Vzpomněla si na letní prázdniny před
mnoha lety, kdy se tu jako malé dítě proháněla po lesích. Ze všech stran byla
cítit vůně trávy a sena. Rozžhavená
cesta ji pálila do bosých nohou a lehký
větřík jí čechral věčně rozcuchané vlasy.
Po dovádění v lese se ráda uchylovala
na louku za kostelem, kde si lehala
do vysoké vonící trávy. Tam dlouhé
hodiny ležela, dívala se na modrou
oblohu, která měla barvu blankytu,
nebo honila motýly, poletující po stráni.
Trhala kytky, na kterých se ještě třpytila
rosa, a pletla si z nich věnečky, které pak
nosila na hlavě. Běhala mezi zvonečky
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a konvalinkami, tvořila kytice z kopretin.
Toulala se s opuštěnými psy a hladila
kdejakou zatoulanou kočku. Na podzim
pak, v době Dušiček, se všude kolem
skláněly červené bobule šípků, které sbírala do košíku. I když bylo sychravo, všechen volný čas trávila venku, aby si užila
spadaného listí hrajícího všemi barvami, aby mohla pozorovat ptáky odlétající na jih. Dívala se, jak zazimují včelíny,
a bylo jí líto krav na kopci, co spásaly
poslední zelenou trávu. V zimě se proháněla na saních a nechávala ve sněhu
rýhy, aby každý viděl, kudy projela.
Petra si na chvíli sedla do sněhu
a dělala andělíčky. Bylo jí dvacet devět
let, ale v těchto místech si stále připadala jako malé, osmileté dítě. Tolik
vzpomínek ji zaplavilo. Musela se stále
vracet do dětství. Otřásla se zimou a to ji
teprve vytrhlo z úvah a vzpomínek.
Rázným krokem se vydala k babiččinu
domu, aby byla co nejdřív v teple.
Věděla, že na ni čeká horké kakao a
praskající oheň v krbu. Ve vratech se
ještě jednou ohlédla po krásné, čisté a
nezničené přírodě. Po ztemnělém lese
do vysoka zasypaným sněhem, po louce
i po obloze.
Zavřela oči a vstoupila.
-laš-

Luhačovice
V sobotu 10. 5. pořádala Komunitní
škola SOVA zájezd do Luhačovic na otevírání pramenů. Sešla se nás hrstka, ale i tak
to byl zdařilý výlet. K poslechu bylo
na náměstí několik koncertů, nadchlo mě
především trio žesťových nástrojů. Vidět
jsme mohli duo akrobatek, které předváděly na vysokých hrazdách a lanech svoji
show. Výstava starých motocyklů a automobilů vyrážela dech. Nablýskané karoserie aut neoslňovaly nejen mužské diváky,
ale uchvacovaly i dámy. Projížď k a
na kolech v dobových kostýmech byla fantastická. Pán s dýmkou a flašinetem se ocitl
snad v každém hledáčku foťáků a kamer.
Na jarmarku jsme ochutnali rybízové víno,
grilované sýry, krásně zdobené perníky
a obdivovali jsme řemeslné výrobky. Při
promenádě v dobových kostýmech snad
každá žena zatoužila obléknout si aspoň
na chvíli šaty z časů dávno minulých.
A v restauraci jsme se přesunuli skoro až
do pravěku, protože při ohromném množství hladových lidí, jsme se museli rvát
o každou volnou židli. Neduhy z těla jsme
vyháněli Ottovkou a Vincentkou. Unavení
po celém dnu, nohy bolely, oči přecházely,
jsme si rádi odpočinuli v autobuse na cestě
domů.
L. A. Šebestová
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1. FC NEUBUZ – KOPANÁ

TV NOVA na utkání Kanců
Fotbalové výkony i mimofotbalové aktivity nezůstaly bez povšimnutí ani v republikových médiích. A tak se v neděli 8. 6.
v rámci domácí derniéry Kanců v derby
s rezervou Veselé objevil štáb TV Nova,
který natočil o našem týmu reportáž
do hlavních Televizních novin, v rámci seriálu Okresní přebor.
Kanci sice v utkání padli se soupeřem
posíleným o hráče A týmu 1:2, ale mediální
podpora znamenala další zviditelnění naší
činnosti a unikátního projektu Kanci pro
kance. Zvedl se také zájem místních podnikatelů o spolupráci s naším oddílem.
Odkaz na reportáž: http://hornipodrevnicko.cz/clanky/item/tv-nova-okresni-prebor-kanci-z-neubuze-na-veselou-v-nemeli-2014
Poděkování partnerům
Klub 1. FC Neubuz děkuje svým partnerům a sponzorům za nastolenou spolupráci v minulé sezoně a těšíme se na vás v té
příští, 2014/2015! Pokud byste měli zájem
o podporu či spolupráci s naším oddílem,
napište nám na 1fcneubuz@gmail.com.
Jsme otevřeni jakékoliv formě spolupráce.
Reklamní plochy a zboží
Na hřišti se během jara objevily reklamní
plochy pro naše partnery, velké logo kance
bdí nad bránou u tribuny, modrožlutá
nálada na vás číhá na každém kroku.
S podporou obce také nyní můžete být
kancem! Nově máte možnost zakoupit
minidresy či šálu s logem a názvem klubu,
kterými můžete vyznat podporu neubuzským kancům. Více na webu neubuzfc.
webnode.cz
Plány na sezonu 2014/2015
V plánech na nadcházející sezonu je
zahájení nových charitativních aktivit,
aktivní dětský koutek pro maminky
s dětmi i s dohledem, pravidelné akce
pořádané fotbalisty, možnost zatrénovat si
s kanci, boj o postup. Nezbytnou součástí
je ale stabilizace kádru, proměna hostování na trvalé přestupy a mnoho dalších aktivit, které budou závislé na rozpočtu našeho klubu.

Hymna Kanců
Skupina Premier, nebo sólový interpret
Ondřej Vičík připravují 2 verze hymny
kanců, na chuť si tak přijde jak milovník
rokové, tak i moderní hudby. Již na úvod
nové sezony budou hymny představeny,
máme se na co těšit!
Tabulce střelců kraluje Kanec Michal
Pšenka
Soutěžní ročník 2013/2014 dopsal svůj
poslední příběh (Kanci z Neubuzi vyhráli
na hřišti postupujících Vizovic 5:3, pozn.
redakce) a tak přišel čas rekapitulovat. Jako
první je tady statistika střelců.
Michal Pšenka – sniper Kanců z 1. FC
Neubuz, který pálí vždy ostrými, se usadil
na trůnu a s naprosým přehledem si
dokráčel pro korunu nejlepšího střelce.
Michal odehrál 15 utkání a nastřílel v nich
30! branek. Kanci tak ví, že pokud „Pšeňa“
nastoupí, mohou počítat s gólovým příspěvkem v každém utkání. Michal tuto
pověst střelce naplňuje již několik let
v řadě a my se tak můžeme těšit na to, co
nám předvede již za pár týdnů v nové
sezoně.
Sezona 2014/2015, změny a penaltové rozstřely
Nadcházející sezona přináší spousty
změn, protože se několik klubů rozpustilo
a nové vznikly. Ve skupině tak máme hned
čtyři „B“ týmy, tudíž nebude nouze o zajímavé a těžké duely. Zahajující kolo je
ve druhém srpnovém týdnu, novinkou je
také pravidlo o tom, že každé utkání musí
mít vítěze. V případě remízového výsledku
bude následovat penaltový rozstřel, který
určí držitele druhého bodu. Utkání tak
budou pro diváky ještě více atraktivní.
Změny v kádru
Náš tým by se mělo podařit udržet pohromadě, zatím jedinou změnou je návrat
Štěpána Králíka do týmu Karolinka. Štěpánovi moc děkujeme za jeho služby a přínos do kabiny a přejeme jemu i jeho staronovému týmu hodně úspěchů! Kolem
našich opor sice krouží pomyslná lasa, ale
zatím odoláváme.
Gratulujeme!
 Jakub Štefek, brankář a sekretář 1. FC

Z naší školy
Čarodějnický den
Filipojakubská noc, noc z 30. dubna na 1. května, je považována za nejmagičtější v roce.
Kdysi dávno lidé věřili, že se o této noci otevírají jeskyně s poklady a na vršky kopců se slétávají čarodějnice. Proto se na ochranu před čarodějkami zapalovaly ohně a pálila se košťata. Vzniklý popel měl mít magickou moc pro člověka, úrodu i dobytek.
I naší neubuzskou školu jsme chtěli ochránit od zlé moci a slavili jsme „Čarodějnický
den“ samozřejmě i s výukou. Začali jsme čarodějnickým tancem a následovala „kouzelná
matematika se začarovanými příklady, český jazyk s čarodějným diktátem i magická angličtina“. Vyzkoušeli jsme také létání na koštěti. Když nás začalo poslouchat, tak jsme se
proletěli po škole a hledali ztracené amulety. Na sletišti jsme se naučili zaříkadla a zkoumali, co se ukrývá ve škapulířích – pytlíčcích, které chrání člověka proti nemocem
a neštěstí. Největší problémy jsme měli s poznáním a určením hadí kůže jen podle hmatu.
Na tuto zapeklitou otázku odpověděli správně jen ti nejnadanější čarodějové. Na dvorku
jsme zapálili hranici, ve které shořela všechna naše tajná přání i slabiny. Nebojte! Přes
oheň se neskákalo. Vystačili jsme si se zaklínadly. Na závěr následoval výtečný lektvar
a začarovaná úžasná polévka – mňam.
Pro zvídavé máme i recept: 4 myší ocásky, 2 hadí kůže, 3 chlupy z černého kocoura,
1 muší křídlo. Vše zalít 0,5 l vody a zvolna vařit. Přejeme dobrou chuť!

Poděkování
Ředitelk a školy děkuje Natálii
Adámkové, Erice Ševců, Lucii Vávrové,
Jarkovi Hynčicovi, Cyrilovi Sládkovi,
Prokopovi Tomšíčkovi a Filipovi
Zábojníkovi za vzornou reprezentaci
školy a obce na sportovních, přírodovědných, ekologických i literárních soutěžích, kdy jsme v konkureci velkých škol
obsazovali přední místa. Velkou pochvalu si všichni zaslouží za divadelní představení a pestrá vystoupení, která absolvovali od svého nástupu do naší školy.
„Byli jste výbornými studenty, děkuji
Vám i Vašim rodičům za pomoc, vstřícnost a podporu. Za celý kolektiv zaměstnanců školy přeji hodně štěstí a zdaru
v dalším studiu, ať potkáte samé milé
a tolerantní lidi. Užijte si báječné a pohodové prázdniny plné sluníčka!
Srdečně děkujeme panu Liborovi
Valeriánovi za pomoc při dopravě žáků
na pestré akce školy.
Žáci a učitelky ZŠ Neubuz

Regionální kolo
v lehké atletice Zlín

Dětský den – letiště Bílá hlína
V sobotu dne 14. 6. 2014 proběhl na letišti Dětský den. Po příchodu jsme se šli převléknout a potom proběhl country tanec. Vystoupení se všem moc líbilo. Za odměnu
jsme dostali pití a párek s rohlíkem zadarmo. Jakmile jsme se převlékli, mohli jsme jít
k různým soutěžím nebo si zajezdit na koni. 
Erika, Lucka, Natka

Dvacet žáků z neubuzské školy se
zúčastnilo regionálního kola v atletickém
čtyřboji.
Účast našich dětí je nejen soutěžní, ale
také poznávací a zkouškou některých disciplín. V Neubuzi není doskočiště a ani
běžecká dráha. Proto tato zkušenost je pro
ně přínosem. Nejúspěšnějšími závodníky
byl Filip Zábojník, který se ve své kategorii
umístil na 1. místě. Ve starší kategorii byl
na 2. místě Erik Lukeš a z děvčat se umístila na 3. místě Natálka Adámková. I ostatní
byli šikovní. Do první desítky se umístili
všichni. Velcí bojovníci a bojovnice byli
i žáčci z 1. a 2. ročníku. Důležité bylo, že to
nikdo nevzdal a závod dokončil, i když
s vypětím všech sil.
Všem sportovcům děkujeme za reprezentaci naší školy.
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Poděkování škole
Milí spolužáci, dovolte nám, abychom jménem vás všech, poděkovali našim paním
učitelkám a ostatním zaměstnancům školy.
Milé paní učitelky, děkujeme vám za 5 let příjemně strávených na této škole.
S vaší pomocí jsme zvládli nesmyslné klikyháky proměnit v abecedu. Písmena
ve slova a slova ve věty. V počítání na prstech jsme se stali přeborníky. Zdolali jsme klokany a cvrčky. Rýsování máme v malíčku. One, two, free, four... jde nám lehce, i když
občas narazíme na nové a neznámé lekce, s vervou vše dobře zvládáme.
V přírodovědných soutěžích jsme se stali krajskými přeborníky, poznávačka je pro
nás hračka. V Neubuzi ve škole to zná každá malá žačka. Prstem po mapě jsme procestovali skoro celý svět, teď už nám zbývá jen vyletět.
Na dopravním hřišti jsme se naučili jezdit na kole, díky tomu jsme si obstarali i svůj
první řidičský průkaz, ale nebylo to jednoduché. Věděli jsme, že na hudbu se dá tancovat, ale v country jsme se naučili celé taneční sestavy. Zvládli jsme i společenský tanec.
Polonézou a valčíkem jsme zpestřili plesy na akcích v okolí.
Rodiče nás naučili psát na počítači, ale opět to nestačilo. V informatice jsme se naučili
nejen psaní, ale hravě zvládneme i složitější programy. „Slohovky“, už píšeme, jako novináři. Flétna se stala našim kamarádem na všech školních vystoupeních. Zvládáme hrát
z not i bez nich.
Paní učitelky, jsme rádi za všechny výlety, školy v přírodě, výukové programy na kterých jste s námi byly. Nejen, že jste nás učily učit se, ale také jste nás hodně naučily
a uměly jste si s námi i hrát. Dávaly jste nám dobrý příklad a připravovaly nás i do dalšího života. Děkujeme vám!
Děkujeme paní kuchařce za recepty a rady při vaření na Dnech otevřených dveří
a paní školnici za úklid a přípravu učeben.
Natálka, Lucka, Erika

Jubilanti
8. 8. Hynčicová Milada, č.p. 17
16. 8. Putna Jaroslav, č.p. 30
24. 8. Vinklárková Marie, č.p. 53
1. 9. Železník Jaroslav, č.p. 106
2. 9. Hynčica Josef, č.p. 86
3. 9. Semelová Marie, č.p. 55
12. 9. Vocel Alexandr, č.p. 150
16. 9. Vajďák Josef, č.p. 80
18. 9. Čapáková Božena, č.p. 60
24. 9. Čech Svatopluk, č.p. 112
29. 9. Revenda Jan, č.p. 16
Narození
4. 5. Vít Tomšů, č.p. 79
Přihlášení
Březíková Martina, č.ev. 11
Postava Petr, č.ev. 13
Odhlášení
Minařík Michal, č.p. 2

75 let
60 let
82 let
80 let
60 let
70 let
60 let
70 let
80 let
70 let
75 let

V úterý 10. června odpoledne proběhlo
v Uherském Brodě slavnostní vyhlášení
a předávání ocenění literární soutěže
„TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE“, kde zástupci naší
malotřídní školičky Lucie Vávrová a Filip
Zábojník získali krásné 3. a 2. místo.
Moc gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů.

Sportovní dopoledne
na Veselé
V pátek 20. června jsme se zúčastnili
tradičního sportovního dne ve fotbalu
a vybíjené v rámci spolupráce se ZŠ Veselá, který se tentokráte konal na trávníkovém hřišti na Veselé. Počasí nám přálo,
ve vybíjené jsme získali pohár za krásné
1. místo! Ve fotbale byli Veselani lepší.
Všem účastníkům děkujeme za příjemně
strávené dopoledne. Byli jste skvělí :)
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