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Pálení čarodejnic
Také letos připravila obec Neubuz tradiční pálení čarodějnic, které začalo
v pět hodin odpoledne v areálu hospůdky Moštárna.
Poslední dubnový den tentokrát připadl
na úterý a počasí bylo přímo letní. Taneční
rej doprovázel hudbou DJ Ondra Lukeš.
Pro děti byly připraveny soutěže, které pro
velký zájem probíhaly až do pozdního
večera. Některé ceny byly vskutku zajímavé.
Dokončení na str. 2

Pouť sv. Floriána proběhla letos za pěkného slunečného počasí v neděli 5. května

ZPRÁVY Z OBCE

Dokončení ze str. 1

Komunitní škola SOVA, o.s.
Začátkem června jsme v naší obci založili „Komunitní školu Sova“, která je na
Ministerstvu vnitra zaregistrována jako občanské sdružení.
Každá škola byla vždy nositelem vzdělání a kulturních tradic. Také naše nově založená
komunitní škola chce navázat na tradiční vzdělávání dětí, mládeže i dospělých. Jejím
cílem bude nabídnout našim občanům širokou škálu aktivit pro všechny zájemce, a to
bez rozdílu věku. Chceme připravit vzdělávací, sociální, sportovní, kulturní a také rekre-

ační aktivity formou pravidelných kurzů,
či jednorázových akcí. Ty budou probíhat po celý školní rok v odpoledních
a večerních hodinách.
Nabídka kurzů a jiných aktivit se bude
odvíjet od zájmu občanů. Kurzovné
bude stanoveno v takové výši, aby pokrylo nutné náklady.
Realizování jednotlivých aktivit
nebude pouze záležitostí školy, ale
především vás, občanů. Vy sami budete svým zájmem určovat, které kurzy,
semináře či besedy budou otevřeny,
navštěvovány a budou mít i své další
pokračování.
JŠ
2

K místním čarodějnicím se připojila exotická návštěva z Divokého západu. Celé
odpoledne vozil na koni, děti i dospělé,
indiánský šaman Staňa.
V průběhu večera si všichni přítomní
mohli jako vždy pochutnat na vynikajících
špekáčcích pana Bořuty z Trnavy, grilovaném mase a točené zmrzlině.
Těší nás hojná účast malých čarodějek
a čarodějů, kterým patří poděkování za
množství zajímavých masek a převleků.
Poděkování patří i všem dospělým kouzelným bytostem, které se podílely na
organizování celé akce a všem sponzorům.
Sponzoři:
Obec Neubuz, Řeznictví a uzenářství
Oldřich Bořuta, Hospůdka Moštárna –
Karla Vaculíková.
JŠ

Pohodové odpoledne s komunitní školou
V pátek 3. 5. 2013 naše obec hostila
putovní festival komunitních škol
s názvem „Sousedé pojďme do školy!“
Návštěvníci festivalu, jehož cílem byla
propagace občanského vzdělávání na venkově, měli možnost si ověřit, jak lze využít
prostory naší školy nejen pro žáky, ale také
pro dospělé.
Svoji zručnost uplatnili v několika tvořivých dílnách. Vyrobili si šperky, různé dekorace, koberečky, závěsné ptáčky apod.
Děti ze základní školy předvedly své
taneční a pěvecké dovednosti v pásmu,
které s nimi nacvičily jejich paní učitelky.
Nechybělo ani několik vtipných hereckých
scének.
Zapojili se i hasiči. Nabídli k ukázce své
prostory a technické zázemí v hasičské
zbrojnici.
Všichni se dobře bavili a odpoledne to
bylo moc hezké a opravdu pohodové.
Tento festival byl financován z projektu „Pojďme se učit v naší komunitní
škole“, který získal finanční prostředky
z fondů Evropské unie.
JŠ

W O R K S H O P : VNÍMÁME PŘÍTOMNOST, ABYCHOM OVLIVNILI BUDOUCNOST
V pátek 28. 6. 2013 proběhl v Neubuzi
workshop pro všechny mladé občany.
Sešli se v 19 hodin v sále nad obchodem, aby projednali okolní vnímání
mládeže a jejich věkové kategorie v obci
a problematiku s tím spojenou.
Po rozpačitém začátku následoval energický průběh, kdy naši mladí občané
přispívali originálními nápady jak zlepšit
život v naší obci a vzájemné vztahy několi-

ka generací. Nejednou se diskuze strhla
v hádku, ale nakonec se vždy dokázali
domluvit. Vymysleli zajímavé projekty
zaměřené na komunitní rozvoj. Mezi takové projekty patří akce nejen pro širokou
veřejnost, ale mládež myslela i na maminky s dětmi a seniory. V příštích měsících se
můžeme těšit na zajímavou nabídku, která
zpestří náš společenský život.
Skupina se dohodla, že bude patřit pod

Komunitní školu Sova jako Klub mladých
lidí s názvem Sokolíci. Hlasováním si zvolili
vedoucího klubu Jakuba Vaculku, který dál
povede své vrstevníky k účelným a prospěšným sešlostem.
Workshop jsme zakončili v přátelském
duchu, nabití energií potřebnou pro další
spolupráci.
Lucie Alexandra Šebestová
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NEUBUZ
● V rámci oslav 75 let založení sboru
proběhlo v naší obci prověřovací cvičení
zásahových jednotek 11. okrsku. Jelikož
zlínská stanice není těmto akcím nakloněna, bylo nutné, po dohodě se starosty obcí,
vyhlásit jednotkám cvičný poplach. 4. května ve všech přilehlých obcích zazněly sirény a hasiči z Veselé, Březové, Hrobic, Trnavy,
Podkopné Lhoty, Slušovic, Všeminy a Lipové se sjeli do Neubuze, kde byl nahlášen
požár odpadového kontejneru. Cílem akce
nebylo přijet na místo a zahasit požár, ale
přivést vodu z místního potoka k místu
požáru. Hasiči se se stroji zařadili za sebou.
Voda se čerpala u splavu a dále se pokračovalo přes Budín, kolem úřadu, kapličky
a dále směrem na Bílou Hlínu. Hořící kontejner stál na odbočce na čističku. Poprvé
toto cvičení proběhlo před pěti lety. Ani
letos jsme se problémům nevyhnuli. Na ty
poukázal na závěrečném nástupu starosta
sboru, který byl iniciátorem tohoto cvičení.
● Pořadatelem letošní okrskové soutěže se staly Slušovice. 1. června se sbory 11.
okrsku sjely na dostihovou dráhu, aby si
změřily své sportovní výkony. Stejně, jako
před osmi lety, ve Slušovicích opět pršelo
a podmínky pro běhání na dráze nebyly
příliš ideální. Každý ze sebe vydal co nejvíce, aby to jeho družstvo bylo nejlepší. Žáci
soutěžili ve třech disciplínách. Nyní jsou

v družstvu samí „trénovaní“ hoši a svým
výkonem získali pohár za první místo.
Družstvo žen dělily od třetího místa setiny
sekundy a tak nám zbyla „bramborová
medaile“, ale starosta města Slušovice Petr
Hradecký nám věnoval cenu útěchy – dětská lízátka. Družstvu mužů se dařilo jak na
štafetě 4x100 m, tak na požárním útoku
a získalo pohár za první místo a postoupilo

do okresního kola. Postupující družstva se
sjela 22. června na Březovou. Jelikož se
jeden závodník ze zdravotních důvodů
nemohl zúčastnit soutěže, došlo ke změnám a družstvo se již nedokázalo secvičit
a i to pomyslné štěstíčko chybělo k lepšímu umístnění. Muži z Neubuze skončili na
10. místě. V hodnocení jednotlivců se
Michal Kopečný umístnil na velmi pěkném
druhém místě. Gratulujeme.
● Velmi zajímavé bývají i noční hasičské
soutěže. 15.6. se soutěžilo v požárním
útoku v Zádveřicích. Ve velmi pěkném
sportovním areálu soutěžilo 25 družstev
mužů a viděli jsme velmi pěkné časy. Naše
družstvo mužů obsadilo 8. místo. 22. 6 se
jelo na noční klání do Loučky. Bohužel
jsme byli diskvalifikováni za nespojení
savic. A jelikož se pozdě zjistilo, že byla
o 15 cm posunuta základna, na podání
protestu vypršel limit. Hlavní pořadatel
i rozhodčí nás odbyli, že jsme si vzdálenost
měli změřit. Muži se zúčastnili i pohárové
soutěže na Veselé, kde předvedli ukázkový útok a oprávněně získali zlato. Na Hrobicích se moc nedařilo a družstvo skončilo
až v druhé polovině soutěžících.

● 22. června pořádalo SDH Lipová soutěž pro ml. a starší žáky. Před požárním
útokem musel jeden soutěžící splnit úkol
a sice uvázat uzel tzv. „úvaz na proudnici“
Kdo dával pozor, když jsme se učili uzly
neměl by s tímto úkolem problémy. Kluci
si vybojovali pohár za druhé místo.
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Požární ochrana očima dětí

● Dne 27. 4. 2013 se u příležitosti svátku patrona hasičů sv.
Floriána členové našeho sboru a jejich rodinní příslušníci
zúčastnili 20. hasičské pouti na sv. Hostýně.
Po dobré zkušenosti z loňského roku jsme jeli s hasiči z Březové.
I tentokrát počasí přálo setkání hasičů ze širokého okolí se svými
kolegy ze Slovenska, Polska a Chorvatska. Ze seřadiště před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie doprovodila průvod účastníků ze
121 zaregistrovaných sborů se 105 prapory dechová hudba Lidečanka. Po uvítání otce arcibiskupa pozdravil přítomné starosta SH
ČMS Ing. Karel Richter a další hosté. Poté se v bazilice, která ani
zdaleka nemohla pojmout všechny účastníky, konala mše sv., kterou celebroval olomoucký arcibiskup mons. Josef Graubner. Celé
setkání se neslo ve velmi přátelském duchu. I to je důvod, kvůli
kterému se sem každoročně rádi vracíme.
Na závěr je potřeba poděkovat řidiči autobusu p. Josefu Vykopalovi za bezpečnou jízdu tam i zpět a také všem ostatním za
vytvoření milé atmosféry.
Také v letošním roce proběhl v naší obci sběr železného šrotu.
Děkujeme Všem za přispění a získané prostředky použijeme na
koupi dresů pro družstvo žen a nejmenších dětí.
Nastává krásné období v roce, kdy si můžeme užívat sluníčka,
koupání a letní pohody. Přejeme všem dětem, aby si letošní
prázdniny užily a dospělí si na dovolených odpočinuli od každodenních starostí. A po prázdninách 7. září zveme všechny na
místní hřiště, kde se bude konat 9. ročník hasičské soutěže
O POHÁR STAROSTKY OBCE. Na všechny se těší hasiči.
I.T.

Maminka s tatínkem, Aničkou, Vendou a pejskem Punťou šli do
lesa na houby. Děti se na procházku moc těšily a ani Punťa se
nemohl dočkat. Čumáček měl strčený v brance, vrtěl ocáskem a
štěkáním všechny popoháněl. Konečně vyšli, sluníčko jim krásně
svítilo na cestu. Přesto, že děti věděly jak se v lese chovat, tatínek je
ještě jednou upozornil: „Nechodit daleko, dívat se dobře kolem
sebe, sbíráme jenom jedlé hříbky a ty které nechceme, netrháme.“
Byla to krásná procházka a za chvíli měli plný košík praváků,
suchohřibů, babek, klouzků a kuřátek. Po cestě si ještě sem tam
utrhli malinu, ostružinu nebo jahůdku. Počasí se pomalu začínalo
kazit. Začalo se mračit, pofukoval větřík, a tak se vydali na cestu
domů. Nedošli ani do poloviny zpáteční cesty a začalo pršet. Utíkali
se schovat, Venda z nepozornosti uklouzl po svahu a klouzal dolů.
Spadl do staré roury a Punťa s ním. Naštěstí se jim nic nestalo, ale
nemohli ven. Tatínek s maminkou a s Aničkou se je pokoušeli
vytáhnout, nešlo to. Maminka měla u sebe mobil a tak zavolala
pomoc 150. Tatínek seběhl k cestě, aby hasiče přivedl za Vendou,
který už byl hodně vystrašený. Maminka s Aničkou se ho snažily
uklidnit a Venda se choval jako hrdina. Pro hasiče to nebyla žádná
těžká práce Vendu a Punťu vytáhnout. Postarali se ještě o to, aby
do roury nikdo nespadl, celou ji zasypali. Rodiče i s Vendou hasičům děkovali za jejich obětavost. Štěstí, že se nikomu nic nestalo.
Lucie Vávrová

Nehoda

Byly zimní prázdniny. Rodiče, dvě děti a jejich pejsek jeli na
Vánoce na hory do Alp. Jeli po dálnici, ale pěkně se šourali, protože
dálnice nebyla vůbec vyklizená. Cesta byla bezproblémová, ale
stalo se něco neočekávaného. Jeden chlap si řekl, co by se šoural,
když před ním nikdo není. Tak se rozjel, ale nic netušící rodiče zabočili doleva, muž to nečekal a neubrzdil to. Napral to do nich! Auto
se začalo točit a vyjelo z dálnice do lesa. Honem někdo zavolal
policii, sanitku a pro jistotu i hasiče. Všichni byli naštěstí v pořádku,
ale nikdo si nevšimnul, že auto s rodiči, dětmi a pejskem vyjelo
z dálnice do lesa. A najednou z lesa vyběhl pejsek a strašně nahlas
štěkal, až konečně za ním všichni šli. A naštěstí právě včas. Auto
totiž hořelo a oni si museli pospíšit, jestli je chtěli všechny zachránit. A taky zachránili, všichni to naštěstí ve zdraví přežili. Hasiči
začali honem hasit, aby nedošlo k výbuchu auta a nezačal hořet
celý les. Muž, který tohle všechno zavinil, dostal pak 5 let za mřížemi a pejsek, který tohle všechno zachránil, dostal medaili za statečnost!
Samča Velikovská

Hasičská soutěž
Dnes je hasičský den,
splnil se mi dávný sen.
Koná se soutěž veliká,
naše družstvo rychle utíká.
Vpředu Igor s proudnicí,
za ním Erik s hadicí.
U rozdělovače vodu Míša hlídá,
u mašiny Standa plyn přidá.
Rychle, rychle, pojďme na to,
ať je naše první zlato.
Hurá, hurá, voda teče,
teď už zdolat jenom terče.
Doběhli jsme v dobrém čase,
první místo už je naše!
Hasičský sport nás baví,
a všichni jsme kamarádi.
Michal Zábojník
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Z naší školy
Dětské divadlo v nové sokolovně

Ve čtvrtek 20. 6. jsem se byla podívat
na divadlo žáků neubuzské školy. Zajímalo mne, jak vypadá představení,
které hrají jenom děti v prostředí nové
sokolovny. Již jsem na jejich představení byla několikrát v kulturní místnosti
v Neubuzi. Byla jsem zvědavá, jak se
s tím prostorem poperou.

Musím přiznat, že zážitek to byl vskutku
úžasný. Před představením proběhly promoce žáků pátých tříd, kdy paní učitelky
dětem předaly pamětní list o absolvování
pětileté školní docházky. Dojemné bylo
také, jak si žáci připravili krátké poděkování a při něm předali paním učitelkám dárek
a kytku. K děkování se přidali i zástupci

obce opět s dárkem a kytičkou. Bylo to
velmi slavnostní a vřelé. Divadlo bylo velice vtipně zpracované. Obsazena byla celá
školička, kdy větší děti měly hlavní role
a menší děti účinkovaly převážně v reklamách, které divadlo vtipně doplňovaly.
Musím celé škole poděkovat za krásné
představení a hlavně paním učitelkám,
které stihly představení nacvičit. Je to
práce náročná, ale jak je vidět, děti to
zvládly na jedničku. Divadelníci prý nacvičovali poslední dva týdny v odpoledních
hodinách, kdy jiné děti už měly volno.
Nevadilo jim to. Bylo vidět, že jsou pro
divadlo zapálení, že je to baví. Líbilo se to
i dětem z MŠ Sluníčko ze Slušovic a Hrobic
v dopoledním představení.
Poděkování patří také městu Slušovice,
které jim umožnilo tuto pohádku zahrát
v krásné sokolovně, a tím zpříjemnit parné
odpoledne. Vyzdvihnout bych ještě chtěla
skutečnost, že vstupné, které bylo dobrovolné, se škola rozhodla poslat na nedávno
zaplavenou školu v Terezíně, která byla
kvůli vodě uzavřena téměř o 3 týdny dříve.
Za pěkný zážitek ještě jednou děkuji
a přeji krásné prázdniny.
Květa Henzelýová

Festival komunitních škol

MÝCH PĚT LET V NEUBUZSKÉ ŠKOLE...

V pátek 3. května se naše škola zapojila
do akce „Festival komunitních škol“. Žáci si
pod vedením paní ředitelky Petry Výchopňové nachystali velmi pěkné pásmo písniček a říkanek, které nám přiblížily nejen
valašský folklór ale i svátky jara. Předvedli
nám ho ve společenské místnosti obce
Neubuz. Tam si také spolu s ostatními návštěvníky mohli vyrobit pěkné korálky a jiné
ozdoby. Další vystoupení dětí bylo již ve
sportovnějším duchu. Tentokrát ho s nimi
nacvičila paní učitelka Lydie Staroveská.
V prostorách základní školy byly pro
návštěvníky nachystány tři dílničky. V první
paní Pilná z Liptálu ochotně všem ukázala,
a potom i pomohla, při tkaní koberců
z hadříků. Ve druhé třídě nás paní Bukáčková zase naučila, jak se plstí vlna jehlou
a jaké pěkné věci se z vlny mohou vyrobit.
No a paní vychovatelka Vávrová si připravila něco pro parádivé ženy a dívenky. Ty si
mohly u ní v dílně, pomocí techniky malování a zapouštění barev na sklíčko, vyrobit
pěkný přívěsek na krk.
Bylo to příjemné odpoledne. Je to jistě
milé, vytvořit si něco sám pro sebe nebo
pro své blízké. Snad tato akce udělala
radost všem, kteří si našli čas a přišli se
podívat.
Díky patří všem, kteří se podíleli na její
přípravě.
Laďka Pekařová

I. třída – Do první třídy jsem nastoupila v roce 2008. Bylo nás 9. Já se skamarádila s mojí
nejlepší kamarádkou Míšou, pak i se Samanthou. Ve škole se mi „plusminus" líbilo, ale pořád
to byla škola.
II. třída – Ve druhé třídě jsem začala nenávidět ČESKÝ JAZYK a přibyl k nám jeden žák, takže
nás bylo 10.
III. třída – Ve třetí třídě od nás odstoupil jeden žák, takže nás zase bylo 9. A taky se postavil
„ODPOČÍVACÍ KOUTEK“.
IV. třída – Od nás odstoupil další žák, tak nás zbylo 8. Ve čtvrté třídě se postavila nádherné
jídelna. A taky se hrálo divadlo „Princezna Koloběžka I“.
V. třída – Tento rok jsme si vychutnávali, byl náš poslední. Závěrečným divadlem byla opět
„Princezna Koloběžka I“.
Děkuji paní učitelkám, že nás naučily a připravily do dalších ročníků.
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Tereza Vyvlečková
•••
Do školy jsme nastoupili 1. 9. 2008. Všichni jsme se asi trochu báli. Ale za 1. ročník jsme se
naučili číst, psát a počítat. Přestali jsme se bát a ukázali svým učitelům, co v nás je. Školní rok
uplynul jako voda a byly prázdniny. Za dva měsíce jsme nastoupili do 2. třídy. V tomto ročníku
jsme se naučili násobilku, dělení a spoustu nových věcí. A zase ten rok uplynul jako voda. Byly
prázdniny a jeli jsme na dovolenou. Po prázdninách jsme nastoupili do 3. třídy. Tento ročník
byl pro mne asi nejobtížnější. Museli jsme se naučit vyjmenovaná slova, velkou násobilku
a dělení velkými čísly. V tomto roce se u nás na škole postavil odpočívací koutek, který tu je
i dnes. Do 4. třídy jsme nastoupili v září a hned jsme se šli učit. Ze začátku jsme mysleli, že tuto
třídu nebudeme zvládat, ale nakonec jsme to nějak stíhali i s kroužky. Tento ročník jsme měli
třídní učitelku paní Lydii Staroveskou. Dávala nám pořádně zabrat, a za to jí děkuji, protože
bez ní bych se na gymnázium ve Zlíně asi nedostal. Nastaly prázdniny. V pátém ročníku nás
měla třídní učitelka Petra Výchopňová, která byla jmenována ředitelkou školy. Hodně mě naučila a proto je také její zásluha, že jsem se dostal na gymnázium T. G. M. Docházel jsem na
doučování z matematiky a češtiny. Naučili jsme se přímou řeč i logické příklady. Měli jsme
informatiku, ve které jsme se naučili lépe zacházet s počítačem. Na konci školního roku jsme
měli promoce s divadlem.
Igor Langášek

•••
1. třída: Do první třídy jsem se trochu
bála, ale jsou tu velmi příjemné děti a hodné
paní učitelky. V první třídě jsme se učili písmenka od A do Ž a počítali jsme do 20. Byli
jsme velmi šikovná třída. Velkým zážitkem
pro nás byly „Dýňové slavnosti“ s předáváním SLABIKÁŘE a ohňostroj. Takže už umím
číst, psát a počítat můžu nastoupit do 2.
třídy.
2. třída: Ve druhé třídě nebylo nic moc
nového, pořád jsme vypilovávali čtení, psaní
a počítání. To nejnovější bylo v prvouce,
začali jsme se učit hodiny. To mě moc ze
začátku nešlo, ale cvičila jsem pilně doma
s mamkou a už mi jdou. Taky jsme se učili
dny v týdnu, měsíce a roční období. To bylo
lehčí, ale bylo těžké si je zapamatovat, jak
jdou po sobě. Můžeme se připravit do 3. třídy.
3. třída: Ve třetí třídě bylo úplně všechno
učivo nové např. v matematice byla malá
násobilka, v češtině vyjmenovaná slova
a dělení. Všechno se zdá být těžké, ale zvládli
jsme to. Jo a ještě jsem zapomněla, že jsme
se začali učit číst v angličtině. No, máme zase
další vědomosti a jsme připraveni do 4. třídy.
4. třída: Ve čtvrté třídě byla nová slovíčka
v angličtině, v češtině vzory, v matematice
násobení více čísly, což mi docela šlo a ve
vlastivědě jsme se vrátili do minulosti – brali
jsme krále, císaře a panovníky. To mě vůbec
nezaujalo, ale musela jsem se to učit. Toto
učivo už máme „zmáknutý“ a můžeme nastoupit do poslední – 5. třídy.
5. třída: Znamená, že se musím začít loučit s neubuzskou školou, ale ještě nekončíme,
musíme si říct, co se dělo v páté třídě. V páté
jsme se učili dělit dvojciferným číslem, to mě
taky moc nešlo. Když jsme páťáci, tak jsme
i vedoucí letošní školní soutěže. Tento rok má
název LETEM SVĚTEM SE SIMPSONOVÝMI.
Bude se mi hrozně moc stýskat po této
škole, ale mám na ni dobré a i špatné vzpomínky. Já budu ale vzpomínat jen na ty
dobré.
Samantha Velikovská

ROZLOUČENÍ A PODĚKOVÁNÍ
Smutné, leč nutné je loučení se základní školou sídlící v malé vesničce zvané Neubuz.
V této škole mohou děti absolvovat pouze první stupeň ZŠ a já jsem velmi pyšná na
svoje rozhodnutí, dopřát svým dvěma dětem tuto možnost a životní zkušenost.
V letošním školním roce je absolventem 5. ročníku mladší dcera a tudíž nám nezbývá, než se s touto školičkou definitivně rozloučit. Rozhodla jsem se tímto způsobem
poděkovat všem, kdo mají zásluhu na existenci i na úrovni ZŠ v Neubuzi. Moje poděkování za to, že vůbec škola může existovat, patří zřizovateli, obci Neubuz, který si za svoji
školou stojí i přes všechny překážky, kladené z vyšších míst. Další poděkování patří
pedagogickému sboru a celkově celému personálu základní školy, který svým přístupem k výuce i výchově, pomáhá dětem stávat se sebejistými, zodpovědnými a v okolí
oblíbenými jedinci. A tím, přiznejme si, velmi pomáhá i nám rodičům!
Neumím si pro děti představit příjemnější přechod z mateřské do základní školy, než
přes malotřídku. V prostředí, kde spolu stále fungují, komunikují a spolupracují děti
v rozmezí 6 – 12 let panuje příjemná sourozenecká atmosféra, se vším, co k tomuto
výrazu patří. Děti jsou děti, hodné i divoké, ale kde jinde se s nimi nejlépe pracuje
a jejich osobnost tvaruje, než v malých kolektivech, podobajícím se rodinnému prostředí. Zodpovědně mohu prohlásit, že tady neexistuje šikana, se kterou se mnohé gigantické základní školy potýkají již v ročnících prvního stupně. Ke každému dítěti učitelé
přistupují zcela individuálně, nikdo nemá šanci schovat se v anonymitě velkého kolektivu, protože tady žádný velký kolektiv není. Učitelé učí děti vzájemné spolupráci, starší
pomáhají mladším, silnější slabším – NE, to není pohádka ani moje fantazie – tak to funguje na Základní škole v Neubuzi.
Dceru v novém školním roce čeká nový kolektiv, nová velká základní škola, ale já už
teď, po zkušenosti se starším synem, který se bez sebemenších problémů začlenil v 6.
ročníku mezi nové spolužáky v jedné ze zlínských škol, vím, že tento přechod zvládne
naprosto skvěle! A to nejen z hlediska výuky, ale zejména z hlediska sociálního. Díky
pěti letům stráveným v neubuzské školičce totiž naprosto jasně ví, jak se mají chovat
správní přátelé a kamarádi a jistě si je dokáže najít i v pro ni nezvykle velkém kolektivu
nových spolužáků.
Nesmím zapomenout také na neuvěřitelné úspěchy dětí v nejrůznějších vědomostních i sportovních soutěžích. Hravě za sebou nechávají děti z velkých škol, kde mají učitelé možnost výběru a vysílají do těchto soutěží ty nejlepší z nejlepších. Přesto medailová místa patří Neubuzi! Škole, která má celkově v pěti ročnících maximálně 30 žáků.
Opravdu upřímně a z celého srdce gratuluji – dětem, jejichž rodiče pochopí jedinečnost této školičky a dopřejí jim absolvovat první stupeň ZŠ v Neubuzi a obci Neubuz, že
má na svém území školičku, která ji úspěšně reprezentuje a propaguje v celém zlínském
kraji.
Na závěr bych ráda ještě jednou poděkovala za vše, co paní učitelky moje děti, Marka
a Samanthu, naučily, jak jim pomohly vyklubat se z nesmělých a ustrašených „školkáčků“ v suverénní školáky. Přeji této škole stálou podporu a důvěru ze strany obce Neubuz
a především spoustu a spoustu šikovných žáčků!
Jsem přesvědčena, že mluvím i za své děti, když říkám, že vzpomínka na školní roky
v Neubuzi bude patřit mezi ty nejkrásnější z jejich dětství.
Renata Vincourová

Soutěž ve spellování

V úterý 28. 5. 2013 jsme se zúčastnili
soutěže v anglickém hláskování – spellování. Byli vybráni dva zástupci ze 4. a 5.
ročníku (Cyril Sládek, Natálie Adámková,
Micha-ela Esterková, Igor Langášek).
Soutěž proběhla ve Zlíně. Děti soutěžily
rozděleny na dva ročníky, kategorie čtvrtých tříd a kategorie pátých tříd. Nejprve
psaly diktát písmen. Ten, komu se ho podařilo napsat bez chyb, postoupil do dalšího
kola. Tam na něj čekalo spellování napsaných slov. V dalším kole to bylo již správné
pojmenování a spellování podle obrázku.
Následovalo slovo čtené a na závěr slovesa
na obrázku. Nejlépe ze všech našich žáků
si vedla Michaela Esterková. V kategorii 5.
tříd vybojovala krásné 3. místo.
Gratulujeme! Pochvala patří všem, co opět
dobře reprezentovali naši školičku.
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Školička v přírodě – TESÁK 2013
1. den – pondělí
V pondělí hned v 7:00 ráno jsem vyjel do
Zlína na přijímací zkoušky na Gymnázium
a Jazykovou školu na T. G. M. Zkoušky
započaly v 8:00. Do 8:15 jsme měli instruktáž a 8:15 jsme začali psát první test, který
se nazýval Obecné studijní předpoklady
neboli OSP. Trval až do 9:15 a měl 60 otázek. Poté byla přestávka, která trvala 15
minut. Následovala matematika. Opět jsme
dostali instruktáž a pustili jsme se do toho.
Abych se přiznal, zbylo mi asi okolo 20
minut. Potom už zbýval test z českého
jazyka, ale byl těžký, protože jsme všichni
byli velice unavení, ale jak se nakonec ukázalo, napsali ho všichni. Po zkouškách jsem
šel za mamkou, se kterou jsme šli na oběd
do menzy, pro Terezku do školky a odjeli
domů.
2. den – úterý
Už dopředu jsem tušil po pondělku, jak
náročný bude úterek. Ale kupodivu se
nakonec ukázalo, že nebyl tak náročný.
Opět jsem jel dělat zkoušky, ale tentokrát
na Gymnáziu Zlín - Lesní čtvrť. Probíhaly
stejně jako na gymplu T. G. M. Nejdřív test
z OSP, potom matika a následoval český
jazyk. Potom jsme šli se sestřenicí, která
také dělala přijímačky, do McDonaldu. Po
obědě a vyzvednutí Terezky ze školky mě
mamka zavezla na Tesák na školičku. Děti
i paní učitelky mě přivítaly a ještě k tomu
jsem stihl svačinu. Na pokoji už mě čekali
kamarádi Michal, Jindra a Mirek. Asi za půl
hodiny co jsem přijel, jsme vyšli ven, kde
nás čekali instruktoři z dopravního hřiště,
kteří pro nás připravili obrázky a soutěž na
body do družstev. Večer se potom konaly
různé soutěže, karaoke a diskotéka.
3. den – středa
Ve středu ráno jsme vstali a utíkali na
snídani. Absolvovali jsme soutěž Zdravé
zoubky, která byla rozdělená pro první,
druhou, třetí, čtvrtou a pátou třídu. Soutěž

přenášky, která se mi velice líbila, jsem si
odnesl spoustu zajímavých informací. Asi
v 19:00 jsme my, páťáci, šli chystat soutěž
miss. Někdo vyráběl pořadová čísla
a někdo zase upravoval program. Ve 20:00
miss započala a uváděl jsem ji spolu s Terezou. Nejdříve bylo představení poroty
a soutěžících a potom samotné povinnosti
soutěžících. Následovalo vyhlášení a diskotéka.

byla časově omezená a úkolů na zvládnutí
v daném čase bylo hodně. Starší samozřejmě pomohli mladším. Po obědě jsme měli
přednášku o obojživelnících a plazech.
Každý z nás si mohl osahat vajíčka ropuchy
zelené nebo uchopit užovku černou. Z této

4. den – čtvrtek
Tenhle den byl asi nejnáročnější pro
všechny. Michala, Tereza a Cyril hned ráno
rychle vyjeli na přírodovědnou soutěž
Poznej a chraň. Ostatní vyrazili na Hostýn.
Dostali jsme svačiny a pití a vyrazili jsme.
Cesta byla dlouhá, ale měla samozřejmě
i zastávky. Na každé zastávce jsme dostali
nějakou otázku. Tři družstva ale byla oslabená, takže to měla těžší. Nakonec jsme
takhle došli až na Hostýn, kde jsme měli
půlhodinový rozchod. Pak jsme šli zase
zpět. Ale cesta zpět se nám zdála asi poloviční, než cesta tam. Za chvíli jsme už byli
na Tesáku. Ale to nebylo všechno. Čekalo
tam veliké překvapení, protože naši reprezentanti byli první, což je veliký úspěch na
tak malou školičku, jako jsme my. Spapali
jsme večeři a šli na soutěže. Poté opět
následovala discoshow.
5. den – pátek
Pátek byl hrozný, ale ne tak hrozný, jak
se z počátku zdálo. Měli jsme budíček
o hodinu později. Hned jak jsme posnídali,
tak jsme uklízeli a hráli pašeráky. Byla to
sranda a já jako celník jsem měl 34 lístečků.
Po pašerácích jsme šli dělat trička. Potom
jsme poobědvali a šli jsme si hrát ven, až
do 14:00. Pak jsme nastoupili do autobusu
a jeli jsme domů. Jak jsme dorazili, tak na
nás čekali rodiče.
Tohle je moje poslední školička v přírodě
Igor Langášek
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Poděkování z Hrobic
Srdečně Vás zdravíme. Ještě jednou
děkujeme za moc krásné představení, nejpěknější za celý rok, kdy jsme navštěvovali
různá divadla nebo si je zvali do MŠ. Moc
se nám to líbilo. Šikovné děti i paní učitelky. Kolik práce jenom na kulisách, potěšili
jsme se i z vtipných reklam. Je vidět, že Vás
to baví a že to s dětmi umíte!
Těšíme se na Vaše další představení.

Výlet do DinoParku

Děti a paní učitelky z Hrobic

Poděkování MŠ Slušovice
V rámci dlouholeté spolupráce se ZŠ
v Neubuzi byly děti naší Mateřské školy
Sluníčko pozvány na divadelní představení
do nové sokolovny ve Slušovicích. Se svými
žáky nastudovaly paní učitelky známou
a milou pohádku O princezně Koloběžce
první, a nutno říci, že děti se svého úkolu
na opravdové divadelní scéně, s originálními a nefalšovanými kulisami a v kouzelných kostýmech zhostily na výbornou.
A třešničkou na dortu jejich vystoupení je
krásný pocit, který v nás divácích zanechaly – a sice, že hraní je opravdu baví.
Děkujeme za nápadité zpracování
známé pohádky, do které se mohli aktivně
zapojit i naši malí svěřenci, a přejeme školnímu divadelnímu souboru v Neubuzi
hodně úspěchů v jejich tvořivé práci,
hodně krásných pocitů z radosti spokojených diváků a těšíme se na další zajímavá
setkání.
Děti a učitelky
z MŠ Sluníčko ve Slušovicích

Den otevřených dveří
v ZŠ Neubuz
V neděli 5. května se konala v Neubuzi
pouť. Bývá již tradicí, že dveře naší školy
jsou tento den všem otevřené. Tak mají
možnost dovnitř nahlédnout třeba i ti, co
přijíždějí do svého rodiště jen o svátcích.
Celá škola je i tentokrát přivítala pěkně
vyzdobená, plná obrázků a prací dětí, které
vytvořily pod vedením paní vychovatelky
Hanky Vávrové. O občerstvení se postarala
naše pomocná síla – paní Blanka Juříková.
Návštěvníků bylo mnoho. Nejeden z nich
se s úsměvem na rtech vyhledal ve starých
kronikách a zavzpomínal na staré časy. Se
zájmem si také prohlíželi i získaná ocenění
v soutěžích a informace o všech aktivitách
a projektech, které na škole probíhají.
Pochvala od bývalých žáků i všech ostatních hostů potěšila celý kolektiv naší školy.
Doufáme, že se k nám budou rádi vracet
nejen žáci minulí, ale i ti současní a budoucí. Děkujeme všem za podporu v naší kantorské práci.
Laďka Pekařová

Ve středu 12. června jsme jeli na výlet do DinoParku ve Vyškově. Jeli jsme objednaným autobusem, ve kterém nám něco vyprávěl strýc Pepa. Po cestě si Terezka vzpomněla,
že zapomněla batoh, takže jsme se vrátili pro batoh. Když jsme dojeli do DinoParku, paní
učitelka šla koupit vstupenky. Poté jsme se dostali dovnitř a čekali na DinoExpres. Vláček
nás odvezl přímo do DinoParku, kde nás přivítal obrovský dinosaurus a dva menší, kteří se
i pohybovali. Dali jsme si svačinku a šli jsme do 4D kina. Před vstupem jsme museli chvíli
čekat, ale čekání se vyplatilo! Dostali jsme „3D brýle“ a už to začalo !!! Byl to krásný příběh
o dinosaurkovi, který se ztratil. V některých chvílích to vypadalo, jako bysme opravdu byli
tam v té době. Dokonce se i podlaha hýbala. Potom jsme si procházeli celý DinoPark.
Viděli jsme spoustu dinosaurů. Byl tam obrovský Tyranosaurus Rex, který hrozivě řval. Po
prohlídce jsme měli asi hodinu rozchod. Mohli jsme si něco koupit, nebo jíst a také jít na
průlezky. Vláčkem jsme jeli zpátky do Zoo Vyškov. Tam byla spousta zvířátek – hlavně ze
statku. Byl tam i babiččin dvoreček, do kterého jsme měli přístup a pohladili si všelijaká
zvířata. Byli tam býci, ovce, slepice, kozy a spousta jiných zvířátek. Na závěr se konal další
rozchod. Hráli jsme si na hřišti nebo si koupili zmrzlinu. A pak už se jelo domů! Při zpáteční
cestě byli někteří hodně unavení, ale společně jsme si i zazpívali. Byl to super výlet!
Míša Esterková, Erika Ševců

Beseda s hokejisty

V pondělí 3. června k nám do školy přijeli dva hokejisté – Radim Tesařík a Ondřej Veselý.
Vyprávěli nám o tom, jak začínali s hokejem, jaké je trénování, jestli měli nějaká vážnější
zranění, za které kluby hráli a podobně. Samozřejmě jsme se mohli na cokoliv zeptat.
Podepsali nám fotky a plakáty, které jsme si vzali na památku. Nakonec jsme se všichni
vyfotili. Nejprve celá škola a potom samostatně s hokejisty. Bylo to hezky strávené odpoledne a všichni jsme si to moc užili :) !!!
Míša Esterková, 5. ročník
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KLUB DĚTÍ A MAMINEK
K založení klubu dětí a maminek v naší
obci nás vedlo hned několik věcí. Jednou z
nich je, aby si děti vytvářely sociální cítění
a kamarádské vazby už v ranném věku,
dřív, než se společně potkají ve školce. Aby
si při účelných hrách rozvíjely jemnou
motoriku zábavným a nenáročným způsobem, třeba při výtvarné činnosti. V kolektivu budou více otevřeny procvičování
paměti formou říkadel a písniček a i jejich
pohybové schopnosti se lépe projeví, když
se za vlastního doprovodu naučí lehkým
tanečkům. Navštěvováním klubu se naučí
pravidelnosti a nebudou v pozdějších
letech stresované nástupem do nového
prostředí, školky. Za hezkého počasí podnikneme výlety do přírody, za zvířátky,
nebo jen prozkoumáme blízké okolí. Ale
klub není jen pro děti, ale i maminky, které
celé dny stojí u plotny, uklízí a veškerý svůj
čas věnují péči o děti a někdy také i tatínky.
Při společných setkáních, které zpestří
jejich všední dny, si mohou sdělit vlastní
zkušenosti s výchovou dětí a domácností.
Vzájemně si mohou poradit s problémy, na
které samy nestačí. Nebudou se cítit samy,
opačně, doufáme v nová přátelství.
Klub obohatíme o besedy, kde se maminky dozví četné zajímavosti, informace,

Jubilanti
6. 7. Chovanec František č.p. 23
10. 7. Garguláková Božena, č.p. 73
12. 7. Tkadlec Miroslav, č.p. 85
28. 7. Garguláková Marie, č.p. 39
24. 8. Vinklárková Marie, č.p. 53
25. 8. Macíková Stanislava, č.p. 117

které jim pomohou v běžném životě.
Například konzultace s poradkyní na životosprávu a výživu nejen pro maminky, ale
především děti. Beseda s kosmetičkou,
proč a jak pečovat o svoji pleť a mnohé
další. Obec maminkám nabídla prostor ve
zdejší škole, v době, kdy žáci nebudou
navštěvovat družinu.
Setkání budou probíhat vždy v úterý od

16 hodin, aby měly šanci i pracující maminky, které ukončily mateřskou dovolenou
a ve čtvrtek od 9.00 do 11.00. Program na
měsíc září zveřejníme na webových stránkách obce.
Těšíme na Vaši první návštěvu i na setkání následující.
Kontaktní osoba:
Lucie Alexandra Šebestová

Poděkování
Vážená paní ředitelko,
rádi bychom touto cestou vyjádřili upřímné poděkování za péči o naši dceru Natálii
Adámkovou, která navštěvuje ve školním roce 2012/2013 třídu vedenou paní učitelkou Mgr.
Lydií Staroveskou. Velmi si vážíme srdečného přístupu, zájmu o přípravu pestrého programu (zábavného i vzdělávacího) a vůbec celkové harmonické atmosféry, která ve třídě
a hlavně v celé škole, díky paním učitelkám a Vaší přítomnosti, panuje a díky které naše
dcera navštěvuje školu skutečně ráda. Dcera si osvojila návyky z kolektivu, které ji pomohou
v její další cestě životem.
Když jsme se přestěhovali z krajského města do Neubuze, řešili jsme první věc, a to, zda
bude naše dcera dojíždět do Zlína (16. ZŠ Okružní) a nebo do školy ve Slušovicích. Avšak
naše první kroky po doporučení známých vedly na školu přímo v Neubuzi. Můžeme s radostí říci, že jsme velmi rádi, že jsme se rozhodli pro vaši školu. Při porovnávání učiva s Natálčinou kamarádkou z bývalé školy, jsme brzy zjistili, že Natálka byla s učivem velmi dopředu.
Moc Vám děkujeme za vše, co pro naši dceru děláte a jak skvěle učíte. Těšíme se na další
školní rok s Vámi.
S pozdravem

Ivan a Renáta Adámkovi, Neubuz 140

65 let
84 let
65 let
65 let
81 let
65 let

Narození
7. 5. Antonie Bernátková, č.p. 46
28. 5. Eliška Prýglová, č.p. 68
Přihlášení
Jiří Drmla, č.p. 111
Josef Ruman, č.p. 49
Michal Vičík, č.p. 88
Lubomír Tupý, č.p. 76
Odhlášení
Dagmar Válková, Nela Sekerová, č.p. 6
Sňatky
Radka Macháčková, č.p. 111 a Jiří Drmla
Michaela Švajdová, č.p. 22
a Pavel Gargulák, č.p. 146

Pátek 14. června patřil už od rána myslivcům. Připravili pro všechny zájemce krásnou výstavu mysliveckých trofejí ve společenské místnosti na obchodem. Výstavu
navštívily děti z místní školy a z mateřské školky ze Slušovic. Děti i další návštěvníci z řad
dospělých si poslechli zajímavé vyprávění o zvířatech a přírodě. Výstava byla otevřená
do pozdních večerních hodin, kdy se konal už tradiční večer s mysliveckými specialitami u táboráku. Děkujeme za krásný smyslový i chuťový zážitek.
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