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Ročník XXIII.

Z naší školy

První školní den
1. září bylo sice pošmourné počasí, ale
za dveřmi neubuzské školy čekala
na nové prvňáčky rozzářená třída. Tentokrát usedlo poprvé do školních lavic 9
prvňáčků (5 děvčat a 4 hoši). Nejprve je
přivítali starší kamarádi. Zazpívali, zatančili a zarecitovali, to aby jim dodali odvahu k pasování na prvňáčky. Jistě to
nebylo vůbec jednoduché předstoupit
před všechny děti a rodiče, absolvovat

pro všechny plnou bednu nádherných perníčků. Nakonec si všichni společně zazpívali a zatančili. Tak už jen zbývá popřát
jim úspěšné vykročení do světa školáků.

nejprve chůzi po kladině, potom ukázat,
jak umí zacházet s nůžkami a nakonec se
nepolekat velkého pravítka, kterým paní
ředitelka poklepala každému na rameno.
Všichni to zvládli na jedničku! A tak,
v novém školním tričku s tučňákem a krásnou stužkou – PRVŇÁČEK 2014 – přes
rameno, si mohli zazvonit na zvoneček
a začít ten svůj první školní rok. Ještě je
čekala lekce galantnosti, každý dostal
kytičku, kterou předal své mamince či
babičce. Jedna z maminek pak vykouzlila

Zprávy z obce
OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR
Starostka obce Neubuz v souladu s ustanovením § 29 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a § 14c Zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
ČR ve znění pozdějších předpisů,
o z n a m u j e:
1. Volby do zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 10. 10. 2014 od 14.00 hod. do 22.00
hod. a v sobotu 11. 10. 2014 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
2. Místem konání voleb v okrsku č. 1 je zasedací místnost Obecního úřadu v Neubuzi.
3. Volič je povinen při hlasování prokázat totožnost a státní občanství.
4. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý
povinen uposlechnout pokynů předsedy Místní okrskové volební komise.
5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků.
6. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Neubuzi dne 25. 9. 2014

POZVÁNKA
na setkání seniorů
Tradiční setkání seniorů se uskuteční
v pátek 7. 11. 2014 od 17.00 hod
ve společenské místnosti
nad obchodem.
K tanci a poslechu bude hrát duo Ivan
a Danka. Program předvedou žáci místní
základní školy. Občerstvení zajištěno.
TĚŠÍME SE NA VÁS !

Renata Zábojníková, starostka

Jak se volí v komunálních volbách
Každý volič obdrží jeden volební lístek a má k dispozici tolik hlasů, kolik má členů
zastupitelstvo dané obce, kde volič volí. Hlasy může rozdělit mezi více kandidátek
a na volebním lístku uděluje křížky před jmény celých kandidátek či jednotlivých kandidátů.
PŘÍKLAD: Představte si, že volíte v malé obci, kterou vede 7 zastupitelů. Můžete tedy
udělit maximálně 7 hlasů.
Zákon umožňuje 3 způsoby vyplnění volebního lístku:
Metoda 1, tzv. velký křížek: vybrat celou jednu kandidátku a dát jí jeden křížek u jejího
názvu, tím kandidátce připadne všech 7 hlasů*
Metoda 2: vybrat maximálně jednu kandidátku (metoda 1) a rozdělit až 6 zbylých hlasů
mezi členy ostatních kandidátek**
Metoda 3: rozdělit 7 hlasů mezi kandidáty různých kandidátek
*Sedm hlasů kandidátka dostane pouze tehdy, kdy je na ní 7 kandidátů. Pokud by
na kandidátce bylo např. 5 kandidátů, kandidátka dostane pouze 5 hlasů.
**Pokud zvolíte metodu 2, tedy udělíte velký křížek jedné kandidátce a několik hlasů rozdáte ještě kandidátům z jiných kandidátek, mějte na paměti následující: kandidátce s velkým křížkem se od zdola odečítá tolik hlasů, kolik udělíte jiným kandidátům z jiných kandidátek.
Preferenční hlasy fungují jinak než ve volbách do Sněmovny. Hlasy se sčítají primárně podle stran a mandáty se přidělují podle pořadí na kandidátce. Aby kandidát přeskočil z nižších pozic na kandidátce na první místo, musí získat o 10 % více hlasů, než
činí průměrný počet hlasů na kandidáta.
Pokud vyberete jednu stranu a zároveň křížkujete členy její kandidátky, preferenční
hlasy se vůbec neberou v potaz – opět platí, že mandáty se rozdělují dle pořadí na kandidátce. Není vám to stále jasné?
Vyzkoušejte si simulátor volebního lístku na http://volby.rovnou.cz/.

Z jednání ZO Neubuz
• ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu
s městem Vizovice o sociálně právní ochraně dětí.
• ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR .
• ZO schválilo majetkoprávní vypořádání
komunikace v Hořansku – upřesnění
po skutečném zaměření.
• ZO schválilo majetkoprávní vypořádání
komunikace Budín – prodej, nákup
a nájem pozemků dle skutečnosti.
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• ZO schválilo úpravu rozpočtu.
• ZO schválilo smlouvu s firmou DERATEX o deratizaci obce na další období.
• ZO schválilo příspěvek Spolku přátel
Lukova 5.000,- Kč.

Hledáme
muže nebo ženu, kteří by byli ochotni
připravovat a přednášet proslovy při
smutečním rozloučení s našimi spoluobčany. Zájemci hlaste se na obecním
úřadě. Děkuji.

Nové webové stránky obce
Naše obec má nové webové stránky.
Adresa zůstala stejná www.neubuz.cz.
Web je od firmy Galileo Corporation
s.r.o., která se specializuje na weby měst,
obcí, hradů a zámků. Náplň webu splňuje
všechny zákonné povinnosti a má spoustu
výhod od předchozí amatérské verze.
Obsahuje např. verzi pro seniory – zjednodušená verze s velkými barevnými ikonami
a možnostmi zvětšení písma. Některé příspěvky jsou namluveny, nemusíte je tedy
číst, ale poslouchat. Samozřejmostí jsou
cizojazyčné verze – jedním klikem si můžete číst informace o obci v angličtině, němčině, polštině i v jiných jazycích. Velmi zajímavý je i odkaz „Životní situace“, kde
najdete důležité informace z oblasti rodiny, zaměstnání, zdraví, financí, bydlení,
sociálního zabezpečení apod. Velmi doporučuji tento odkaz, který se nachází
v levém sloupečku, navštívit. Zjistíte zde
opravdu všechno, co potřebujete vědět při
vyřizovaní různých záležitostí na úřadech
či v zaměstnání.
Doufám, že se Vám naše nové webové
stránky budou líbit a budete je hojně
navštěvovat. Svůj názor, zda se Vám líbí, či
nikoli, můžete vyjádřit v anketě.
rz

Pozvánka
Myslivecké sdružení Neubuz – Dešná

pořádá v sobotu 18. 10. 2014
zájezd na sv. Hostýn
na Hubertskou pouť.
Zájemci hlaste se
u p. Staňky Minaříkové,
tel. 602 431 139.

Domácí kompostování

Vzdělávání v obci
Naše obec se zapojila do operačního
programu Vzdělávání v obcích do 2 tis.
obyvatel ve Zlínském kraji, financovaného Evropským soc. fondem a státním
rozpočtem ČR.
Garantem projektu je Obchodní akademie a VOŠE Zlín. Od srpna již proběhly 4
semináře – Finanční a spotřebitelská gramotnost, základy podnikání a právní vzdělání. Bylo možno se dozvědět mnoho užitečných informací. Na zimní a jarní měsíce
je připraven seminář počítačů – 19. 2. 2015
– Základy práce s PC, 26. 2. 2015 – Internet
a elektronická pošta, 5. 3. 2015 – Textový
editor MS Word, 19. 3. 2015 – Tabulkový
kalkulátor MS Excel, 26. 3. 2015 – Práce
s tabletem a 9. 4. 2015 – Chytré telefony(smartphony).
Kurzy budou probíhat od 17 hodin
na hasičské zbrojnici. Jsou určeny pro
všechny, kteří mají uplatnění na trhu
práce - ženy na MD, nezaměstnané, částečně invalidní lidi, ale i pro zaměstnané, kteří mají zájem si rozšířit své vzdělání nebo si jen oživit své znalosti.
Kurzy jsou zcela zdarma včetně školících
materiálů a občerstvení.
Zájemci se mohou hlásit:
u p. Gargulákové, tel. 605 701 367
e-mail:
KamilaGargulakova@seznam.cz.

O českém národu se vždy říkávalo, že je národem zahrádkářů. Obliba v zahradničení, obdělávání půdy, pěstování zeleniny a ovoce je nutně spojená s potřebou kvalitního hnojení.
Domácí kompostování je dobrý způsob, postérů o objemu 900 l Místní akční skupikterým si můžeme vyrobit kompost z bio- na Vizovicko a Slušovicko (MAS).
odpadů produkovaných v domácnosti
Dotace byla uvolněna z operačního proa na zahradě. Ke kompostování nám stačí gramu životního prostředí a pokryla 90 %
relativně malý kompostér, který na zahra- pořizovacích nákladů. Na stovku kompodě zabere daleko méně místa než klasické stérů přispěla obec Neubuz částkou
hnojiště. A nesmrdí.
25.500,- Kč. Projekt je spolufinancován EvKompostéry si tedy mohou dovolit ropskou unií, a to Fondem soudružnosti.
i domácnosti s malou zahrádkou. Můžete Účelem tohoto projektu je splnit požadajej postavit na kterémkoliv místě. Je však vek Evropské unie o nakládání s biologicnutné zajistit kontakt kompostu s půdou, kými odpady, který je uzákoněn legislativbetonová plocha moc vhodná není.
ní změnou na národní úrovni.
Teoreticky je možné kompostovat
Naši občané získali kompostéry zcela
všechny organické látky. Rostlinné i živo- zdarma, na základě smlouvy o výpůjčce
čišné. Zbytky jídel, zbytky zeleniny a darování kompostérů, uzavřené mezi
a ovoce, čaj, kávová sedlina, dokonce obcí Neubuz a jednotlivými zájemci –
i potravinami znečištěný papír. Popel ze občany. Kompostéry jsou občanům vypůjdřeva, hobliny a piliny, pokosená tráva, čeny bezúplatně a po 31. 12. 2018 budou
listí, posekané či rozdrcené větve.
převedeny do jejich vlastnictví.
Je tedy zřejmé, že kompostování nám
Máme velkou zahradu a spoustu přírodznačně sníží množství odpadů končících
ního odpadu. A teď máme i kompostér
v popelnicích a následně na velkých smeti- a jsme moc spokojení. Už nemusíme pořád
štích. Každý člověk ročně vyprodukuje dokola řešit problém, kam s posekanou
v průměru 327 kg komunálního odpadu. trávou. Navíc máme kvalitní plnohodnotný
Z toho množství je až 45 % bioodpad. Tří- humus, který můžeme využít ke hnojení
dění a následné kompostování odpadů stromů, květin a dalších rostlin.
šetří naše peníze v obecních rozpočtech.
A ještě jedna informace, možná ta nejČím více bioodpadů v kompostérech, tím důležitější.
menší navyšování poplatků za svoz odpaKompostér není popelnice! Není to sběrdů.
ná nádoba na odpad, která se po naplnění
Protože rozložitelného odpadu u nás vyveze.
doma produkujeme opravdu dost (do
V žádném případě do kompostéru nepajedné popelnice se nám to už nevešlo), tří barvy, staré léky, oleje, chemické prozačali jsme uvažovat o koupi kompostéru.
středky, textil, prach z vysavačů, mléčné
Proto nás velmi potěšila možnost získat výrobky, kosti.
kompostér v rámci projektu „KompostuPevně věřím, že pokud doma ještě
jeme v každé rodině“.
kompostér nemáte, brzy si pro ten svůj
Jedenácti obcím z našeho regionu zajis- zajedete.
J.Š.
tila prostředky na nákup plastových kom-

Senioři a počítače
Desítka spoluobčanů, převážně seniorů, se v srpnu zúčastnila počítačového
kurzu „Senioři komunikují“. Kurz organizoval Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových a byl pro všechny
zúčastněné zcela zdarma. Do projektu
jsme se hlásili už potřetí, ale protože je
o něho vždycky velký zájem, byli jsme
vybráni až letos. Z 99 žádostí bylo vybráno 27 obcí, kde se kurz pořádal. Zájemci
absolvovali celkem 15 hodin výuky ve 4
dnech. Seznámili se se základy práce
na počítači a hlavně se naučili vyhledávat
informace na internetu. Každý pracoval
na svém notebooku, takže si vše „ošahal“
doopravdy. Všichni v pátek odcházeli
s hlavou plnou nových vědomostí a s příručkou pod paží. To kdyby se jim z hlavy
něco vykouřilo…
rz
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Sbor dobrovolných hasičů Neubuz

Tak jako každoročně v letním období
i letos jsme se zúčastnili mnoha hasičských
klání.
Družstvo mladších žáků 5. července
2014 soutěžilo na již tradiční pohárové
soutěži na Hrobicích. Počasí bylo proměnlivé, ale naši mladí hasiči předvedli perfektní útok a vybojovali 1. místo ve své kategorii. Nutno podotknout, že pro Barču, Honzu
a Lukáše to byla „první velká soutěž“
a i ostatní ostřílení členové tohoto družstva – Filip, Mirek, Jarek, Prokop, Martin,
měli velkou radost.
Další soutěží byla naše pohárovka 6. 9.
2014. Soutěžilo družstvo ml. žáků „A“Barča, Marťa, Lukáš, Honza, Filip, Adam,
které obsadilo 5. místo. Ml. žáci „B“- Mirek,
Jarek, Kuba, Filip, Erik, Prokop vybojovali 1.
místo. Toto družstvo bude příští rok soutěžit v kategorii starších žáků. Tímto jim
děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme mnoho dalších úspěchů.
V sobotu 20. 9. 2014 jsme jeli s nadšením na pohárovou soutěž do Ubla. Počasí

4

Poteči, Vysokém Poli, Štítné nad Vláří
a Vrběticích. Tyto soutěže mají jedinečnou
atmosféru. Začínají zpravidla v 21 hodin
a končí kolem 5. hodiny ranní. Letošního 2.
ročníku ligy se zúčastnilo 69 družstev
z celého Zlínského kraje. Nejlepšího umístění dosáhli ve Vysokém Poli. Časem 16
vteřin 61 setin obsadili 6. místo. Celkově se
v lize umístili na 16. místě.
Kromě noční ligy absolvovali mnoho
pohárových soutěží. Získali 1. místo
v Neubuzi, na Veselé a v Provodově, 2.
místo v Uble a 3. místo na Hrobicích.
Na pohárovce v Horním Lidči se sice umístili na 5. místě, ale dosáhli svého nejlepšího času v požárním útoku ve své kariéře
15 vteřin a 55 setin.
16. 8. 2014 se na Březové konala pohárová soutěž hasičů nad 35let. Po nástupu
družstev, který doprovázela dešťová přeháňka, se počasí umoudřilo a všichni se
vrhli do soutěžních úkolů a požárního
útoku. Obě naše družstva se musela
na poslední chvíli vypořádat se zdravotními problémy svých členů, ale bojovala statečně. Ženy obsadily 4. místo a muži 7.
místo.
přálo a našim dětem se opět dařilo. Vezli si
domů pohár za 2. místo. Toto byla poslední
pohárová soutěž v letošním roce, ale se
soutěžením budeme pokračovat 11. 10.
2014 v Kaňovicích hrou Plamen a 17. 10.
2014 Pojezdovou soutěží.
Družstvo žen se v druhé polovině roku
účastnilo jen pohárové soutěže v Neubuzi.
I když bojovaly statečně, obsadily 9. místo.
Chtěly bychom se v příštím roce zúčastnit
více soutěží, ale neustále se potýkáme
s nedostatkem děvčat. Holky z Neubuze
starší 16 let, přijďte mezi nás! Přihlásit
se můžete u Kamily Gargulákové.
Družstvo mužů si vyzkoušelo Jihomoravskou noční ligu – sérii sedmi nočních
soutěží v Mirošově, Loučce, Drnovicích,

K.G.

O pohár starostky obce Neubuz
Stalo se již tradicí, že první zářijovou
sobotu pořádáme v naší obci hasičskou
pohárovou soutěž. Letos se uskutečnil již
10. ročník. Krásné počasí, bohaté občerstvení a příjemné prostředí přilákalo mnoho
soutěžících i diváků.
Přijelo 20 družstev mladších a starších
žáků a 27 družstev žen a mužů. K požárnímu útoku byl připraven i netradiční úkol.
Soutěžní úkol vždy plnil jeden člen a zbývající členové vybíhali po zaznění zvukového signálu. Žáci měli za úkol přeskočit 5
překážek snožmo a dospělí zdolávali
malou překážku (ženy), okno (muži) se
zapojením hadice na rozdělovač a proudnici.
Po nástupu v 11 hodin začala družstva
žáků. Všichni se snažili podat co nejlepší
výkony. V kategorii mladších žáků získalo
1. místo družstvo „B“ z Neubuze časem
24,77, 2. místo obsadili žáci z Vlachovic
26,98 a 3. místo putovalo na Veselou 27,58.
Neubuzští mladší žáci „A“ se umístili
na krásném 5. místě časem 31,35 z 13
družstev – byla to jejich první soutěž.
Vyrovnané výkony nám předvedli i starší
žáci. Pohár si odvezlo družstvo z Trnavy čas
21,08, 2. místo Ublo 24,68 a 3. místo patřilo
Všemině 27,58. Všechny děti získaly již tradiční perníkové medaile z dílny paní E.
Kobylíkové, letos ovšem vylepšené o jedlý
potisk. Nechybělo ani překvapení z oblak
v podání pana P. Jungmana.
Oběma děkujeme!

V odpoledních hodinách byla odstartována soutěž žen a mužů. S velkým očekáváním zahájili soutěž naši muži „A“.
Po letech, kdy se jim v domáci soutěži
vůbec nedařilo, měli velký cíl – získat
pohár v 10. ročníku. Bylo to napínavé až
do samotného konce. Časem 25,69 vysněný pohár získali a udělali radost nám všem
a především paní starostce. Na 2. místě se
umístili muži ze Zádveřic 28,39 a 3. místo
získalo družstvo Slušovic 28,53. Muži
Neubuz „B“ se umístili na 11. místě. V kate-

gorii žen kralovaly ženy ze Zádveřic časem
28,85, 2. místo získaly ženy z Jasenné 34,45
a 3. místo ženy z Ubla 35,01. Naše ženy
obsadily 9. místo.
Děkujeme všem, kteří se postarali
o občerstvení a technické zázemí, rozhodčím, komentátorce celé akce paní starostce, soutěžícím a divákům za příjemnou
atmosféru! Děkujeme obci Neubuz
za dlouholetou podporu našeho hasičského sboru!
K.G.

Vzpomínka
na čestného starostu SDH Neubuz
Josefa Chovance
31. srpna jsme se dozvěděli smutnou zprávu
o úmrtí našeho čestného starosty Josefa Chovance.
Bylo mu dopřáno dožít se 82 let. Je to kus života
a zůstalo za ním hodně vykonané práce.
Jeho zálibou byly auta a stroje a to byl krůček
k tomu, aby se začal zajímat o práci u dobrovolných
hasičů v Neubuzi (tehdy požárníků). Členem se stal
20. 11. 1950 a pod vedením starších členů začala
aktivní práce pro sbor. Společně s ostatními členy si
vzájemně pomáhali a udržovali kamarádství, neboť
nikdo nevěděl, kdy bude jeden druhého potřebovat. Pro své organizační schopnosti brzy
začal pracovat ve výboru. V roce 1964 jako technický referent. 14. září 1977 přebral společně s M. Kobylíkem nový hasičský vůz Tatru 805, která je dodnes chloubou našeho
sboru. V roce 1977 převzal po odstupujícím předsedovi J. Čechovi (zakladateli sboru),
jeho funkci a společně s novým výborem (místopředseda M. Kobylík, velitel S. Železník,
jednatel Z. Vičík, preventiva M. Válek atd.) pokračuje v práci pro sbor. Cvičící družstva
mužů i žen dosahovala pod jeho vedením velmi dobrých výsledků. Sbor si velmi dobře
stál v hodnocení 11. okrsku. Jak přibývala léta, začaly se objevovat zdravotní problémy,
které mu znemožňovaly aktivně pracovat pro sbor. Proto v roce 2002 žádal o uvolnění
z funkce předsedy SDH Neubuz. Přesto další léta sledoval se zájmem práci neubuzských
hasičů. Po zlepšení zdravotního stavu s námi jezdil na hasičské pouťě na sv. Hostýn, podporoval cvičící družstva na soutěžích v 11. okrsu. Po založení družstva žáků, pasoval ty
nejmladší a měl radost z nastupující „drobotiny.“ Bude nám chybět při zastavení končinového průvodu u jeho domku v Hořansku, kde vždycky čekal se „štamprlí“ dobré slivovice
a večer při pochovávání basy, kdy se s námi veselil (bez ohledu na svůj věk) do pozdní
hodin.
„Strýček“ byl oblíbený nejen v naší obci, ale v celém okrsku, kdy s námi jezdil na okrskové aktivy na Veselou, valné hromady a výročí okolních sborů (naposledy to bylo 25. května 2014 ve Slušovicích). V roce 2008 náš sbor slavil 70 let od svého založení. Bylo potřeba
zmapovat práci hasičů za uplynulá léta. Kdo by nám mohl pomoci lépe než ten, kdo zažil
léta začátků sboru, léta socialismu i nové tisíciletí.
Za svou dlouholetou práci převzal náš bratr Josef Chovanec tato ocenění:
30. 10.1963 – čestné uznání SDH; 20. 9. 1978 – čestné uznání OSH; 17. 4. 2002 – medaile
za příkladnou práci; 15. 3. 2006 – stužka za věrnost 50 let; 11. 5. 2008 – medaile za zásluhy
(oslavy založení sboru); 6. 5. 2012 – medaile sv. Floriána (uzavření přátelství s SDH Lipová).
Dopsán byl příběh jednoho života. Příběh, který však nekončí, ale pokračuje v nás.
S úctou budeme vzpomínat.
Hasiči

Poděkování
Děkujeme všem spoluobčanům a známým za účast a projevy soustrasti při posledním rozloučení s naším tatínkem a dědečkem, panem Josefem Chovancem. Zvláště
děkujeme paní starostce Ing. Renatě Zábojníkové za krásná slova. Velké poděkování
patří také členům SDH Neubuz a jejich starostovi panu Stanislavu Tomšů za účast
a důstojnou organizaci pohřbu.
Dcera a syn s rodinami.

Vítejte v klubu maminek
Ať jste těhotná nebo již máte vedle
sebe své malé srdíčko, máme pro Vás
spoustu užitečných rad a informací.
Hry, ruční práce, společné focení, zajímavé přednášky nebo třeba cvičení. To
všechno absolvovaly maminky se svými
dětmi v klubu maminek v minulém školním roce.
Klub funguje pod komunitní školou
Sova. A proč provozujeme klub maminek? Důvody byly jasné. Děti. Některé
děti jsou velmi živé, společenské, rády
se druží. Sedět s nimi o samotě doma
není ideální. Jiné děti jsou pravým opakem. Ostýchavé a mezi děti nechtějí.
Klub může pomoci právě těmto dětem
začlenit se do kolektivu ještě před příchodem do mateřské školky.
Klub je otevřené a přátelské místo
i pro rodiče (i když tatínkové jsou většinou ostýchaví a nedůvěřiví). Velkým přáním je nabídnout pomoc sociálně, fyzicky i mentálně handicapovaným dětem
a jejich rodičům.
V listopadu se po delší pauze opět
začneme pravidelně scházet každou
středu ve společenské místnosti nad
obchodem, vždy od 16:00 do 18:00 hod.
Dopolední setkávání zatím nejsou
možná. Klub už nebude organizovat
Lucka Šebestová – nastoupila do práce.
Minulé období ukázalo, že není jednoduché sjednotit čas a potřeby všech
dětí a jejich maminek. Obracíme se
na Vás tedy s prosbou o zvážení termínu
setkávání. Prosím dejte nám vědět, zda
Vám bude vyhovovat. Odpolední setkávání má i své výhody. Klub maminek se
může stát klubem všech maminek,
nejen těch na mateřské dovolené.
A na co se můžete těšit? Nápady
a témata se někdy objevují samy.
Nejlepší je, když maminky přijdou s tím,
co mají rády a co je baví. Můžou to být
třeba různé techniky ručních prací.
Jindy zase typ na zajímavého člověka.
Toho pak můžeme pozvat, aby nám
přednášel.
V plánu máme karneval, mikulášskou
a vánoční besídku, dny her a další.
Maminky všech generací, očekáváme
Vaše ohlasy, potřeby, podněty a nápady
k další činnosti.
Možná se nám společně podaří vytvořit KLUB ŠŤASTNÝCH DĚTÍ A MAMINEK.
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1. FC Neubuz – kopaná
Léto / podzim mezi Kanci
Sezona 2014/2015 přinesla změny
v kádru
ODCHODY: Štěpán Králík (Návrat do FC
Karolinka), Robert Ševců (SK Trnava), Milan
Šebesta (konec kariéry), Radek Pavlas (hostování FC Slušovice).
PŘÍCHODY: Jaroslav Vaculík (FK
Lužkovice), Aleš Knápek (hostování Sokol
Hvozdná), Michael Kašpárek (Březová),
Tomáš Mlýnek.
Trenérský tým posílila velmi dobře
známá osoba. Se současným trené rem Martinem Rudlem vede tréninky
a zápasy Kanců kapitán týmu FC Fastav
Zlín, Lukáš Železník.
Současný kádr 1. FCN
Brankáři: R adek Pavlas, M ichael
Kašpárek, Jakub Štefek
Obránci: Josef Zubíček, Pavel Budjač,
Martin Březík, Pavel Trunkát, Pavel Machalíček, Aleš Knápek, Jakub Červenka, Tomáš
Mlýnek
Záložníci: Zdeněk Zubíček, Petr Loubal,
Miroslav Minařík, Lukáš Hubler, Jakub
Vaculka, Jaroslav Vaculík, Lukáš Drábek
Útočníci: Michal Pšenka, Martin Vrba,
Josef Sedláček, Lukáš Chovanec
Trenéři: Martin Rudl a Lukáš Železník
Předseda: Miroslav Dubovský
Manažer: Lucien Rudl
Mluvčí, sekretář: Jakub Štefek
Noví soupeři
Jak už to tak v dnešní době bývá zvykem, spousta týmů vzniká, zaniká a tak
i my máme nové týmy v naší skupině.
Můžete tak vidět Kance, jak se perou
o body s týmy Racková, Jaroslavice, Lukov,
Veselá, Lužkovice, Vlčková, Zádveřice, SK
Zlín a Lutonina.
Cíl je jasný – postoupit
Kanci se nevymlouvají a neschovávají
za alibismus a otevřeně hlásí, že mají ty
nejvyšší cíle. Opět ale nebude cesta lehká,
stejný sen mají týmy SK Zlín 1931 a mužstvo Zádveřic, které se spojilo s týmem
Vizovic a patří mezi nové favority soutěže.
Uvidíme, jak to Kanci zvládnou.
Zájem okolí roste a otevírá nové možnosti
Kromě stávajících aktivit se popularita
Kanců stále zvolna zvedá. Nově se tak pravidelně objevují informace o našich aktivitách na webu www.hornipodřevnicko.cz,
více prostoru nám věnuje i Zlínský deník.
Průměrná návštěva na podzimní domácí
zápasy přesáhla 300 diváků, což nám
mohou závidět týmy ve 3. lize! Všem fandům moc děkujeme za podporu!
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8 utkání – 5x čisté konto. Naši brankáři
se také nenechali zahanbit, když v pěti
zápasech nepustili za svá záda ani jeden
míč. Tým brankářů rozšířil domácí talent
Michael Kašpárek a trenéři tak mají příjemné starosti.

Fan shop a suvenýry pro fanoušky
Každý divák a fanda Kanců si může
od léta koupit modrožluté suvenýry pro
podporu klubu 1. FC Neubuz. Mini dres
do auta, šálu na krk, nebo do ruky a nově
i trika s kančí hlavou.
Dosavadní výsledky
K uzávěrce našeho listu Kanci odehráli 8
utkání, v nichž nepoznali hořkost porážky
a společně s SK Zlín vedou soutěž IV. třídy,
skupiny B.
Porazili jsme postupně Veselou 1:0,
Jaroslavice 6:0, Vlčkovou 11:0, Lukov 2:1,
Lutoninu 3:0, Rackovou 5:0 a Zádveřice 3:2.
Remízovali jsme ve šlágru podzimu na hřišti SK Zlín 2:2. Poslední dvě kola hrají Kanci
na hřišti Lužkovic a Veselé (11. 10).
Výsledky celého podzimu poté naleznete
na webu klubu: www.neubuzfc.webnode.cz.
Střelci a zajímavosti
Nejvíce potence zatím ukázal Martin
Vrba, který po 8. kole provětral konto soupeřům celkem 9x, Michal Pšenka ihned
za ním se sedmi zářezy.
Nejrychlejší gól: Michal Pšenka se na hřišti Vlčkové trefil ve 3. vteřině utkání, čímž
zaznamenal nejrychlejší branku soutěže.

Zimní příprava
Jelikož podzimní část soutěže uzavírá
své jeviště již 11. 10. bude zimní pauza
opravdu dlouhá. Kanci ji vyplní opět blokem tréninků ve spor tovní hale
ve Slušovicích, čeká je florbalový turnaj,
soustředění (místo v jednání), a přibližně
10 přípravných utkání.
Vzkaz týmu
„Tým 1. FC Neubuz děkuje svým fanouškům za báječnou podporu, partnerům
za materiální a finanční pomoc a důvěru
a obci Neubuz, zvláště pak paní Renatě
Zábojníkové a Miroslavu Dubovskému
za výbornou spolupráci, která dostává
na hřiště více a více místních mladých
borců.
Plány a cíle na rok 2015
Zakoupení a instalace světelné výsledkové tabule.
Zvýšení počtu zastřešených míst.
Posílení kádru.
Postup do III. třídy.
Spokojení fanoušci.
Společenské akce ve spolupráci s obcí
a nadacemi – dětské dny, sportovní dny,
exibiční zápasy.
Jakub Štefek

Týmová fotka před utkáním 8. kola proti
Zádveřicím

Ohlédnutí za Beskydskou sedmičkou
Dovoluji si ještě jednou se vrátit k události, které jsme se
letos poprvé mohli díky Institutu Bazální stimulace a zejména
díky PhDr. Karolíně Fríedlové zúčastnit. Jednalo se o extrémní
závod Beskydská sedmička, jehož cílem je, aby týmy složené ze
dvou až tří závodníků zdolali 7 beskydských vrcholů ve vymezeném čase 30 hodin. Jedná se o neskutečně náročný závod, jehož
trasa měří téměř 95 km s převýšením více než 5 000 m. Myslím,
že zúčastnit se takového závodu chce hodně velkou motivaci,
nasazení a že je to velká výzva.
Součástí závodu je i charitativní akce Každý metr pomáhá.
Do tohoto projektu byla společnost Dotek zapojena tím, že v cíli
závodu – na pomyslné hoře K2 na frenštátském náměstí, měla umístěnu kasičku Veřejné sbírky na sprchovací lehátko pro naše imobilní
klienty. Dali jsme si velký cíl, protože lehátko stojí 50 000 Kč a to je
pořádná výzva. Závodníci a ostatní účastníci nám do kasičky přispěli
krásnou částku více než 17 500 Kč Lukášové z týmu Dotek A uspořádali sbírku přes portál Darujme.cz a získali téměř 14 000 Kč. Máme
před sobou tedy ještě kus cesty, ale věříme, že se nám, právě díky
Vám podaří lehátko zakoupit.
Přispět nám můžete jakoukoliv částkou na účet Veřejné sbírky č.
2300271637/2010, příp. na účet č. 1417558389/0800, nebo posláním
dárcovské SMS ve tvaru DMS DOTEK na číslo 87 777. Za každý příspěvek
upřímně děkujeme.
Za společnost Dotek startovali v závodu 4 týmy. Nejlépe se umístil
tým Mission Possible – Libor a Kristýna, kteří dokončili závod v čase
17:38:57 a skončili na krásném 43 místě. Dalšími pak byl Dotek A –
Lukáš a Lukáš a Dotek B – Verča s Ondrou, kteří dorazili do cíle za 25
hodin a natočili pro nás zajímavé video: https://www.youtube.
com/watch?v=B-JcqCSbSEo.
Posledním týmem, který nás svou účastí v závodě podpořil byl JA
–RO – Jarek a Roman, kteří sice závod nedokončili, ale i přesto jim
patří velký dík.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří nám zachovávají
přízeň a pomáhají nám pečovat o „naše“ seniory s láskou a úctou.
Děkujeme
Jarmila Zatloukalová, Dobročinný obchůdek Dotek

Komunitní škola Sova
Nabídka kurzů – podzim 2014
Cvičení pro děti 3–6 let
každý čtvrtek od 16:30 do 17:30, 75 Kč/1 lekce, spol. místnost
Cvičení pro děti 18 měs.–3roky
každou středu od 10:00 do 11:00, 75 Kč/1 lekce, spol. místnost
Cvičení pro děti 4–18měs.
každou středu od 9:00 do 10:00, 75 Kč/1 lekce, spol. místnost
Veselá flétna pro děti
každý pátek od 15:00 do 16:00, 50 Kč/1 lekce, učebna ZŠ
Výtvarka pro děti
každý pátek od 16:00 do 17:30, 600 Kč/3 měsíce, učebna ZŠ
Kurz angličtiny pro začátečníky
každé úterý od 18:00 do 19:30, 150 Kč/1 lekce, učebna ZŠ
Kurz angličtiny pro středně pokročilé
každé úterý od 19:40 do 21:10, 150 Kč/1 lekce, učebna ZŠ
Kurz sebeobrany
každý čtvrtek od 17:30 do 18:30, 20 Kč/1 lekce, spol. místnost
Cvičení pro dospělé
každé pondělí od 19:30 do 20:30, 50 Kč/1 lekce, spol. místnost
KURZY ZAČÍNAJÍ OD 1. 10. 2014
Více informací: Kamila Garguláková 605 701 367, Jarmila
Šebestová 608 136 643, Lucie Alexandra Šebestová
731 975 301, komunitniskolasova@email.cz.
Přihlášky si můžete vyzvednout na Obecním úřadě v Neubuzi
nebo stáhnout na našich webových stránkách.

Z naší školy
Poděkování
Září už je skoro za námi a nový školní rok
opět nabírá na obrátkách. S velkým potěšením jsme 1. září v naší školičce mohli
slavnostně přivítat 9 nových prvňáčků,
také do 2. a 3.ročníku k nám přestoupili
noví spolužáci ze Slušovic a Hvozdné.
Škola má tedy celkem 24 žáků. A už jsme
toho hodně stihli: seznamovací výlet
do Zoo Lešná i návštěvu zubaře s výukovým programem „Zdravé zoubky“. V pátek
26. září v rámci celoroční soutěže družstev
proběhl projektový den PRAVĚK, který
jsme si všichni moc užili. Na fotky ze všech
akcí se můžete podívat na stránkách školy
www.zsneubuz.cz - http://neubuz.rajce.
idnes.cz/.
Uspořádali jsme přednášku s problematikou cukrovky a začleněním se do běžného života. Proběhl také sběr papíru, jehož
výtěžek půjde na podporu tučňáků v zoo
Lešná.
Novinkou letošního roku bude spolupráce se ZUŠ Morava Zlín, kdy děti přímo

ve škole budou moci navštěvovat hru
na klavír.
Velmi pěkné ohlasy máme od rodičů
a žáků, kteří přestoupili na 2. stupeň
základních škol a víceletých gymnázií.
Všichni přechod zvládli bez problémů
a skvěle. Naše děti chválí za samostatnost,
schopnost soustředit se a často také
za chování. Na rozdíl od jiných škol se díky
nízkému počtu žáků můžeme všem dětem
věnovat podle jejich individuálních potřeb
a schopností. Například doučování je pro
nás běžnou záležitostí, pokud je děti
potřebují. Rodiče oceňují i množství kroužků, které na škole máme. Děti se rády prezentují na různých kulturních akcích. Škola
žije i svými tradičními akcemi, do kterých
se v poslední době i více zapojují rodiče
a příznivci školy – toho si moc vážíme.
Mé poděkování patří všem zaměstnancům ZŠ Neubuz za jejich plné pracovní
nasazení, ochotu, spolehlivost, společné
řešení provozních a organizačních záleži-

tostí a také za jejich podporu. Děkuji panu
Liborovi Valeriánovi za pomoc při zajištění
dopravy na různé akce.
Také bych touto cestou chtěla poděkovat paní starostce Renatě Zábojníkové,
panu místostarostovi Miroslavu Dubovskému a zastupitelstvu obce Neubuz
za podporu, spolupráci, pomoc a projevený zájem o rozvoj školy. Myslím si, že každý
člověk má někde své místo, které má rád.
Mohla by to být i obec, kde vyrůstáme
a kde máme své kořeny. Jen tak se obec
nebude muset bát o svou budoucnost.
Pěstujeme a rozvíjíme jen to, co máme rádi
a k čemu máme vztah.
Přeji Vám příjemný podzim a srdečně
všechny zveme na na Drakiádu, která se
koná v neděli 19. října 2014 na letišti BÍLÁ
HLÍNA a na Podzimní dny otevřených dveří
s ohňostrojem 22.–23. 10. 2014 u nás
ve škole.
Petra Výchopňová, ředitelka školy
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pravěkých osob
Byl pátek
PRAVĚK
také v kostýa nás čekal první
mech.
projektový den
A začal večív tomto školním
rek domorodců!
roce – PRAVĚK!
Úvodem vše
První dvě hodiodstartovalo
ny jsme se učili
pravěkým tanpravěkou češticem s honem
nu a matematina mamuta,
ku (nechyběl ani
také jsme sbírali
pravěký diktát,
lesní plody
číslování podle
a skládali puzzle
abecedy nebo
pravěká pětiminutovka), potom jsme se se spoustou dalších úkolů. Nakonec jedpřevlékli do kostýmů, posvačili a mohlo to notlivé skupiny vypracovávaly samostatně
začít. Pracovali jsme společně ve druž- každá svůj projekt. „MÁM HUHUHHU
stvech v horní třídě. Velkým překvapením DOBRÝ POCIT!!!“ Užili jsme si plno legrace
pro nás bylo, když se nám po chvilce a už teď se těšíme na další pokračování.
konečně paní učitelky ukázaly v podobě
Miroslav Juřík, 5. ročník

Jubilanti
2. 10. Tomšíčková Ludmila, č.p. 46
4. 10. Oškerová Božena, č.p. 31
6. 11. Hynčicová Božena, č.p. 6
19. 11. Hynčicová Emilie, č.p. 86
20. 11. Jarcovjáková Marie, č.p. 69
25. 11. Oškerová Zdislava, č.p. 116
Narození
19. 9. 2014 Jiří Pavel Chrástecký, č.p. 57
23. 9. 2014 Jonáš Tupý, č.p. 76
Úmrtí
31. 8. Josef Chovanec, č.p. 66
4. 9. Milan Bělíček, č.p. 122
Sňatky
16. 8. 2014 Zuzana Kneslová, č.p. 114
a Jan Kocourek, č.p. 114
16. 8. 2014 Martina Chromková, Zlín
a Stanislav Kadlec, č. ev. 9
7. 6. 2014 Blanka Prokešová, č.p. 57
a Jiří Chrástecký, č.p. 36
Přihlášení
Štěpánková Klára, č.p. 88
Vičíková Ella, č.p. 88
Jevický Jaroslav, Jevická Dana, č.p. 119
Kocourek Daniel, č.p. 114
Odhlášení
Ulrichová Marie, Ulrichová Lucie, č.p. 46

65 let
83 let
87 let
86 let
87 let
65 let
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Zoo Lešná
Začal nový školní rok a my jsme celá
škola, jako obvykle, jeli do Zoo Lešná
na seznamovací výlet. Byla jsem překvapena, kolik toho v zoo přibylo. Například „Japonská zahrada“. Cítila jsem se v ní tak
uvolněně, prostě dobře, nevím proč, ale
strašně se mi japonský styl líbí. Mám hrozně ráda skalky a jezírka jako tam byly.
Překvapila mě tam Mara stepní, vypadala jako srnečka a zajíc zároveň. Proto se mi
tak líbila, byla velice roztomilá. Také mě
zaujala africká poušt, byly v ní kaktusy,
takové všelijaké, některé přitom ani vůbec
neměly trny.
Mám ráda zoo, protože je v ní spousta
zvířátek, které by už ve volné přírodě
nepřežily, třeba v Africe se sloni zabíjejí
kvůli jejich masu, kůži a klům. Je skvělé, že
existují místa, kde jsou zvířata v bezpečí.
Kristýna Holubová, 5. ročník
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