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Z P R AV O DA J

NEUBUZ

ROČNÍK XIX.

Někomu se může zdát vstup do školy
jednoduchou záležitostí, ale vzpomeňte
si na svůj vlastní nástup do školy. Každý
z nás to prožíval jinak. Vstupem do školy
začaly první povinnosti, které nás neopustily dodnes.

První školní den
Ve středu 1. září nastal den, kdy se
z předškoláků stali školáci.
V letošním školním roce nastoupili do
1. ročníku 4 žáčci - Mireček Juřík,
Terezka a Kristýnka Holubovy a Janička Juchelková.
Slavnostního zahájení v nově vybavené třídě se zúčastnil také pan starosta,
který přivítal nejen prvňáčky se svými
rodiči, ale i starší školáky. Ti předvedli na
úvod krátké pásmo písniček a básniček.
Pak následovalo pasování na žáky neubuzské školy. Po splnění úkolů, jízdě na
šlapadlech, prasknutí balonku a zazvonění na zvoneček, zahájili svou školní
docházku. Dostali krásné tričko s emblémem Zdravé školy.

Všem školákům přejeme
po celý rok hodně úspěchů, radosti
a dobrých kamarádů.

Knihovna informuje a zve k návštěvě
Začal podzim, ochlazuje se a začíná se dříve stmívat. To je
čas jako stvořený pro chvilku s pěknou knížkou...
Zveme Vás proto do naší knihovny, kde si můžete vybrat
z široké škály knížek – pro děti a mládež, oddechové románky
pro ženy i kriminálky pro ty, kdo rádi řeší záhady a přemýšlí.
K dispozici je i naučná literatura a encyklopedie.
Vždy na podzim nakupujeme nové knihy.
Letos jsme si trochu pospíšili a 60 nových
knížek za téměř 12.000,- Kč je už i zavedeno

do počítače v novém výpůjčním programu a obaleno, takže
jsou pro všechny stávající i nové čtenáře k dispozici.
Brzy dostaneme i novou várku knih z výměnného systému
Krajské knihovny Fr. Bartoše. Zároveň můžete navštívit 2 počítačová pracoviště pro veřejnost s připojením na internet.
Těšíme se i na nové čtenáře, přijďte se
zaregistrovat.
U nás se neplatí žádné poplatky
a nabízíme i žhavé novinky na knižním
trhu.

OZNÁMENÍ

Jak správně volit...

O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Ve dnech 15.-16.10. 2010 proběhnou
volby do zastupitelstva naší obce.
Na jednom volebním lístku budou
kandidáti všech 3 zaregistrovaných
stran, jejichž pořadí bylo určeno losem
následovně:
1 – Nezávislý kandidát Neubuz
2 – Sdružení nezávislých kandidátů
a politického hnutí Starostové a nezávislí
3 – Česká strana sociálně demokratická
Každý volič má maximálně 7 hlasů,
při jejichž rozdělování má několik možností:
a/ zakřížkovat čtvereček pouze před
jednou volební stranou a tím dát po
jednom hlasu každému kandidátovi
této volební strany
b/ zakřížkovat libovolný počet kandidátů (max. 7) z kterýchkoliv volebních
stran
c/ zakřížkovat libovolný počet kandidátů (méně než 7) z kterýchkoliv stran
a navíc zakřížkovat jednu volební stranu
dle vlastního uvážení. Této volební straně připadnou zbývající hlasy do počtu
7, a to v pořadí, jak jsou kandidáti
napsáni na hlasovacím lístku
Při označování volebních stran nebo
kandidátů postupujte následovně:
- proškrtněte jednotlivé kandidáty
křížkem v rámečku před jménem
- proškrtněte volební strany křížkem
v rámečku před názvem strany
K jinému značení než křížkem se
nepřihlíží !!!

Starosta obce Neubuz v souladu s ustanovením § 29 Zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů,
o z n a m u j e:
1. Volby do zastupitelstva obce se uskuteční
v pátek 15. 10. 2010 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
v sobotu 16. 10. 2010 od 18.00 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 23. 9. 2010

Vyměňte si včas
ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna
1994 do 31. 12. 2000 jsou jejich držitelé
povinni vyměnit nejpozději do 31. 12.
2010.
Uplynutím stanovené doby řidičské průkazy pozbývají platnosti. O výměnu je
třeba požádat na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Pro naši obec je to pracoviště na Městském
úřadě ve Vizovicích. Žadatel musí předložit
vyplněnou žádost o vydání ŘP, platný
doklad totožnosti (občanský průkaz, pas),
průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x
4,5 cm a původní řidičský průkaz. Povinná
výměna ŘP je osvobozena od správního
poplatku.

Miroslav Dubovský, starosta

Upozornění:
Svoz nebezpečného odpadu se
uskuteční ve středu 27. 10. 2010.
Odpad uložte na obvyklé místo
u obecního úřadu. Upozorňujeme, že vše
(hlavně lednice a mražáky) musí být
v kompletním stavu. Minule nám TS
Zlín 15 ks lednic neodvezly a obec musela likvidaci řešit sama dodatečně!!!

JESENÍKY
V sobotu 18. září se v 6 hodin ráno
z autobusové zastávky vydal na cestu
autobus plný neubuzských turistů.
Cílem cesty byl výchozí bod naší túry –
Červenohorské sedlo.

Dojeli jsme sem asi v 9.30 a hned se
vydali na cestu. Čekalo nás 26 km pěší
trasy. Napřed do kopce, pak z kopce, pak
zase do kopce a potom po hřebeni, takže
skoro rovinka. První zastávkou byla chata

Švýcárna, kde všichni vytáhli svačiny, čaje,
případně něco silnějšího na zahřátí. Počasí
je přímo ukázkové, na nebi sem tam mráček , sluníčko krásně hřeje, jen vítr na hřebeni je ledový. Další zastávkou byl vrchol
Praděd (1491,3m), který je nejvyšší horou
Hrubého Jeseníku . Celkově jde o pátou
nejvyšší horu České republiky. Je zde nejdrsnější podnebí, průměrná roční teplota
nepřevyšuje 1 °C. Na vrcholu stojí 162
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metrů vysoký televizní vysílač s rozhlednou, jehož horní plošina je nejvyšším (byť
umělým) bodem v České republice. Na
vrcholu původně stála kamenná rozhledna, vysoká 32,5 m, postavená v letech 1903
až 1912. Po druhé světové válce chátrala
a zřítila se 2. května 1959. S rozmachem
televizního vysílání v 60. letech na vrcholu
vyrostla dřevěná konstrukce s vysílačem.
V roce 1968 bylo započato s výstavbou 162
m vysokého vysílače. Jako první byla vybudována asfaltová silnice z Ovčárny na
vrchol Pradědu. Výstavba vysílače byla
dokončena roku 1983 otevřením restaurace. Z vyhlídky ve výšce 80 m je za dobrého
počasí vidět Lysou horu, Sněžku a Radhošť,
vzácně, při dobré viditelnosti i Vysoké Tatry
a Malou Fatru na Slovensku.
Na Pradědu jsme měli za sebou teprve
10 km. Poté jsme šli po krásné asfaltce cca
5 km až na Ovčárnu, kde jsme si všichni

dopřáli pozdní oběd, abychom měli sílu na
dalších 11 km, které nás čekaly do cíle na

motorestu Skřítek. Tam na nás měl čekat
autobus. Z Ovčárny jsme zase museli
vystoupat na hřeben, pak následovala
dlouhá cesta po hřebeni a nejnáročnější
byl sestup od Ztracených kamenů dolů.
Tady skončila idyla v podobě pohodlné
pěšiny. Cesta strmě padala po balvanech
i menším kamení. Bylo to opravdu docela
náročné a všichni jsme s údivem zjistili, že
máme taky kolena a kyčle, protože se začínaly ozývat. Ale protože jsme lidi z dědiny,
zvyklí na pohyb a práci a něco přece vydržíme, tak jsme do cíle na Skřítek dorazili
všichni.
Bylo nás celkem 47, nejmladšímu turistovi bylo pět a půl roku a nejstarší turistce
šedesát. Autobus na nás naštěstí čekal,
protože cestu zpět na Červenohorské sedlo
už bychom asi nestihli a ani nezvládli. Do
Neubuze jsme dorazili v půl jedenácté se
zpěvem. Na příjemně strávenou sobotu
budeme dlouho vzpomínat.

Sbor dobrovolných hasičů Neubuz
POHÁROVÉ SOUTĚŽE
3. července pořádali hasiči na Hrobicích již 17. ročník soutěže O pohár starosty obce.
Místní sbor nemá družstvo žáků, proto
byla tato kategorie zrušena a cvičili pouze
muži a ženy. Jelikož nastala doba prázdnin
a dovolených, podařilo se nám dát dohromady pouze družstvo žen.
Požární útok s překážkou jsme zvládly
v perfektním čase a z 11 zúčastněných
družstev jsme obsadily 1. místo, což zaslouží velkou pochvalu.

prvenství. Mužům tentokrát chybělo štěstí,
protože při obou útocích se vloudila chybička a tak skončili na 6. místě. Na dobré
náladě to ale neubralo a všichni se vrátili
domů spokojeni z příjemně prožitého
odpoledne.

Také u nás se první týden v září konal
6. ročník soutěže O pohár starosty obce.
Nejdříve soutěžili mladší a starší žáci.
Požárnímu útoku předcházela netradiční
disciplína. Letos museli mladí hasiči pomocí pumpy nafouknout balonek, který když

14. srpna se na Březové konal 6. ročník pohárové soutěže, kde změřili své
síly hasiči nad 35 let.
I letos jsme mohli vidět velmi zajímavé
výkony družstev mužů i žen. Po netradiční
štafetě následoval požární útok a časy především u mužů byly velmi těsné. V letošním ročníku naše ženy obhájily loňské
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praskl, odstartoval další část soutěže. Nebylo to vůbec jednoduché. Průběh soutěže
nám znepříjemnil déšť, ale pokračovalo se
dál. Pro kategorii mužů a žen jsme si
vymysleli, aby vystartovali dva soutěžící
a jeden druhého nesl na zádech. Pro zajímavost měli na trase kužely. Také tady se
soutěžící zapotili a fanoušci pobavili. Výkony družstev byly velmi vyrovnané, k vidění
byly i chyby, které rozhodly o tom, kdo
(ne)zvítězí.
Pro všech 33 družstev, včetně fanoušků, byly vytvořeny velmi dobré podmínky a všichni odjížděli z Neubuze spokojeni.

nostní schůzi byli zaslouženě oceněni
téměř všichni hasiči, neboť je vidět velký
kus vykonané práce pro sbor.
POJEZDOVÁ SOUTĚŽ

OSLAVY ZALOŽENÍ SBORU
25. července jsme byli pozváni na
Veselou, kde místní sbor slavil 90 let od
svého založení.
Po mši sv. u místní kapličky, která je
zasvěcena sv. Anně, jsme byli hosty na
slavnostní schůzi, kde nás starosta sboru
seznámil nejen s historií, ale i současným
děním hasičů na Veselé.
Také hasiči na Březové slavili 15. srpna
110 let založení sboru.
Mše svatá se konala v nově zrekonstruovaném hasičském areálu na „Luži“. Na slav-

25. září pořádal 11. okrsek 6. ročník
„pojezdové soutěže“. Tentokrát jsme začínali ve Všemině jízdou s kolečky se zavázanýma očima. Dále jsme pokračovali do
Neubuze, kde všech 7 členů družstva plnilo jiný úkol. Přestože hodně foukalo, vzlétl
pan Jungmann se svým letadlem a shodil
dětem sladkou odměnu. Dále jízda pokračovala do Slušovic, na Veselou, Březovou,
Podkopnou Lhotu a soutěž jsme zakončili
v Trnavě. Všude na děti číhaly zajímavé
úkoly. Počasí nám přálo a připravený řízek
na závěr chutnal skvěle. Starší žáci získali
pohár za 2. místo, mladší byly čtvrtí.
Soutěžilo celkem 11 družstev a všichni se
snažili být co nejlepší.

Oznámení
Od září pokračuje každý pátek hasičský kroužek. Začátek v 16.30 na hasičské zbrojnici. Pokud nám počasí dovolí,
budeme chodit na hřiště nebo pořádat jiné
zajímavé akce. Je nutné sledovat na webu
případné změny pátečních schůzek.
Poslední soutěží v letošním roce bude
podzimní kolo hry Plamen 16. října v Loučce. Soutěžící čekají 2 disciplíny a to požární
útok CTIF a branný závod. Této soutěže se
zúčastní ti, kteří pravidelně chodili na tréninky, jelikož sportovní výkon zde nestačí,
protože některé disciplíny se děti musí
naučit. Z důvodu důkladné přípravy pojedeme 8. - 10. října na soustředění do
Trnavy, kde se nám loni velmi líbilo.
Za SDH Ivana Tomšů

Pozvánka
23. října Vás srdečně zveme na tradiční
hodovou zábavu. Čeká Vás bohatá tombola a občerstvení. K tanci i poslechu
budou hrát manželé Vráblíkovi z Liptálu.
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Výsledková listina
O POHÁR STAROSTY OBCE NEUBUZ
4. 9. 2010
MUŽI
1. Strahovice
2. Bratřejov
3. Hrobice
4. Lhotsko
5. Všemina
6. Neubuz „B“
7. Březová
8. Neubuz „A“
9. Veselá
10. Trnava
11. Jasenná
12. Lutonina
13. Slušovice

25.12
26.46
26.82
31.8
32.88
32.95
33.34
34.1
35.14
38.11
51.91
N
N

ŽENY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prštné
Strahovice
Hrobice
Všemina
Neubuz
Trnava
Slušovice

32.35
40.15
42.62
45.4
46.83
52.06
60.37

STARŠÍ ŽÁCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lutonina
Neubuz
Všemina
Provodov
Slušovice
Trnava

48.2
55.87
56.42
58.76
72.25
80.17

MLADŠÍ ŽÁCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Provodov
Podkop. Lhota
Štípa
Trnava „A“
Neubuz
Trnava „B“
Březová

26.35
32.53
35.73
40.07
49.34
61.04
N

ODSTARTOVAL NOVÝ FOTBALOVÝ ROČNÍK 2010-2011
Po minulé úspěšné sezóně, kde jsme skončili na krásném druhém místě, jsme letošní
začali neúspěšně. Hned dvěma prohrami, které byly zčásti zaviněny tím, že soutěž odstartovala na začátku srpna a v tu dobu si někteří vybírali dovolenou. A tak někdy byl problém
dát mužstvo dohromady, ale pevně věříme, že máme dobrý kádr na to, abychom se zase
umístili na některých z předních příček. Po
devíti odehraných kolech se mužstvo zatím
pohybuje v první polovině tabulky. A to pouze
tři body za vedoucími Vizovicemi. Potěšující je,
že se nám letos vyhýbají zranění. A tak můžeme vždy nastupovat v plné sestavě. Naši hráči
vévodí i tabulce střelců okresu. Nejlepšími
„střelci“ jsou Vrba Martin se 14 vstřelenými
brankami a Pšenka Michal s 8.
Něco z archivu 1. FC NEUBUZ (aneb tak šel čas...)
IV. B

2002-03

8. místo

30 : 55

14 bodů

Z 10 mužstev

IV. A

2003-04

13. místo

44 : 125

11 bodů

Poslední

IV. A

2004-05

2. místo

85 : 52

50 bodů

Postup

III. B

2005-06

12. místo

35 : 95

6 bodů

Sestup

IV. A

2006-07

4. místo

87 : 51

51 bodů

Postup (5mužstev)

III. B

2007-08

12. místo

56 : 94

22 bodů

Sestup (5 mužstev)

IV. B

2008-09

4. místo

84 : 48

44 bodů

IV. B

2009-10

2. místo

85 : 62

45 bodů

IV. B

2010-11

?

Doufáme, že v budoucnu bude archiv ještě lepší. Neboť po nás nastupuje mladší generace.
A jak víte z minulého zpravodaje, tak
V srpnu 2010 otevřela Neubuz kádr přív Neubuzi byla ve spolupráci s FC Slušovice pravky také pro děti ročníků 2003–2004–
a obecním úřadem Neubuz založena pří- 2005. Tito mladí si již vyzkoušeli atmosféru
pravka (od roku narození dítěte 2001). prvních opravdových zápasů. Když hráli
Přípravka se rozběhla velmi úspěšně, neboť s Loukami 5:5, s Březovou vyhráli 5:3 a s
po roce trvání v Neubuzi přešli nejstarší Tescomou Zlín prohráli 3:9. Výsledky utkání
elevové do FC Slušovice. Zde trénují za jsou velmi potěšující a byli bychom rádi,
vedení trenérů Martina Rudla a Lukáše kdyby se tito malí hráči dál setkávali na
Železníka. Vedou si více než dobře. trávníku a dali tak přednost fotbalu před
Dokladem toho je plných 18 bodů a skóre silným konkurentem počítačem.
ze šesti zápasů 60:1 ! Z neubuzského kádru
přípravky přešli do FC Slušovice následující
Nejmenší přípravka trénuje 2x týdně
hráči: Grebeníček M., Zábojník M., Minařík (středa, pátek vždy od 16 h) na hřišti v NeuP., Tomšíček M., Matůšů M., Rudl A., Kolaja buzi. V zimě budou trénovat ve slušovické
E., Peštuka P., Čech D., Valerián D. a další.
hale.
Touto cestou zveme rodiče, prarodiče,
tety, strejdy i ostatní kamarády, aby přišli
podpořit a podívat se na novou fotbalovou
generaci. Vítání budou také další malí
zájemci o první fotbalové krůčky.
Dále bychom přivítali dobrovolné zájemce o spolupráci a trénování našich malých
fotbalistů.
Děkujeme všem věrným i příležitostným
fanouškům 1. FC Neubuz. Potěšující je jejich
sílící podpora na tribunách.
Velmi děkujeme také našim sponzorům,
dobrovolným pomocníkům, rodičům
a obecnímu úřadu Neubuz za podporu
a pomoc při fungování klubu. Těšíme se na
setkání s Vámi i při dalších fotbalových utkáních.
Lucien Rudl
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Z naší školy
Školní rok 2010/2011
Tel.: 577 983 515, mobil: 604 521 402
e-mail: zsneubuz@seznam.cz, www.zsneubuz.cz
Ředitelka školy: Mgr. Lydie Staroveská
Základní škola má 2 třídy 1. stupně , 1 oddělení školní družiny a výdejnu obědů
V I. třídě se vyučuje 1., 3. a 5. ročník - třídní učitelka Mgr. Lydie Staroveská.
Ve II. třídě se vyučuje 2. a 4. ročník - třídní učitelka Hana Červenková, Mgr. Petra
Výchopňová (VL+PŘ+HV)
Další personální obsazení školy, specializace:
Anglický jazyk - Mgr. Ladislava Pekařová
Hudební výchova, hra na flétnu - Petra Výchopňová, Hana Červenková.
Výtvarná výchova - Hana Červenková (3.-5.roč) , Hana Vávrová (1. a 2. roč)
Tělesná výchova, školní družina - Hana Vávrová
Školnici zastupuje Hana Vávrová do prosince, od ledna nastupuje paní Kamila
Garguláková
Výdej obědů ve ŠJ– Kamila Garguláková, od ledna ji vystřídá paní Blanka Juříková
Složení tříd:
1. ročník - 4 žáci. Z toho 3 z Neubuze a 1 ze Slušovic.
2. ročník - 5 žáků. Z toho 5 z Neubuze
3. ročník - 9 žáků. Z toho 5 z Neubuze, 2 ze Slušovic, 1 ze Všeminy, 1 z Hrobic
4. ročník - 6 žáků. Z toho 5 z Neubuze 1 ze Slušovic.
5. ročník - 2 žáci. Z toho 2 ze Slušovic.
Celkový počet žáků - 26.

Zásady správné výživy
dětí školního věku
Strava dětí školního věku je velmi
důležitá. Dítě roste a vyvíjí se. Je na
nás, abychom dohlíželi, aby se stravovaly správně a pravidelně. Jejich pohybová aktivita je velká a s ohledem na
růstové nároky musí být strava odpovídajícím způsobem bohatá jak na
živiny, minerální látky, vitaminy,
vlákninu, tak na energii.
Nevynechávejte snídaně a svačiny !!!

NOVINKY PO PRÁZDNINÁCH
Jak jsme Vás informovali již v minulém zpravodaji, naši žáci se zúčastnili dotačního projektu, který byl vyhlášen Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova. Jednalo se o dotační titul č. 2 – „Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního
života v obci“. Projekt jsme nazvali „Odpočinkový ráj a děti v něm zobrazily, jak by si
představovaly svoji ideální třídu.
Na projektu se pracovalo celý týden ve všech vyučovacích hodinách. Žáci počítali, rýsovali, seznámili se i s prostorovým viděním. Zahráli si na básníky, moderátory, ve výtvarné
výchově lepili koláže. A že jejich úsilí stálo za to, můžeme vidět na realizaci „Ráje“ v I. třídě,
protože náš projekt výběrovou komisi velmi zaujal a peníze na realizaci nám „přiklepli“.
Celé letní prázdniny panoval ve škole čilý pracovní ruch – stěhovalo se, plánovalo, měřilo. Pak byla často slyšet pila a vrtačka a všude to vonělo dřevem a novým nábytkem. Za
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Den by měl začínat snídaní, na kterou
by mělo mít dítě dostatek času. Zlozvykem mnoha dětí je její vynechání
nebo její konzumování ve spěchu a stresu. Zapomínat by se nemělo ani na přesnídávku. Snídaně školáků by měla obsahovat obiloviny, mléčné výrobky, ovoce
a ovocné šťávy a ovocný nápoj. Svačina
by se měla skládat z ovoce nebo zeleniny,
mléčného výrobku, celozrnného pečiva.
Během dne by měl být dostatečný přísun
tekutin (čaj, voda, neslazený čaj nebo
minerálka, naředěný džus). Naučte své
dítě, že základním zdrojem tekutin je
voda, a nikoliv slazený nápoj. Dítě by
mělo mít alespoň jedno teplé jídlo za
den. Snídaně má zastupovat čtvrtinu
denního příjmu energie a svačina asi 15
procent. Pravidelná konzumace správné
snídaně a svačiny přispívá k lepší soustředěnosti, děti bývají méně unavené. Toto
se může i pozitivně odrazit na jejich školních výsledcích. Pokud se také dítě nenaučí jíst pravidelně, mívá s tím problém
i v dospělosti.
Žáci budou i v letošním roce nadále
dostávat ovoce a zeleninu v rámci projektu Ovoce do škol. Cílem projektu je zvýšit
oblibu produktů, vytvořit stravovací
návyk ve výživě dětí, zlepšit jejich zdravotní stav, bojovat proti dětské obezitě.
Dále je možnost odebírat 3x týdně
mléčné svačinky.

tím vším stáli pánové Miroslav Robeš, David Vala, Adam Koutný a Mirek Dubovský ml.
Práce jim šla pěkně od ruky a my jim moc děkujeme za jejich dobrý přístup a ochotu
pomoct všude, kde bylo třeba. Nakonec se celá škola pěkně barevně vymalovala, za to
děkujeme panu Jarkovi Brázdovi a jeho kolektivu. Děkujeme také panu Frantovi Valovi,
který provedl drobné stavební práce zcela zdarma. A na závěr patří velký dík všem „šikovným holkám ze školy“ – Iši, Hance V., Hance Č., Kamile, Laďce, Petře. Ty všechny se velkou
měrou podílely na tom, jak škola vypadala první školní den – vygruntovaná, naleštěná,
nazdobená, voňavá – prostě tak, jak si ji děti v projektu vysnily. Rozpočet na celý projekt
byl 392.000,- Kč. Za tyto peníze je kompletně vybavená horní třída, včetně odpočinkového koutku, počítačového pracoviště pro učitelku, dataprojektoru, plátna a zatemnění
třídy. Na jeho realizaci jsme získali dotaci 274.000,- Kč z Ministerstva pro místní rozvoj
a zbylou částku 118.000,- Kč doplatila obec.
Další dotační titul vyhlásilo MŠMT v rámci výzvy č. 21 Operačního programu „Vzdělávání
pro konkurenceschopnost“, prioritní osa 1 - „Počáteční vzdělávání a zlepšení podmínek
pro vzdělávání na ZŠ“ - známé také pod názvem „EU peníze školám“. Jedná se o částku
300 000,- Kč na školu a dále dle počtu žáků 4 300,- Kč na jednoho žáka.
Jelikož jsme se do projektu přihlásili hned v první vlně před prázdninami, byla na konci
srpna podepsána dohoda s MŠMT o čerpání této dotace. Peníze přijdou škole ve dvou
etapách – do konce září 2010 60% dotace a za rok zbytek. Peníze se musí vyčerpat do
konce roku 2012 a slouží na vybavení, výuku, semináře, studijní materiály apod. Projekt
začíná běžet od září, ale díky vstřícnosti dodavatelů jsme mohli uskutečnit část projektu
už před prvním školním dnem. V obou třídách byly naistalovány nové multifunkční tabule
– jsou keramické, magnetické a dá se na ně psát křídou i fixem. Dále byla vytvořena po
celé škole počítačová síť a pořízeno 6 nových počítačových pracovišť.
Žáci tak získali krásnou učebnu splňující kritéria nových moderních škol. I spodní
třída je jako nová, nábytek je moderní a drobné změny přispěly k dalšímu zlepšení
vzhledu.
Realizací těchto projektů se nám podařilo splnit několik hledisek Zdravé školy. Děti získaly krásné prostředí pro vzdělávací i zájmovou činnost na škole, moderní vybavené třídy
a kvalitní výukovou techniku. U dětí se tak zvýší estetické cítění. Uplatní se tím také zdravotní hlediska Zdravé školy a to jsou především pohoda tělesná, duševní, sociální.
Prostředí bude podněcovat žáky k tvořivému myšlení a logickému uvažování. Naučí žáky
aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný.
Podpoří schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Nadále
budeme získávat a postupně zdokonalovat klíčové kompetence a poskytovat spolehlivý
základ vzdělání orientované zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.
Naší prioritou zůstává i nadále naučit děti číst s porozuměním, psát a počítat. Umět si
najít, co potřebuji, využít svých získaných znalostí v praktickém životě. Chodit do školy
s radostí, těšit se na kamarády, umět spolupracovat, komunikovat, naslouchat druhým
a umět nabídnou pomoc. Být slušným člověkem!
Lydie Staroveská, Renata Zábojníková

Jak na hyperaktivní děti?
Hyperaktivním dětem vyhovuje, když
mají za sebou mnoho kratších rozmanitých
činností. Je dobré je stále něčím zaměstnávat, aby se nezačaly nudit. Pauzy na volnou
hru by ze začátku v rodině a předškolním
zařízení měly být jen 5-10 minut dlouhé.
Děti se jejich pomocí učí hrát se samy
a samy se zaměstnat. Je nutné pro ně mít
dostatek podnětů a nabídek, aby měly
z čeho vybírat.
Hyperaktivní děti potřebují hodně pohybu. Povzbuzujte je v jejich činnostech
a zaplňujte aktivně jejich čas. Fyzická aktivita je pro tyto děti to nejlepší. V rodině je
dobré zavést pevný denní režim, aby si
navykly, co po čem následuje. To je zklidňuje a snižuje jejich stres. I ve škole je informujeme dopředu o činnostech, které je
čekají. Vždy je lepší hyperaktivní děti
povzbudit pochvalou, než peskovat za
nedodržování „pravidel“.

Sexuální výchova
na naší škole
Hodně se v současnosti mluví o příručce sexuální výchovy, se kterou někteří rodiče nesouhlasí.
Z mého pohledu říkám, že sexuální
výchova v rodině začíná, z rodiny vychází
a škola by měla na rodinnou sexuální
výchovu navazovat, rozšiřovat tzv. sociálním učením. Děti by se měly naučit hodnoty, normy a pravidla chování.
Na prvním stupni by se měly děti zorientovat v poznatcích o lidském těle, naučit se
zdravotně preventivní návyky a ohleduplné chování k druhému pohlaví. Za velmi
důležité považuji naučení se obezřetnosti
při setkání s neznámými jedinci, schopnost
odmítnout komunikaci, pokud je nepříjemná. Na prvním stupni nemusí být sexuální výchova samostatným předmětem, je
vložena do různých předmětů jiných.
Důležité je naučit žáky jaký význam má
rodina a třeba i manželství. Aby si uvědomili, že jaký vztah má k sobě, takový může
mít vztah k druhému. Důležité je pro nás,
aby byli kamarádští, uměli si pomoci, aby
byli k sobě ohleduplní, tolerantní, galantní.
Aby poznali, co je to kultura ve škole, společnosti, ve stravování či ve zdravém životním stylu. Myslím si, že jinak sexuální
výchova patří na 2. stupeň základní školy.
L. S.
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Jubilanti
10. 10. Janů Vladimír, č.p. 113
6. 11. Hynčicová Božena, č.p. 6
6. 11. Vajďáková Zdenka, č.p. 80
19. 11. Hynčicová Emilie, č.p. 86
20. 11. Jarcovjáková Marie, č.p. 69
29. 11. Zahořáková Marie, č.p. 89
3. 12. Oškera Eduard, č.p. 39
9. 12. Válková Božena, č.p. 6

75 let
83 let
65 let
82 let
83 let
84 let
97 let
60 let

Narození
10. 8. Viktorie Agáta Štefková, č.p. 95

Vyhodnocení dotazníku pro rodiče žáků ZŠ Neubuz
Dotazník byl zadán rodičům 22. září na první informativní třídní schůzce. Žáci chodí do
školy velmi rádi kromě dvou žáků, komunikace s učitelkami i vedením školy je velmi
dobrá. Kvalitu výuky českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, prvouky, přírodovědy a vlastivědy považují rodiče vcelku na velmi dobré úrovni- sami se mohli přesvědčit ze
srovnávacích výsledků Scio testů, které řadí naši školu spíše za nadprůměrnou. Třídy jsou
na velmi vysoké úrovni vybaveny počítači, DVD, projektorem a dalšími pomůckami. Škola
se snaží co nejvíce vstříct individuálním potřebám dětí, velmi si ceníme skvělé spolupráce
s rodiči. Někteří uvedli, že považují za malinko náročnou domácí přípravu a přetěžování
učením. Vztahy mezi žáky ve třídách jsou velmi dobré, nikdo ( kromě dvou žáků) se nesetkal ve škole s šikanou. Také byli spokojeni s organizací školní družiny, nabídkou mimoškolních aktivit a kroužků: (flétna, angličtina hrou, sportovní a pohybové hry, výtvarný
kroužek a country kroužek). Současný způsob organizování třídních schůzek až na jednu
výjimku všem vyhovuje- připomínáme, že každý má možnost přijít se kdykoli podívat do
výuky a prodiskutovat potřebné informace s učitelkami.
Někteří rodiče uvedli tyto zápory:
- chybí tělocvična
- není možnost výběr jídel ve školní jídelně
- větší podpora kamarádství mezi dětmi
- více se zaměřit na výuku informatiky- od 3. ročníku
- neaprobovanost učitelek
- individuální třídní schůzky
Nejvíce si zástupci žáků cení následujících bodů:
+ vzájemná spolupráce starších a mladších žáků
+ týmová spolupráce nejen při projektovém vyučování
+ vedení k samostatnosti
+ individuální komunikace
+ kamarádské prostředí a kladný přístup učitelů
+ všestranná nabídka mimoškolní činnosti
+ široké spektrum akcí- školička v přírodě, divadla, soutěže…

Přihlášení
Vocelová Lenka, č.p. 150
Vocel Alexandr ml., č.p. 150
Konečný Tomáš, č.p. 126
Sňatek
11. 9. 2010
Dagmar Chovancová a Tomáš Konečný, č.p. 126

Galaxie Zlín
Tak jako každý rok, tak i letos jsme se
první školní týden vydali na výlet. Jezdíme
vždy do ZOO na Lešnou, ale protože nám
letos nepřálo počasí, vybrali jsme si zábavní centrum Galaxie ve Zlíně. Celou Galaxii
jsme měli jen pro sebe.
Bylo to super, moc se nám tam líbilo!
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Celkové
hodnocení školy
je
velmi dobré!

Správné psaní dětí

Svatohubertská pouť

Před měsícem byly spuštěny webové
stránky www.jakspravnepsat.cz, zaměřené na správné psaní a kreslení dětí.
Návštěvníci webu naleznou na jednom místě obecné zásady důležité pro
správné psaní, názorné ukázky správných a špatných postupů při psaní, videa
s uvolňovacími cviky pro děti.

Tak jako každoročně i letos bychom rádi uspořádali
zájezd na Svatý Hostýn, kde se uskuteční 16. 10. 2010 Svatohubertská pouť.
Pokud máte zájem, přihlášky prosím nahlaste osobně u p. Minaříkové nebo telefonicky na 602 431 139 co nejdříve, abychom mohli potvrdit objednávku autobusu.
Pokud nebude dostatečný zájem, zájezd bude zrušen. Cena zájezdu je 100 Kč
Sraz účastníků v 7,00 hod. u autobusové zastávky.
Těšíme se na Vaši účást.
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