říjen 2013
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NEUBUZ

O POHÁR STAROSTKY OBCE NEUBUZ
Každý si občas posteskne jak ten čas letí... To jsme si mohli říct 7. září
v Neubuzi na hřišti, kde se konal již 9. ročník soutěže O pohár starostky obce.
V poledne začala soutěžit družstva ml. a st. žáků. Na startovní čáru se připravili tři
soutěžící. Dva museli přenést ve vymezeném prostoru třetího „zraněného“ a tradičním
zatroubením dát pokyn zbývajícím členům družstva, aby provedli požární útok. Přítomní měli možnost vidět velmi pěkné výkony těch nejmenších a následně natrénované rychlé útoky starších žáků. V kategorii žáků se předvedlo na hřišti celkem 17 družstev (ml. žáků 8 a starších 9). Pohár za 1. místo v kategorii mladších žáků získalo domácí družstvo s časem 33,98, stříbro získali žáci z Provodova (34,69) a bronzovou příčku
obsadili soutěžící z Ubla (38,21). První v kategorii starších žáků bylo družstvo ze
Pokračování na str 3.

ZPRÁVY Z OBCE
OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Parlamentu České republiky
Starostka obce Neubuz v souladu s ustanovením § 14c písm.a) Zákona č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
o z n a m u j e:
1. Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 25. 10. 2013 od 14.00
hod. do 22.00 hod. a v sobotu 26. 10. 2013 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 10. 10. 2013
Ing. Renata Zábojníková, starostka obce

28. 10. – Den vzniku samostatného
československého státu
Tento den patří k nejvýznamnějším státním svátkům s dlouhou
tradicí. Prezident republiky věnuje jeho oslavám velkou pozornost.
Památku prvního československého prezidenta, Tomáše Garrigue
Masaryka, připomíná položením věnce u jeho sochy na Hradčanském náměstí. Každý rok se prezident republiky účastní vojenské
přísahy vojáků Hradní stráže, jmenuje generály a uděluje státní
vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu.
V průběhu první světové války vládla v Čechách sklíčená atmosféra. Česká společnost nepřijala rakouský stát za svůj nejen kvůli
perspektivě války, také díky nepřátelskému chování rakouských
úřadů, kvůli uzavření parlamentu a omezení demokratických práv.
Česká politika se odmlčela, zato česká kultura nabyla významu.
Novináři, herci a spisovatelé se veřejně obraceli k národu s propagandistickým programem, avšak odvahu k tomu velkému kroku,
rozchodu s Rakouskem, našel jediný muž – Tomáš Garrigue Masaryk. Ten společně s Milanem Rastislavem Štefánikem a Edvardem
Benešem založili v Paříži prozatímní československou exilovou
vládu, která se soustředila na vnitrostátní protirakouský odboj.
28. října 1918 se v Ženevě setkala delegace Národního výboru
vedená Karlem Kramářem s představiteli exilu. Společně jednali
o vytvoření a podobě nového samostatného státu. Večer byla na
Václavském náměstí oficiálně vyhlášena samostatnost a Národní
výbor vydal prví zákon: zákon o zřízení samostatného státu československého.
L.A. Šebestová

1. a 2. 11. – Slavnost Všech svatých
a Památka věrných zemřelých
Slavnost Všech svatých (1. listopad) je křesťanský svátek, který
připomíná všechny svaté, a to nejen ty, kteří jsou oficiálně kanonizováni, ale také ty, o „jejichž svatosti neví kromě Boha nikdo“.
Vychází z doložené historické události, jíž bylo vysvěcení Panthe2

Setkání seniorů
V pátek 8. listopadu se uskuteční ve
společenské místnosti nad obchodem
tradiční podzimní setkání neubuzských
seniorů.
Bude připraveno bohaté pohoštění, své
vystoupení předvedou děti z místní školy a
k tanci a poslechu bude hrát oblíbené duo
IVAN a DANKA. Těšíme se na Vás!

VÁNOČNÍ JARMARK
V sobotu 30. listopadu 2013 se
v prostorách sokolovny ve Slušovicích
a na přilehlé sokolské zahradě uskuteční TRADIČNÍ JARMARK MIKROREGIONU SLUŠOVICKO.
Od 9 do 15 hodin si můžete přijít prohlédnout či zakoupit řemeslné výrobky,
krásně zdobené perníčky, pochoutky
nebo zabijačkové speciality.
Součástí jarmarku bude předvádění
některých řemesel a doprovodný program.

onu v Římě v roce 609. Pantheon byl původně antický chrám,
v němž se uctíval kult všech římských bohů. Svátek Všech svatých
je tak vzpomínkovou slavností zemřelých, kteří již dosáhli věčné
blaženosti.
Památka věrných zemřelých je proti tomu vzpomínkou na ty,
kteří této blaženosti zatím nedošli. Dušičky (duše v očistci) jsou
rovněž katolickým svátkem slaveným 2. listopadu. Památka se slaví
od 10. století. V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem během
tohoto dne či období navštívit hřbitov a rodinný hrob a rozsvítit
na něm svíčku, či položit živé květiny, což má symbolizovat víru
ve věčný život a demonstrovat přesvědčení, že život hrobem
nekončí. V České republice je vzpomínka na všechny naše zemřelé
vedle Vánoc největším společně prožívaným dnem, který věřící
i nevěřící spolu „slaví“.

17. 11. – Den boje za svobodu a demokracii
K tomuto dni se vztahují dvě historické události.
První z roku 1939, kdy po pohřbu studenta Jana Opletala, který
odporoval proti německé okupaci, proběhla pražská demonstrace,
která přerostla v protiokupační protest. Hitler nařídil, aby byly
všechny demonstrace potlačeny silou a následně nechal nacisty
uzavřít všechny vysoké školy. Devět vysokoškoláků, kteří podle
nich stáli včele studentských
organizací, bylo popraveno.
Druhá se váže k roku 1989. Ke
studentským protestům, protirežimní demonstraci na Národní
třídě, brutálně potlačené Veřejnou bezpečností. Tím byla odstartována sametová revoluce,
která vedla ke svržení totalitního
režimu v Československu.
Nejvýraznější osobností celé
revoluce se stal Václav Havel,
budoucí prezident.
L.A. Šebestová

Zádveřic s časem 22,66, stříbro získali žáci
z Ubla (25,67) a pohár za třetí místo převzali od starostky obce žáci ze Všeminy
(32,88). Všechny děti dostaly voňavé medaile z perníku, které pro ně napekla paní
Kobylíková (děkujeme za tu sladkou odměnu). Po vyhlášení výsledků a následném
předání pohárů se více jak sto dětí rozběhlo po hřišti na které padaly bonbóny z letadla p. Jungmana a ještě na závěr tzv. třešničkou na dortu byla pro děti připravena
na „Moštárně“ výborná točená zmrzlina.
Zatím, co se začali připravovat na soutěž
muži a ženy, předvedla se naše drobotina.
Malí hasiči měli před sebou velký úkol: zahasit požár, který vznikl ve školce „Sluníčko“. Rychle si oblekli nová hasičská trička (zajistila je K. Garguláková), nasadili si
helmy, hoši nasedli do připravených požárních vozů, Martinka zapískala na píšťalku,
Lukin dal povel a družstvo vyjelo k požáru.
Museli odstranit překážky, aby vozidla bezpečně dorazila k místu požáru. Všichni
začali hasit oheň vším, co měli po ruce
(džberové stříkačky a vodní pistole). Přítomní fanoušci nadšeně povzbuzovali
a děti úspěšně zahasily svůj první požár.
Čas pokročil a bylo nutné, aby začali
soutěžit dospělí, protože se na letošní 9.
ročník sjelo 27 družstev mužů a žen. Každý

netrpělivě očekával, co si zase místní hasiči
vymysleli za netradiční disciplínu. Úkol zněl
jasně – ve vymezeném prostoru přenést na
nosítkách ležícího zraněného. Přestože se
to zdálo jednoduché, některé závodníky to
potrápilo. Jelikož družstev bylo hodně,
nebyl čas na velké zdržování. Někomu
přálo štěstí a předvedl i výborné výkony
s perfektními časy, někdo měl problém na
rozdělovači, na koši nebo v útoku, ale diváci se určitě dobře bavili a sledovali výkony
jednotlivých družstev. Sluníčko pálilo jako
divé, a tak se děti u nástřikových terčů
mohly zchladit. Po celé odpoledne si každý
mohl dát výborný párek v rohlíku, uzeninu
z udírny, vychlazené pivečko nebo připravené dobroty ve stáncích s občerstvením.
Pomalu ale jistě se blížil závěr soutěže
a začalo se s vyhodnocováním výsledků.
V kategorii žen první místo získalo družstvo Prštného (29.12), druhé byly ženy
z Ubla (32,73) a pohár za třetí místo získalo
místní družstvo s časem 34,92. V kategorii
mužů bylo první Prštné (22,88), druhé
místo obsadilo družstvo z Hrobic (27,14)
a třetí Ublo (27,31). Na 4. místě zůstali muži

A z Neubuze s časem 28.54. Družstvo B
(nad 35 let) osadilo velmi pěkné 9. místo
s časem 33,11. Družstvo žen B obsadilo 10
místo. Starostka obce předala vítězným
družstvům poháry a všechny pozvala na
příští 10. ročník soutěže O pohár starostky
obce v r. 2014.
Letošní 9. ročník se určitě vydařil. Počasí
přálo sportovnímu klání, některá mužstva
byla se svými výkony spokojena, jiní byli
zklamáni, někteří neudrželi „emoce na
uzdě“, ale to vše k požárnímu sportu patří.
Poděkování patří všem, kteří se starali
v průběhu odpoledne o občerstvení, rozhodčím, paní starostce, která si celou soutěž okomentovala, soutěžícím za sportovní
chování a všem, kdo pomáhali s organizací
celé soutěže. Jsme rádi, že se každý pobavil a odjížděl z pohárové soutěže z Neubuze spokojen.
Ivana Tomšů

Pohárová soutěž na Březové
17. srpna se sjela družstva mužů a žen
nad 35 let na soutěž O pohár obce
Březová. Přestože bylo období prázdnin
a dovolených, každý se těšil na sportovní
klání na místním hřišti. 63 nadšenců
plnilo úkoly na štafetě a poté následoval
požární útok. Každé družstvo mělo dva
pokusy a tím možnost předvést co nejlepší výkony. Krásné letní počasí, dobře
vychlazené pivo a výborná uzenina
z udírny lákala soutěžící, ale i fanoušky,
kteří přišli podpořit svá družstva. A než
jsme se nadáli byl konec a slavnostní
vyhlášení sportovních výsledků.
Zástupkyni družstva žen předal starosta obce pohár za 3. místo. Muži opět
zabodovali a právem získali pohár za 1.
místo. Co říci na závěr? Strávili jsme na
Březové příjemné letní odpoledne
a jsme zvědaví, co si pořadatelé pro soutěžící připraví příští rok.
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20 let fotbalového oddílu 1. FC Neubuz
Podzimní část – sezona 2013-2014
Podzimní část nového ročníku pro mužstvo 1.FC Neubuz nezačalo moc lichotivě.
Hned v prvním zápase na Veselé jsme utrpěli porážku 7:0. Částečně to bylo ovlivněno nevyřízenými registracemi některým
hráčům a čekání na FAČR (fotbalová asociace ČR). Dále zdlouhavé vyřizování o uvolnění některých hráčů na hostování. A tak
nás bylo přesně 11. A v druhé půli jsme
hráli dokonce v 10. Od druhého zápasu
jsme už měli k dispozici některé posily.
A tak proti aspirantům na postup FK Vizovice „B“ jsme už remizovali 3:3, když jsme
o poločase vedli dokonce 3:1. Bohužel,
vidinou vítězství, jsme přestali bojovat a
nakonec jsme byli rádi za remízu. Další
zápasy jsme už zvládli. Venku jsme porazili
Lužkovice 3:1, doma pak FC Vizovice 4:1
a na Pasekách jsme dokonce zvítězili 7:0.
Potom jsme si to neuvěřitelně doma pokazili s Bratřejovem „B“, který jsme silně podcenili, neboť mužstvo Bratřejova v této
sezoně nezískalo ani bod. Nastoupili jsme
tedy se samými mladíky, ale jak se ukázalo,
někteří se ještě neumí vyrovnat s nástrahami soutěže. Ono hrát za dorost a potom
nastoupit za muže je přeci jen rozdíl. I když
tato prohra nám může velmi pomoci při
sestavování mužstva do budoucna, ukázalo se, že někteří mladíci, při poctivém trénování a přístupu, budou přínosem pro
neubuzský fotbal. Příkladem může být
Míra Minařík, který se okamžitě do mužstva zapracoval.
Utkání v Lutonině jsme už nepodcenili
a vítězstvím si vezeme domů tři body. Do
konce sezony nás čeká už jen jeden zápas,
a to utkání doma s Trnavou. Pak si připomeneme 20. výročí fotbalového klubu 1.FC
Neubuz.
Při příležitosti oslav 20.výročí fotbalového klubu 1.FC Neubuz budou jeho zákládající členové oceněni okresním fotbalovým svazem Zlín, a to Vajďák Miroslav,
Hynčica Vladimír, Sedláček Pavel.
Za proslavení kopané v Neubuzi budou
oceněni vybraní hráči Obecním úřadem
Neubuz. A to Valerián Libor a Martin Rudl.
In memoriam si připomeneme legendárního brankaře Ladislava Grebeníčka.
Jaké nastaly změny v této sezoně?
Od letošní sezony se počet střídajících
hráčů zvýšil ze 3 na 5 hráčů za zápas (včetně brankaře). Na toto muselo okamžitě
zareagovat vedení klubu a sehnat do mužstva několik nových hráčů. A tak mužstvo
a vedení prošlo několika změnami.
Hráčské změny:
Ukončení kariéry: Marián Hargaš (1972),
Rudl Martin (1974), Matula Ondřej (1990),
Procházka Pavel (1980).
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Odešli: Janeczko Martin (hostování Bratřejov).
Přišli: Štefek Jakub 1978 (Sutton United Anglie), Minařík Miroslav 1994 (Slušovice),
Červenka Jakub 1993 (Březová), Hüler
Lukáš 1993 (nový hráč), Vaculka Jakub
1995 (návrat z hostování Slušovice), Machalíček Pavel 1980 (hostování FC Vizovice),
Vaculík Jaroslav 1972 (hostování – Lužkovice), Budjač Pavel 1993 (hostování –
Slušovice), Loubal Petr 1979 (hostování –
Veselá), Sedláček Josef 1997 (hostování –
Slušovice)Vedení klubu:
Odstoupil dosavadní předseda František
Šmeidler a jeho funkci převzal Miroslav
Dubovský.
Předseda: Dubovský Miroslav
Manager: Rudl Lucien
Sekretář: Šebesta Milan
Pokladník: Mikuláš Peter
Trénování týmu se ujal Martin Rudl, který
naposled vedl muže FC Slušovice a nyní
současně trénuje mládež FASTAV Zlín ve
spolupráci s Lukášem Železníkem.
Sestava pro ročník 2013/2014:
Brankáři: Štefek, Pavlas.
Obránci: Šebesta, Ševců, Zubíček J., Machalíček, Trunkát, Němec, Červenka, Budjač.
Záložníci: Muller, Zubíček Z., Loubal, Minařík, Březík, Vaculík, Drábek.
Útočníci: Pšenka, Vrba, Vaculka, Hüler,
Sedláček.

Tabulka podzim 2013
1. Veselá B
9 7 1 1
2. SK Vizovice B 8 7 1 0
3. Trnava
8 6 0 2
4. Neubuz
8 5 1 2
5. Lutonina
8 5 0 3
6. Lužkovice B 8 3 1 4
7. FC Vizovice
8 2 0 6
8. Paseky B
8 2 0 6
9. Bratřejov B
8 1 0 7
10. Zádveřice
9 1 0 8

35:14
32:11
30:10
32:18
20:14
20:21
18:24
16:30
11:36
7 : 43

22 (10)
22 (13)
18 (6)
16 (7)
15 (0)
10 (1)
6 (-3)
6 (-9)
3 (-12)
3 (-15)

Střelci: Pšenka 11, Vrba 6, Zubíček J. 2,
Loubal 2, Vaculík 1, Minařík 1, Šebesta 1
Odehrané zápasy
1. V o l n o
2. Veselá „B - Neubuz
7:0
3. Neubuz – SK Vizovice „B“
3:3
4. Lužkovice „B“ – Neubuz
1:3
5. Neubuz – FC Vizovice
4:1
6. Paseky „B“ – Neubuz
0:7
7. Neubuz – Bratřejov „B“
3:4
8. Lutonina - Neubuz
1:4
9. V o l n o
10. Zádveřice – Neubuz
1: 8
11. Neubuz – Trnava (po uzávěrce)
Mužstvo Hvozdná „B“ během podzimní
soutěže odstoupilo. Muselo tak zaplatit
pokutu 10.000 Kč a náhradu škodu za
nedostavení se k zápasu OFS 3.000 Kč
a mužstvu Lužkovic paušál 1.000 Kč.
Na závěr bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu Neubuz, všem našim sponzorům
a všem našim věrným příznivcům, za jejich
fandění a podporu při našich zápasech,
pozvat je na zápasy i na jaře 2014 a požádat je, aby nadále zůstali věrni našemu
klubu.
Lucien Rudl
Srdečně zveme všechny bývalé hráče,
funkcionáře, fanoušky a příznivce
kopané v Neubuzi
NA PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ
při příležitosti 20. výročí založení klubu.
V sobotu 26. 10. 2013 ve 13 hod.
na Moštárně.

Z naší školy
Vystoupení
na Setkání hasičů ZK
V pátek 4. 10. jsme byli pozváni na XI.
Setkání zasloužilých hasičů Zlínského
kraje.
Této slavnostní události se zúčastnili
i hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák,
senátorka Alena Gajdůšková a mnoho dalších významných hostů.
Určitě usoudíte sami, že vystupovat pro
takové vzácné publikum nebylo nikterak
jednoduché. Ale děti předvedly maximum
a naši Základní školu Neubuz reprezentovaly na jedničku s hvězdičkou. Potlesk děti
provázel snad po celou dobu vystoupení.
A za svůj výkon dostaly sladkou odměnu
vonící medem a skořicí.

Vystoupení pro prezidenta
Dne 4. 9. 2013 se starší žáci naší malotřídní školičky zúčastnili vystoupení u příležitosti
návštěvy prezidenta republiky, pana Miloše Zemana, ve firmě Greiner. Děti předvedly
krátké vystoupení lidových tanečků z pásma „Ševcovská“, za které sklidily náležitý potlesk.

Výlet do Zoo Lešná
V úterý 3. září jsme vyměnili aktovky
za batůžky a vyrazili na výlet do zoo.
Cesta uběhla rychle. Vždyť Lešná je od
nás co by kamenem dohodil. Paní učitelky koupily lístky a hurá na exkurzi. Před
zámkem nás přivítal pan průvodce. Přinesl si s sebou megafon. A udělal moc
dobře! Bylo ho výborně slyšet i přes
padající kapky deště. Počasí si s námi ze
začátku pohrávalo, ale nakonec se
umoudřilo a my jsme si to užili.
Co jsme se dozvěděli nového? Mnoho
zajímavostí z biologie a anatomie zvířat.
Tak například: věděli jste, že žirafa spí
jen 20 min. denně? Nebo že dospělý
slon dokáže sežrat až 320 kg potravy za
den?
A co bylo nejlepší? Tak to je těžká
otázka. Rýžování zlata, průlezky nebo
párek v rohlíku? Závěrečné krmení lachtanů nám krásně uzavřelo celodenní
výlet. Byl to skvělý zážitek!
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KOMUNITNÍ ŠKOLA SOVA o.s.
Základní škola v září tradičně otevřela vrátka svým žáčkům a SOVA poprvé rozepjala
svá křídla. S prvním vzletem přivála nabídku kurzů a akcí kulturních i relaxačních.
Klub dětí a maminek SOVIČKA
Maminky a děti si přečetly pohádky v knihovně u paní Miladky, ochutnaly co napekly, namalovaly krásná trička a vyrobily si náušnice. Scházíme se pravidelně v přátelské
atmosféře a těšíme se na nové tváře. Program na aktuální měsíc je vystaven na webových stránkách školy a informačních tabulích, kde najdete všechny další informace.
Kurzy
Počítačový – tento již běží, každou středu od 17 hodin v počítačové učebně v budově
ZŠ s lektorem Miroslavem Klučkou. Je určen pro začátečníky a mírně pokročilé. Po
skončení kurzu dostane každý absolvent certifikát o jeho absolvování, který může prezentovat ve svém životopisu.
Výtvarný – kurz se zaměřením na kresbu začíná 1. listopadu v 17 hodin s lektorkou
Petrou Trávníčkovou. Rádi malujete a chcete zdokonalit techniku? Nebo jste začátečníci, kteří chtějí vyzkoušet něco nového? Probuďte svůj talent a přijďte zkusit kresbu.
Přihlásit se můžete nejpozději týden před začátkem kurzu.
Cvičení pro děti – od 6. listopadu mohou vzít rodiče své děti na cvičení připravené lektorkami dětského centra Beruška Zlín. Pro rodiče s nejmenšími dětmi (4-18 měsíců) je
vhodný program rozvíjející psychomotorický vývoj ,který bude každou středu od
9 hodin. Pro děti od 18 měsíců do 3 let je připraven program od 10 hodin. Nebojte se
otázek, pro více informací piště na náš email.
Blíž k přírodě – 16. listopadu v 9:30 se na vás těší Lenka Smažínková, žena s elánem
a láskou k bylinkám a léčitelství. Na relaxačně-vědomostním semináři se seznámíte
s muzikoterapií, arteterapií, masážemi, tělovými svícemi a dalším.
Kurz efektivního rodičovství – Trápí vás dětský hněv a vzdor, špatná komunikace
v rodině? Nechcete vychovávat pouze pomocí příkazů, zákazů, odměn a trestů? Chcete
zvládat sourozenecké šarvátky, problémy s jídlem, dodržování pravidel a řádu? Přejete
si, aby z vašeho dítěte vyrostl samostatný, zodpovědný a zdravě sebevědomý člověk?
Kurz bude otevřen při minimálním počtu 9 zájemců. Pro bližší informace volejte, nebo
piště na uvedené kontaktní údaje.
Dobrovolnictví – dobrovolník věnuje svůj čas a práci bez nároku na odměnu.
Dobrovolnictví může být nejenom pomoc druhým, ale i životní styl. Člověk je bohatý
především tím – čím přispěl bližním…, dobrovolnictví může naplňovat i toho, kdo
pomáhá. Na co všechno se připravit, chcete-li dále růst se dozvíte v našem 10 hodinovém e-learningovém kurzu.
Učme se učit – e-learningový kurz.
Cvičení pro dospělé – bolí vás záda, cítíte se unavení? To chce pořádně si zacvičit, udělat něco pro své zdraví a lepší kondici! Pravidelný pohyb prospívá v každém věku.
Můžete si uvolnit ztuhlé tělo, posílit a zpevnit povolené svaly, zlepšit dýchání i činnost
srdce, zbavit se bolesti zad i hlavy, zlepšit si náladu v přátelském kolektivu. Cviky jsou
víceméně rehabilitačního typu, také část Pilates i cviky na uvolnění kloubů, na kondiční
posilování jednotlivých svalových partií (břicha, zad i pánevního dna), cviky pro zlepšení dýchání a okysličení organismu, cvičení s gumou na posílení paží a nohou. Nic složitého a extra náročného! Přijďte si to vyzkoušet. Začínáme ve středu 30. října. Za pár
lekcí určitě zjistíte, že: Cvičení je zábava, ne mučení! a že Pohyb je radost, ne otrava!
Těší se na Vás Irena Sousedíková.
Akce
Sklep Polešovice – 23. listopadu vyrážíme do příjemného prostředí vinného sklípku
v Polešovicích. K dobrému jídlu nám zahraje oblíbený harmonikář Janek Grabec, zazpíváme písničku a popijeme vínečko. Je nutné si předem rezervovat místo (za autobusem
přece nikdo utíkat nechce)
Pečení perníčků – pečení perníčků pro vánoční akci Zpívání u stromečku nebo relaxační masáž? Obojí. Lenka Smažínková Vás zve na odpočinkové dopoledne, kdy Vám
uvolní svaly masáží s aromaterapií a společně napečeme voňavé vánoční cukroví.
Masáž je třeba si předem rezervovat (omezený počet).
Nevíte si s něčím rady? Nevíte kde vzít a odevzdat přihlášku? Potřebujete více informací?
Sledujte informační tabule a vývěsky s plakátky, zeptejte se na obecním úřadě, zavolejte
nebo napiště na uvedené kontaktní údaje:
Telefon: 731975301
E-mail: komunitniskolasova@seznam.cz
Web: www.komunitniskolasova.cz
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Příměstský tábor v Neubuzi
Letošní prázdniny jsem s nadšením uvítala možnost přihlásit syna na příměstský
tábor v Neubuzi.
Nejdříve se mu na tábor moc nechtělo,
tak jak už to u dětí a obzvláště u kluků
bývá. Obavy z neznámého prostředí,
z nových osob a brzké vstávání v době
prázdnin. Byla jsem proto velmi ráda, když
se již první den vrátil domů nadšený a těšil
se na den další. Děti měly možnost strávit
s partou nových kamarádů 10 hodin denně
v příjemném prostředí prostor neubuzké
školy, a to od 7 do 17 hodin. Byla pro ně
zajištěna strava, dozor a bohatý program.
První den seznamovací hry, tvoření, výlet
do přírody a hry v lese. Druhý den opět
tvoření, hry a mimo to výlet ke koním, kde
se děti mohly povozit. Třetí den výlet do
ZOO Lešná. Čtvrtý den výlet autobusem na
Vsetín, kde děti navštívily zámeckou věž
a výstavu. Před zámkem hledaly a určovaly
druhy motýlů a opět další hry a zábava.
Pátek se přiblížil velmi rychle a na závěr si
děti mohly vyrobit dárky pro sebe či pro
své blízké. Syn vyrobil hezkou vázičku,
obrázek na stěnu a lapač zlých snů. Moc
krásné dárky jako vzpomínka na příměstský tábor v Neubuzi.
Mile mě překvapila a potěšila flexibilita
organizátorů tábora, a to tím, že jsem se již
první den konání tábora mohla na internetu na stránkách http://amy-31.rajce.idnes.
cz/Primestsky_tabor_Neubuz_-_3._turnus_12.8.-16.8.2013 podívat na aktuální
fotografie z celého dne a udělat si obrázek,
jak je dětem na táboře dobře a jaký mají
pestrý program. Nadšeně jsem si potom
prohlížela fotografie z každého dalšího
dne.
Ve městech jsou příměstské tábory
běžné. Proto oceňuji, že tato možnost je
nabídnuta i dětem na vesnici.
Příměstské tábory pomáhají nejen
dětem, ale i zaměstnaným rodičům, kteří
každý rok řeší stejný problém, jak se co
nejlépe postarat o své ratolesti :--) během
dlouhých dvou měsíců prázdnin. Bez takovéto možnosti vyžití, by děti s největší
pravděpodobností strávily většinu času
než se rodiče vrátí ze zaměstnání u televize, či počítače. Avšak pobyt v přírodě,
kolektiv kamarádů, rozvíjení tvořivosti
a vzdělávání formou hry dětem jistě prospěje více, než pasivní sledování televize
a hraní počítačových her. Proto věřím, že
příměstské tábory v Neubuzi budou pokračovat i v dalších letech a ráda syna opět
přihlásím. Sám už se na tábor těší.
Děkuji tímto všem, kdo se na organizování tábora podíleli a obzvláště vedoucím
za trpělivost a zpříjemnění několika prázdninových dnů našich dětí.
Hana Vasilčo Vičíková

Poděkování
Srdečně vás zdravíme, chtěli bychom Vám
s dcerou a synem poděkovat za možnost
zúčastnit se příměstského tábora u vás ve
škole v Neubuzi.
ZŠ Neubuz dětem poskytla ideální zázemí
a možnost kombinovat venkovní a vnitřní
aktivity podle počasí. To dětem vyšlo úžasně
a bohatý program se mohl uskutečnit v plánované podobě. Pocity z tábora mají děti
takové, že to bylo velmi příjemné, bylo toho
dost a příští rok se do tábora těší zase. Tábor
v Neubuzi byl v porovnání s ostatními, dle
hodnocení dětí, ten nejlepší.
Nejvíce se dětem líbily výlety jako např.
návštěva v Zoo Lešná, prohlídka zámku na
Vsetíně, výlety do přírody, dále také tvorba
různých výrobků - malování skleněných lahviček , výroba dřevěných obrázků atd.
Na závěr bychom chtěli zejména poděkovat těm, kteří se o přípravu i zdařilý průběh
tábora postarali, protože úspěch stejně
nakonec závisí nejvíce na konkrétních lidech,
v tomto případě to byla paní Vávrová.
Katy, Lukášek a Eva Korpasovi

Poděkování
Za pomoc a ochotu při zajišťování
dopravy žáků naší školy patří velké
poděkování panu Liborovi Valeriánovi.
Zajistil nám dopravu na akce Zoo Lešná, do Zlína i do Trnavy. Ochotně nám
pomohl při organizaci drakiády na letišti.
Také velké díky za dopravu na výlety
uskutečněné na příměstských táborech
o prázdninách.
Zaměstnanci ZŠ NEUBUZ

Pasování v ZŠ Neubuz
První školní den se mnohým prvňáčkům
vryje do paměti. Také u nás v ZŠ Neubuz se
každoročně snažíme, aby radostné očekávání budoucích žáčků bylo naplněno. Letos
jsme přivítali tři nové žáky: Moniku Vaclovou, Jiřího Sládka a Barboru Vaculkovou.
Spolu s rodiči nejprve shlédli pěkné
vystoupení starších dětí. Následovalo
„PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ“! Děti postupně
absolvovaly prolézání kruhem a chůzi na
lavičce se lžičkou i čokoládovým vajíčkem
na ní. Nejobávanější úkol (propíchnutí
nafukovacího balónku) zvládly také na jedničku.
Každý dostal školní tričko a následovně
byl pasován paní ředitelkou na žáka ZŠ
Neubuz. Už jen zbývalo zazvonit na zvoneček a podarovat maminky pěknou růží.
Vždyť hlavně ony si zaslouží, že se to malé
stvoření dostalo šťastně až do školních
lavic.
Milí prvňáčci, přejeme vám hodně chuti
do nových poznání!

Dětské dopravní hřiště Zlín -Malenovice
V pondělí 30. 9. 2013 jsme se vydali na Dětské dopravní hřiště Zlín-Malenovice.Dopravní hřiště je zařízení, které se zaměřuje na aktivity v rámci bezpečnosti a prevence nehodovosti v silničním provozu a možnosti využití volného času, především dětí předškolního
a školního věku a jejich rodičů. Cestou si žáci prověřovali své znalosti o nedávném učivu dopravních prostředcích. Autobus a trolejbus, kterými jsme jeli, poznali i naši nejmenší
prvňáčci. Ale typy motorových vozidel rozpoznávali převážně starší kluci.
Na hřišti nás přivítal pan Martin Dřevojánek. Odložili jsme si batohy a nejprve se posilnili. Protože žáky 4. a 5. tříd čekalo přezkoušení pravidel silničního provozu na pozemních
komunikacích pomocí testů a jízdy podle pravidel silničního provozu. Průkaz cyklisty získali jen ti žáci, kteří obstáli v obou náročných částech.
Jak se nám dařilo? Kolik cyklistů, řidičů motokár či chodců bylo pokutováno? Vše uvidíte na fotografiích, umístěných na našich webových stránkách www.neubuz.rajce.net.

Drakiáda
V neděli 29. 9. 2013 se konala drakiáda pořádaná naší školou. Na drakiádu jsem se moc
těšil, jen jsem se trochu bál, jestli mi bude lítat drak. Na letiště, kde se akce konala, jsme
dorazili asi ve14 hodin. Tedy já, bráchové a tatínek. Hned jak jsme přišli, vybalili jsme draky
a začali pouštět. Můj drak zprvu létal, ale bratrův ne. Potom je pouštění přestalo bavit
a tak si šli zasoutěžit, ale já jsem se pořád snažil, můj drak létal. Zanedlouho jsme si
vyzvedli odměny a šli jsme si prohlédnout letadla. Jedno letadlo bylo bílé a druhé bylo
oranžové a modré barvy. Po obhlídce letadel jsme chtěli jít domů, ale paní ředitelka oznámila, že za chvíli letadla vzlétnou. Piloti nasedli, nastartovali a vyjeli na dráhu. Za chvíli se
obě vznesly. Jedno letadlo se otočilo a jak letělo nad námi, zbombardovala nás sprška
bonbonů. Z druhého letadla nekáplo nic.
Drakiádu jsme si všichni moc užili a doufám, že po další roky nám to zase tak vyjde.
Děkujeme paním učitelkám a všem, kteří pro nás tento program připravili.
Cyril Sládek, 5. ročník
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Poznávací výlet na Vsetín s výukou
V pátek 6. září jsme jeli na Zámek Vsetín na výukový program s názvem „Pásli
ovce Valaši“. Tento přírodovědný program v zámecké věži byl věnovaný vývoji
valašské krajiny. V 1. patře jsme se vrátlili na začátek 20. století.
Sledovali jsme změnu biologické pestrosti v průběhu času na fotografiích pořízených např. v Lužné nebo na Čertových
skalách. Ve 2. patře jsme nahlédli do salaše
pastevců, poznávali vůni bylinek i medu
a kouzlo česání ovčí vlny. Ve 3. patře jsme
pozorovali hmyz žijící ve skrytu kůry
a houby rostoucí v jeho stínu. 4. patro bylo
věnováno ochraně přírody a ochraně při
střetu s medvědem. 5. patro (ochoz věže)
bylo jen pro odvážlivce, kteří se nebáli
podívat na město Vsetín a jeho okolí z ptačí
perspektivy. Na závěr si slečna průvodkyně
děti prozkoušela v teorii i praxi.
Na výbornou obstály nižší ročníky při
česání vlny i vyšší ročníky při testování teorie.
Výlet se nám moc líbil, odnesli jsme si
plno nových poznatků a informací. Už se
těšíme na další výukové programy!

Trnavský vršek a návštěva Hostětína
Ve čtvrtek 3. října nás čekal náročný
den. Ráno jsme celá škola jeli do Trnavy
na tradiční „Trnavský vršek“ – závod
v běhu pro 1. stupeň ZŠ.
Počasí nám celkem přálo, sice bylo
chladněji, ale sluníčko svítilo. Letos byla
i velká konkurence, sešly se školy z Fryštáku, Lukova, Kašavy, Veselé a samozřejmě
i z pořádající trnavské školy. Naši borci Filip
Zábojník ze 3. ročníku a čtvrťák Erik Lukeš
získali úžasné 1. a 2. místo pro naši školu.
Ale i všichni ostatní závodníci si vedli skvěle. Kluci, moc děkujeme a těšíme se na
další ročníky této soutěže.
Po obědě se žáci 3.- 5. ročníku vydali ve
spolupráci se ZŠ Liptál na poznávací výlet
do ekologické vesnice Hostětín, program

nesl název „Živá zahrada“. Viděli jsme pasivní dům – využití dobrého zateplení budovy, nakoukli jsme, jak to funguje v bio
moštárně a obecní výtopně na biomasu.
Zhlédli jsme kořenovou čistírnu odpadních
vod i provoněnou historickou sušírnu
ovoce. Po naučné stezce jsme prošli „Ukázkovou přírodní zahradou“, kde se nachází
celá řada prvků pro podporu biodiverzity –
hadník, ještěrkovník, budky pro hnízdění
ptáků, čmelákovník, ježkovník, hmyzí
domečky, broukoviště, domky pro škvory
či budka pro netopýra. Seznámili jsme se
s principy přírodních zahrad a vyzkoušeli
vrbové bludiště. Plnili jsme plno úkolů, vše
jsme zvládli na výbornou a odnesli si spoustu zajímavých poznatků.
Dopravu nám hradil pan Frnka, za což mu
moc děkujeme!

Vystoupení pro hasiče
Dnes ráno jsme šli do školy. Nejprve
jsme trénovali pásmo. Potom jsme se
oblékli do krojů. To byl zmatek. Učesat
se, zaplést copy, zakasat košile do kalhot! Jak jsme se všichni oblékli, seřadili
jsme se ke dveřím. Za chvíli pro nás přijelo hasičské auto, ale všichni jsme se
tam nevlezli, tak přijeli ještě jednou.
Když jsme přijeli, za malou chvíli jsme
vystupovali. Pásmo se nám moc povedlo. Hasiči nám tleskali. Potom jsme šli do
šatny. Od paní Vajďákové jsme dostali
perníková srdíčka a chlebíčky, které jsme
snědli ve škole. Bylo to prostě super!!!
Erika Ševců
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vali, ale také vybrali nejchutnější guláše.
Vítězem se stal vsetínský tým pana
Randuse, druhou příčku obsadil tým pana
Kašpárka z Neubuze a na třetím místě se
umístil pan Josef Kvasnica. Vyvrcholením
celé akce bylo vystoupení leteckého akrobata světové série Red Bull Air Race
a vojenského pilota letounu Jas-39 Gripen
Martina Šonky, který předvedl ukázku
letecké akrobacie a všem přítomným ukázal, že je mistrem svého oboru. V rámci
doprovodného programu hrála slušovická
skupina Náš pozdní sběr.
Slunečný víkend přilákal v neděli 29. září
2013 desítky rodin na procházku k letišti,
kde jsme se základní školou a obcí Neubuz
připravili oblíbenou Drakiádu. Nebe nad
slušovickým letištěm namísto letadel
zaplavily desítky draků různých barev, velikostí i fantazie. Letadélka, zvířátka i před-

LETIŠTĚ SLUŠOVICE
– to nejsou jenom letadla...

Již v minulém roce jsme navázali spolupráci s obcí Neubuz a uspořádali několik
akcí. První akcí letošního roku byl Dětský
den, který se konal začátkem června. Cílem
bylo nabídnout dětem širokou škálu aktivit, kde plnily různé soutěže a za splnění
dostaly sladkou odměnu. Stovky návštěvníků mohly obdivovat seskoky parašutistů,
jízdy na terénních čtyřkolkách, jízdy závodního vozu rallye, zásah mladých neubuz-

ských hasičů, taneční vystoupení dětí ZŠ
Neubuz a létání modelových letadel.
Během dne se děti mohly projet na koni
s indiánským náčelníkem.
Ke konci prázdnin proběhl již II. ročník
Gulášfestu, kde návštěvníci nejen ochutná-

měty, které by nikdo ve vzduchu ani nečekal. Průběh akce obohatili také letečtí
modeláři a ke konci akce se na děti sesypalo sladké překvapení přímo z nebe.
Rádi u nás na letišti uvítáme všechny
nejen při dalších akcích, které budeme
pořádat, ale i ty, kteří se za námi zastaví při
svých procházkách, aby si prohlédli leteckou techniku, letecký provoz nebo se chtěli podívat na naši obec a krásný valašský
kraj z ptačí perspektivy.
Jindřich Polepil a Libor Valerián
jednatelé společnosti
CIS-AIR International s.r.o.
Letiště Slušovice
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Cyklozájezd na Pálavu
V sobotu 28. září v brzkých ranních
hodinách vyrazil z neubuzské autobusové zastávky zájezdový cyklobus plný
nadšených cyklistů – účastníků zájezdu
do míst, která jsou nám blízká, ale zároveň tak neznámá.
Ptáte se, kam že se jelo? No přece do
oblíbených Pavlovských vrchů. Autobus
nás vysadil v Klentnici. Pár jedinců vyrazilo
na pěší túru, ostatní osedlali své bicykly
a vyrazili na trať dlouhou cca 40 km. Pro-

tože každý dostal od sličné průvodkyně
mapu s podrobným popisem trasy, nikdo
se nemusel na nikoho vázat a každý navštívil místa, která se mu nejvíc líbila. Někteří
nejdříve navštívili Sirotčí hrádek, jiní hned
vyrazili směr Mikulov.
Na mikulovském náměstí jsme se stejně
všichni potkali. Většina už držela v ruce
skleničku burčáku nebo vínečka a k tomu
přikusovali kus sýra. Konal se zde Sýrový
jarmark. Ochutnat jste zde mohli sýry ovčí,

hal tradiční Svatováclavský jarmark. Počasí
nám přálo, sluníčko hřálo celý den. Všude
spousta možností občerstvení, ochutnávek
burčáku, vína a kulinářských specialit.
Vyhlídky na podzimní přírodu a vinohrady
byly okouzlující. Sváteční den jsme si krásně užili a vrátili se nádherně odpočatí
a plní krásných zážitků.
R.Z.

Jubilanti
4. 10. Oškerová Božena, č.p. 31
82 let
1. 11. Cholasta Antonín, č.p. 45 65 let
6. 11. Hynčicová Božena, č.p. 6
86 let
19. 11. Hynčicová Emilíe, č.p. 86
85 let
20. 11. Jarcovjáková Marie, č.p. 69 86 let
22. 11. Vajďák Miroslav, č.p. 67
60 let
23. 11. Kobylíková Emilie, č.p. 9
65 let
Narození
30. 7. Lucie Ulrichová, č.p. 46
15. 8. Eliška a Michaela Drmlovy, č.p. 111
14. 9. Elena Garguláková, č.p. 22
17. 9. Sofie Mikulášová, č.p. 22

kozí či tradiční. Některé chutnaly více, jiné
méně. Poté se cyklisté vydali dále přes
Sedlec a Hraniční zámek k letohrádku Tři
grácie a přes konírny Nové Dvory a Rybniční zámeček do Lednice.
V lednických zahradách se konal závod
tradičních českých kol – tzv. skládaček.
Lužními lesy přes Janohrad a Kančí oboru
jsme dojeli až do Břeclavi, kde zase probí-

Odhlášení
Tomáš Chovanec, č.p. 128
Marie Zahořáková, č.p. 89
Sňatky
Michal Minařík, č.p. 2
a Magda Randůšková
Tomáš Chovanec, č.p. 128
a Markéta Zavřelová
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