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Z P R AV O DA J

NEUBUZ

ROČNÍK XVIII.

Zastupitelstvo obce Neubuz
přeje všem spoluobčanům
krásné prožití velikonočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a jarní pohody.
Z jednání Zastupitelstva obce Neubuz
ZO schválilo:
- Pořízení změny územního plánu manželů Chovancových a p. Železníka.
- Zpracování auditu lesních pozemků ve
vlastnictví obce firmou Foresta Vsetín +
podání žádosti o dotaci na tento audit.
- Podání žádosti o dotaci na MMR na
rekonstrukci kapličky – výměnu oken, dveří
a opravu fasády.
- Podání žádosti o dotaci na dovybavení
pracoviště Czech Point.
- Příspěvek pro včelaře 6.000,- Kč.
- Příspěvek na tombolu – karneval MŠ
Sluníčko Slušovice 500,- Kč.

- Příspěvek na tombolu - karneval v Neubuzi 2.000,- Kč.
Vzalo na vědomí:
- Plnění rozpočtu za rok 2008.
- Zprávu inventarizační komise z inventarizace majetku za rok 2008 – hodnota
majetku obce činí 31.303.001,- Kč.
- Pořízení informačních tabulí na nový
sportovní areál – nutné k proplacení dotace od SZIF.
- Opravu komunikace u Neumannového
– provede Ředitelství silnic Zlínského kraje
po vyřízení potřebných povolení.

Milí přátelé,
velikonoční svátky jsou připravovány postní dobou. Během návštěvy kostela ať jsme
navštívili kostel ve všední dny nebo v neděli,
vždy jsme zaslechli v liturgii (při bohoslužbách) mnoho výzev k obrácení. Jednalo se
o texty z knih Starozákonních, a to především od různých proroků, ale také i v Novozákonních textech byl dán důraz na naše
správné postoje k lidem a také k našim
postojům vůči samotnému Bohu. Již ve starozákonních knihách jsme mohli slyšet, že
Ten, který nás poslal na tento svět si nepřeje
naši smrt a naše neštěstí, ale že je to Někdo
velmi milosrdný a shovívavý. On nechce naše
neštěstí, ale nabízí nám život, pokud budeme
ctít Jeho zákony a Jeho samotného. Dokonce
jsme slyšeli, že ten, který je neviditelný
a nepochopitelný nám poslal svého Syna,
který měl zcela jasné poslání ne odsoudit, ale
zachránit.
Současně jsme sledovali putování Božího
Syna jak jde ve svém čase k jasnému cíli. Jeho
poslání zdánlivě končí bolestnou smrtí na
kříži. Tyto události prožíváme o svatém
týdnu který začíná na květnou neděli „slavtýdnu,
ným vjezdem do Jeruzaléma.“ Boží Syn jde
vstříc lidské zlobě, která vrcholí ukřižováním.
Lidská zloba však dá možnost ukázat největšímu projevu lásky Božího Syna. Ve čtvrtek se
symb
symbolicky
i skutečně vydává při poslední
večeř za pokrm těm, kteří v Něj věří.
večeři
O Vel
Velkém pátku vydává sebe do rukou lidské
zlobě Za ty, kteří Ho trápili i za ty, kteří Ho
zlobě.
k utrpení odsoudili, se modlí a nalézá důvod“
„Otče, odpusť jim, protože nevědí co činí.“
Jeho smrt je velkým zklamáním pro ty, kteří
věřili, že On je „člověk poslaný od Boha.“
Jako byla smrt Pána Ježíše velkým zklamáním pro ty, kteří ho měli rádi, tak zase
jeho Zmrtvýchvstání je pro ně velkým překvapením a nejenom pro ně, ale pro všechny
lidi. Ti, kdo Jej znali a setkali se s Ním, si nenechali tento zážitek jenom pro sebe. A tak jde
od té doby radostné poselství světem. Je to
radostná zpráva, které říká, že Ježíš zemřel za
každého z nás, a že náš život má věčnou perspektivu. Proto jsou velikonoční svátky největšími svátky naší víry. Mění náš pohled na

naši budoucnost. Je to všechno záležitost
hloubky naší víry, která může v tomto čase
našeho pozemského putování stále růst. Přeji
vám všem velký užitek z prožité postní doby
a také velkou radost z prožívání svátků velkého vítězství Božího Syna nad temnotou lidské zloby a smrti. Do radosti z prožívání velikonočních svátků ze srdce žehná a hodně
dobra od Pána vyprošuje
otec Emil

Poplatky
Na obecním úřadě se vybírají poplatky:
- Kabelová televize
600,- Kč
- Pes
50,- Kč
- Poplatek za odpady
(plasty, sklo, kontejnery)
200,- Kč /č.p.
Nutno zaplatit do 31. 5. 2009!!!

Ověřování listin
Obec Neubuz byla od 13.1.2009 dle
vyhlášky 36/2006 Sb., o ověřování shody
opisu nebo kopie s listinou a o ověřování
pravosti podpisu, zařazena do seznamu
obcí, které mohou tyto úkony provádět.
Ověřování provede p. Benetinová a p.
Zábojníková. Ověřování se provádí v úředních hodinách nebo po telefonické domluvě i v jinou dobu.
Ověření listiny:
30,- Kč / 1 stránka
Ověření podpisu:
30,- Kč / 1 podpis

CZECH POINT
Pracoviště CZECH POINT na obecním
úřadě v Neubuzi Vám na požádání vystaví:
- Výpis z katastru nemovitostí /100,- Kč
1. stránka, 50,- Kč další stránka/,
- Výpis z bodového hodnocení řidiče
/100,- Kč/,
- Rejstřík trestů /50,- Kč/,
- Obchodní rejstřík /100,- Kč/,
- Živnostenský rejstřík,
- Registr živnostenského podnikání pro
fyzickou i právnickou osobu,
- Seznam kvalifikovaných dodavatelů,
- Registr účastníků provozu modulu
autovraků ISOH.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že na základě
§ 47b odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990
Sb. mají povinnost mít řádně označené
své rodinné domy číslem popisným.
Majitel se neoznačením domu dopouští
přestupku, za který mu hrozí pokuta až
10.000,- Kč. Neoznačené domy činí velké
problémy složkám integrovaného
záchranného systému.
Policie ČR, obvodní oddělení Vizovice
bude od května provádět kontroly tohoto značení a majitelé neoznačených
domů budou nekompromisně oznamováni za porušení daného přestupku.
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Orální vakcinace lišek proti vzteklině – jaro 2009
Ve dnech 3. a 4. dubna 2009 bude na území okresu Zlín provedeno letecké kladení
návnad k orální vakcinaci lišek proti vzteklině.
Návnada má rybinový zápach, velmi atraktivní pro lišky a ostatní masožravce.
Vakcinační dávka je uložena v plastiko-aluminiové kapsli uvnitř návnady. Vzhledem
k leteckému kladení vakcinačních dávek, se tyto mohou nalézat i na nehonebních plochách, a proto je nutné dodržet následující opatření:
- nedotýkat se vyložených návnad, nesbírat je a ani jinak s nimi nemanipulovat,
- v době od 3. 4. do 25. 4. 2009 při výkonu práva myslivosti používat lovecké
psy pod kontrolou a zamezit volnému pobíhání ostatních psů v honitbách.
Přestože vakcinační látka obsahuje nepatogenní virus neškodný pro člověka i zvířata,
krajská veterinární správa při nahodilém styku s vakcinační dávkou uvnitř plastiko-aluminiového pouzdra doporučuje :
- při kontaktu rukou s vakcinační látkou si umýt ruce důkladně mýdlem, případně dezinfikovat jakýmkoliv dezinfekčním prostředkem. Jinak nehrozí žádné
nebezpečí a nejsou nutná žádná další opatření,
- jestliže se vakcinační látka dostala do kontaktu se sliznicí nebo čerstvým poraněním, doporučuje se vyhledat lékařské ošetření.
Informace pro uživatele honiteb:
Ulovené lišky lze ke kontrole orální vakcinace zasílat za tři týdny po skončení kladení
vakcíny, tj. od 25. 4. 2009 prostřednictvím Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj,
Inspektorát Zlín.

Zprávy z místní knihovny
Opět uběhl jeden rok od doby, kdy jsme
se zabývali činností v naší knihovně. V krátkém přehledu se dovíte o stavu knihovnického fondu, návštěvnosti, vypůjčených
knihách.
Z ročního výkazu za rok 2008 uvádím:
Registrovaní čtenáři:
98
(z toho 31 čtenářů do 15 let)
počet vypůjčených knih:
1854
Z toho
- naučná dospělí
144
- krásná dospělí
1305
- naučná děti
142
- krásná děti
254
- ostatní
9
Počet návštěvníků v knihovně
589
Počet návštěvníků na internetu
97
Z výměnného fondu zapůjčeného z knihovny Fr. Bartoše ve Zlíně jsme získali

2 soubory – jarní a podzimní – což činilo
asi 210 knih. V srpnu loňského roku se při
bouřce poškodil 1 počítač i s monitorem,
který musel být nahrazen novým, protože
nešel opravit. Byly zakoupeny knihy v celkové hodnotě 8.500,- Kč. V letošním roce
jsme se zaměřili na vyřazování starých knih
a přebalování starších knih do nových
obalů. Toto přebalování nám provádí profesionální knihovnice ve Slušovicích – p.
Jana Kapustová. Tento rok plánujeme také
vymalování knihovny.
Půjčovní doba: PO a ST 14 – 17 hod.
V tuto dobu je také zdarma přístup na
internet.
Všem spoluobčanům přeji Veselé Velikonoce, plné jarní pohody, dobré nálady
a klukům bohatou pomlázku.
Milada Hynčicová, vaše knihovnice

Vzpomínka na Otce Josefa Pekárka
Otec Josef Pekárek se narodil v Boršicích, ale své dětství prožil
v Kvítkovicích u Otrokovic. V roce 1942 začal studovat u salesiánů
ve Fryštáku, po skončení války nastoupil do salesiánského noviciátu v Hodoňovicích a 16. srpna 1946 složil své první sliby.
Následoval filosofický studentát, maturita na holešovském gymnáziu a praxe v Praze – Kobylisích. V noci ze 13. na 14. dubna 1950
byl spolu s ostatními spolubratry zatčen a odvezen do internačního tábora pro řeholníky v Oseku u Duchcova. Po roce byl propuštěn na svobodu
a protože měl rád hudbu, rozšířil svoje
vzdělání studiem na pražské konzervatoři.
Po absolvování základní vojenské služby musel místo očekávaného civilu opět
nastoupit do vězení, neboť byl totalitním
režimem odsouzen na 18 měsíců nepodmíněně za údajně protistátní činnost v ilegálním salesiánském řádu. Z vězení se
vrátil k rodičům do Kvítkovic a v Moravanu
Otrokovice pak prošel několik dělnických
zaměstnání. Protože se však cítil povolán
ke kněžské službě, pokračoval ve studiu
teologie. 28. září 1965 byl tajně vysvěcen
panem biskupem Trochtou v jeho pražském bytě. Tuto skutečnost směl zveřejnit
až v létě 1968. Tehdy byl provinciálem
salesiánů vybrán pro službu sekretáře
litoměřického biskupa Štěpána Trochty.
U něj setrval až do roku 1974.
Poté ho jeho životní poslání postupně
přivedlo do farností Napajedla, Švábenice,
Nová Lhota a Tlumačov. V prosinci 1982 jej s velkým očekáváním
přivítaly Slušovice.
Během krátké doby bylo zřejmé, že otec Josef je osobnost,
mimořádně nadaná organizačními a jazykovými schopnostmi,
která se nebojí otevřeně hlásat Boží pravdy, ale i vlastní názor na
různé situace nejen ve farnosti a církvi, ale i ve státě. V centru jeho
pozornosti byly ovšem děti a mládež.
Jako učitel náboženství připravoval každoročně k prvnímu svatému přijímání nezvykle vysoký počet dětí. Navázal vynikající
spolupráci s místní základní školou a mnohokráte se zúčastnil
pedagogických porad, což bylo v té době ještě málo běžné. Vždy

dával najevo, že si váží práce učitelů a neskrýval svou radost, když
ho navštívili při příležitosti jeho životního výročí.
Otec Pekárek se výrazným způsobem podílel na kulturním
a společenském životě v našem městě. Založil tradici chrámových
koncertů ve spolupráci se Základní uměleckou školou ve Zlíně
a s konzervatoří v Kroměříži. Pomáhal organizovat divadelní představení v místním kostele a zval do Slušovic významné hudebníky
i osobnosti kulturního života. Po mnoho
let vydával katolický měsíčník Brouček,
jehož věhlas se šířil daleko za hranice farnosti. Založil kytarovou školu a často prokazoval své dirigentské schopnosti v místním chrámovém sboru. Vřelý vztah měl
i k místnímu sboru dobrovolných hasičů.
Jeho zásluhou získala nový vzhled
i farní zahrada, která poskytla zázemí
k setkávání mladých. Otec Josef se snažil
o vzájemné poznávání mládeže nejen
v místních podmínkách, ale také o navázání spolupráce s mládeží jiných evropských zemí. Na základě svých bohatých
zkušeností si uvědomoval duchovní sílu
společenství. Po mnoho let přihlašoval
mladé do programů, které nabízelo
německé středisko Benediktbeuern nebo
vídeňský Don Bosko Haus. Účastníci kurzů
dodnes vzpomínají na týden diskusí, společných modliteb, zábavy, ale i projevů
živé víry, která je vždy o něco víc přimkla
k Bohu, ale i k sobě navzájem. V roce 2000
byla slušovická farnost oslovena, aby připravila celovečerní program pro vídeňské setkání Eurotreff 2000
s cílem představit Česko. Otec Pekárek, který se vždy výrazně
podílel na zajišťování podobných akcí, nejen, že sháněl sponzory,
ale přijel naši mládež do Vídně i osobně podpořit.
Díky otci Josefovi mohlo mnoho dětí a mládeže ze slušovické
farnosti strávit část prázdnin v poutním domě salesiánů v italském Svatém Martinu.
V roce 2005 odešel otec Pekárek na zasloužený odpočinek. Ve
Slušovicích zůstal nadále bydlet a podle svých sil i možností
vypomáhal v duchovní službě. Na Popeleční středu ho Pán povolal k sobě.

Uplynulá zima byla dlouhá a bohatá na sněhovou nadílku. Teď, když už krásně svítí sluníčko se ani nechce věřit, že ještě 24. února vypadala
naše vesnička jako sněhové království...
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Sbor dobrovolných hasičů Neubuz
• Valná hromada
Naši valnou hromadu, která se konala
17. ledna v kulturní místnosti navštívili
v hojném počtu zástupci obecního úřadu,
sponzoři, místní hasiči a hosté z okolních
sborů. V úvodní části starosta sboru zhodnotil práci během uplynulého roku. Přítomní byli seznámeni s plánem činnosti na
rok 2009. Členům družstva žáků, kteří
dosáhli 15ti let byly předány pamětní listy
a starosta jim poděkoval za příkladnou
reprezentaci na soutěžích. Byli bychom
rádi aby Jirka Kobylík, Roman Václavík
a Tomáš Tomšů dále pokračovali v hasičské
činnosti. Na soutěžích na které jezdíme
s žáky nás doprovází Lukášek Gargulák,
proto se stal nejmladším členem našeho
sboru. Po diskuzi bylo pro přítomné připraveno občerstvení, albumy s fotografiemi ze
všech akcí uplynulého roku.
• Končiny
Zasněžená krajina a slunečné počasí
vytvořilo nádhernou atmosféru pro tradiční vodění medvěda za doprovodu kapely
v naší obci. Hospodyňky nabízely maskám
připravené dobroty a jejich polovičky něco
na zahřátí. Večer veselí pokračovalo pochováváním basy a zábavou.
• Odznaky odbornosti
Naše družstvo žáků je zapojeno do
požární soutěže Plamen. Součástí je i získání odznaků odbornosti. V loňském roce získali odznak preventista Jiří Kobylík, Ondra
Oškera, strojník Jiří Gerych, Jakub Hynčica.
V letošním roce se pilně připravovali a 1.
března v Želechovicích odznaky získali:
kronikáři - Jakub Bělíček, Dominika
Trunkátová, Míša Garguláková, preventisti Jiří Gerych, Laďa Fišar, Jakub Hynčica
a odznak nejmladšího strojníka získal
Matěj Zábojník.
• Webové stránky
V lednu letošního roku vytvořil Mirek
Gargulák ml. pro hasiče webovou stránku.
Zatím zde najdete základní informace
o sboru. Postupně bude Mirek přidávat
fotografie a články z hasičských akcí. Dále
zde najdete informace o akcích, kdy a kde
se budou konat. Děti, které navštěvují
kroužek mladých hasičů, si každý čtvrtek
zjišťují program páteční schůzky. Potěší
nás, když naše stránky navštívíte.
http://sdh-neubuz.blog.cz
• Plán soutěží v roce 2009
16. 5. – 17. 5.
Okresní požární soutěž Plamen
30. 5. Okrsková soutěž – Březová
25. 7. Pohárová soutěž Veselá
8. 8.
Pohárová soutěž Hrobice
15. 8. Pohárová soutěž nad 35 let
– Březová
5. 9.
Pohárová soutěž Neubuz
4

Přijeli jsme na hasičárnu a tam to všechno začalo. První jsme ještě jen tak okem podívali na
otázky a pak už nám rozdávali testy. Každý jsme dostali malý papírek na křížkování a ještě
jsme dostali papíry s otázkami. Všichni jsme to měli bez chyby. Potom jsme šli na ústní otázky,
které byly lehké. Pak jsme dostali odznaky a jelo se domů. Cestou zpátky jsme se stavili na
pizzu do Vita. Byla výborná. Nakonec jsme jeli všichni , kdo dělali odznaky, domů s plnými bříšky.
Dominika Trunkátová
V neděli 1. března jsme se účastnili testů na získání odznaků odbornosti. Když jsme dojeli na
místo konání, zjistili jsme, že zkoušky se konají až o hodinu později. Jakmile přijelo zbytek
hasičských sborů, porotci nám rozdali testové otázky. Po testu se každý člen zúčastnil ústních
zkoušek, kde jsme si vylosovali jednu z několika variant otázek. Z výsledků v získání odznaků
odbornosti z nás byli naši vedoucí velmi moc nadšení a proto nás vzali do pizzerie. Každý si
vybral podle své vlastní chuti. Pizza všem velmi chutnala. V pořádku, se získanými odznaky
a pizzou v žaludku, jsme se vrátili domů.
Jakub Bělíček
Žádáme rodiče, pokud by se jejich dítě
nemohlo zúčastnit jakékoli soutěže,
dopředu informovat.
• Sběr železného šrotu
17. dubna proběhne v odpoledních
hodinách v naší obci sběr železného šrotu.
Odpad připravte na viditelné místo.
• Pozvánka
25. dubna jste srdečně zváni strávit příjemné dopoledne na poutním místě na
svatém Hostýně, kde se bude konat 16.
celonárodní pouť hasičů. Autobus odjede
v 7.30 od obecního úřadu.
• Pozvánka – pouť Neubuz
3. května se bude konat tradiční floriánská pouť. Mše svatá bude sloužena před
místní kaplí v 10.30 hodin.
• Exkurze
Dne 20. března jsme byli v rámci kroužku
mladých hasičů na exkurzi v dílně, kde připravují auto na závody rally pro závodníka
Tondu Nováka a spolujezdce Jiřího Vajdáka.
Jejich auto, se kterým závodí je Citroen Saxo.
Když jsme přišli měli auto čerstvě polepené
sponzorskými nálepkami. Do auta jsme si
mohli každý sednout a vyzkoušet si jak je
pohodlné, udělat si krásnou fotku a vžít se do
role rally závodníka. Potom nám něco řekli
o autu a jejich úspěších. Udělali jsme krásné

fotky a šli jsme. Exkurze se všem líbila a děkujeme Tondovi, že si na nás našel chvíli času,
protože příprava na závody je velmi náročná. Budeme držet palce, aby se jim dařilo na
všech závodech.
Michaela Garguláková.
Krásné a požehnané
Velikonoční svátky
prožijte vesele, ať jaro
hřeje Vás na duši i na těle.

SDH

Myslivci
Vážení spoluobčané,
myslivci se zvěří hospodaří podle platných zákonných norem, aby byla zachována i pro
budoucí generace. Zvěř potřebuje pro zdárný vývoj hlavně klid, a to nejen v době kladení
a vyvádění mláďat, ale po celý rok. Proto prosíme chovatele psů, zamezte volnému pobíhání svých svěřenců po honitbě.
Klid v honitbě nám narušují také motorky a čtyřkolky. Jdete do honitby a kolem Vás se
přežene několik řvoucích motorek. Někteří lidé si začínají vymýšlet neuvěřitelné způsoby
trávení volného času. Motorkáři i čtyřkolkáři nerespektují žádný zákon, ničí lesní pěšiny,
plaší zvěř, obtěžují a poškozují hlukem a jízdou přírodu a občany, ale i na tato počínání
platné zákony.
Podmínky pro vjezd motorových vozidel do terénu upravuje několik zákonů.
Rozhodující většina území státu je pro motorová vozidla legálně nepřístupná. Vjezd do
terénu je často možný jen se souhlasem vlastníka pozemku. Jezdci na motorkách a čtyřkolkách v přírodě páchají zpravidla přestupek, za který hrozí pokuta až 100 tisíc korun,
v některých případech může jít i o trestný čin ohrožení a poškození životního prostředí.
Vjezd motorových vozidel do lesa výslovně zakazuje zákon č. 289/1995 Sb. (o lesích).
Zákon zakazuje v lese, tj. i na (lesních) účelových komunikacích, rušit klid a ticho a dále
jezdit a stát s motorovými vozidly. Přitom není rozhodující, jestli byla účelová lesní komunikace označena na začátku zákazovou značkou.
Myslivci z Neubuze a Dešné

F O T B A L : Jarní sezona je tady…..
Jarní soutěž měla odstartovat 29. března
2009. Kvůli špatnému počasí a nevyhovujícím terénům se 1. kolo odložilo na 1. května a soutěž se tak o týden posunula. Takže
začínáme 5. dubna v 10 hodin, a to utkáním na hřišti Veselé.
V zimní přestávce došlo v mužstvu
k několika změnám. Milan Kališ se vrátil
z hostování zpět na Březovou. Místo něho
přišel posílit naše řady František Kučera ze
Všeminy. V mužstvu zůstává i nadále Pavel
Gajdošík ze Všeminy. Na jaře se objeví
mladý brankař, který k nám přišel z II. ligy
dorostu z Viktorie Otrokovice. Po operaci
opět začal trénovat Josef Zubíček a doufáme, že jej na jaře uvidíme v zápasech.
V zimní přípravě mužstvo sehrálo několik přípravných zápasů s kvalitními soupeři,
kde jsme si vedli docela dobře a snad si
tento herní projev přineseme i do mistráků. 1. FC Neubuz je po podzimu na 3. místě
a doufáme, že se i nadále budeme držet
v popředí tabulky. Potěšující je také, že na
podzim mužstvo neobdrželo ani jednu
červenou kartu a má také minumum žlutých karet. Tím pádem se v soutěži slušnosti usadilo na 4. místě.
Svou fotbalovou kariéru ukončili hned
2 hráči našeho mužstva, a to Roman Brhel
a Petr Matula. Oběma hráčům děkujeme
a přejeme jim v dalším životě hodně úspěchů. Petrovi Matulovi děkujeme za sponzorský dar. Mužstvu koupil dva fotbalové
míče.

Konečná tabulka
Rozpis IV. B soutěže – jaro 2009
1. Příluky „B“
31
2. Bratřejov
30
3. Neubuz
22
4. Lůžkovice „B“
22
5. Jasenná
19
6. Štípa „B“
19
7. Trnava
19
8. Hvozdná „B“
15
9. Vizovice „B“
13
10. Jaroslavice „B“ 11
11. Veselá „B“
9
12. Fryšták „C“
8
13. Vlčková
7
Našim fanouškům děkujeme za jejich
povzbuzování a zveme je na jarní zápasy,
kde jistě uvidí zajímavé zápasy i překvapení v rámci úpravy hřiště.
Rudl Lucien

Něco staronového od včelařů
Tymián
Tymián je keřík patřící do čeledi hluchavkovitých. Má drobounké kvítky fialové či
bělavé.
Obdivuji včely a jmenovitě také čmeláky
za způsob, jak se mocně kvítkům věnují,
když jejich těla jsou tak velká a kvítka zas
tak malá.
U nás je tymián kořením i léčivkou. Tymián má antimikrobiální a antiseptické vlastnosti. Léčí oděrky a modřiny, záněty a dokonce i průjem, suší se. Je nejen kořením,
ale i drogou. Hodí se na těžká jídla, jsou
lépe stravitelná.
Tymián kvete dříve, než jeho sestra
mateřídouška, od května do září.
Přejeme dobrou chuť okořeněnou tymiánem.
A ještě nějaké přísloví:
Kdo čaj s medem ráno pije, nestoná
a dlouho žije.
Na všechny choroby lék ti včela vyrobí.
Každé ráno lžíce medu dělá z tebe neposedu.
Pěkné prožití Svátků jara
přejí neubuzští včelaři

Košt slivovice
Již 7. ročník koštu slivovice se uskutečnil 24. 1. 2009 ve společenské místnosti
v Neubuzi. Všechny vzorky chutnaly
báječně a tak měla komise těžký úkol
vybrat opravdu ty nejlepší.
Pořadí:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Jiří Bártík
Petr Tomšů
Miroslav Vajďák
Pavel Sedláček
Petr Trunkát

Naši střelci:
Pšenka Michal 10, Vrba Martin 9, Šebesta
Milan 7, Kališ Milan 5, Huňa Pavel 3, Březík
Martin 2 , Sovják Jaroslav 1, Matula Petr 1,
Rudl Martin 1, Ševců Robert 1.
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Z naší školy
KARNEVAL NEUBUZ 2009
A už je tady zase únor, měsíc karnevalů
a zábav. Nemohlo tomu být jinak ani v naší
školičce. Tradičně jsme se sešli v neděli 8.
února odpoledne ve společenské místnosti
po vydatném obědě, abychom si všichni
pořádně zatancovali a vyřádili se.
Celým odpolednem nás provázeli
klauni Jo a Ne, kteří pro nás měli připravených spoustu soutěží. Maskami se to
na parketu jen hemžilo. Nechyběla ani
kratičká ukázka žáků školy- prvňáčci
zahráli na flétny, starší zapěli „Když jde
naše třída do baru- mléčného…“, zatancovali a letos pod vedením paní ředitelky si country taneček skočili i rodiče
s dětmi! Komu to šlo lépe těžko říct, ale
vsadila bych na děti.
Nedílnou součástí byla velmi bohatá
tombola, všichni účastníci odcházeli spokojeně s výhrami. Karnevalové odpoledne
jsme si krásně užili a už se těšíme na masopustní obchůzku vesnicí, kde představíme
masky a doplňky, které si sami vyrábíme.
Poděkování patří rodičům, kteří se podíleli
na přípravě a dohlíželi na průběh této akce.
Děkujeme všem!

Plánované akce školy do konce školního roku:
1. 4. 2009
5. 4. 2009
8. 4. 2009
18. 4. 2009
20.– 24. 4. 2009
1. 5. 2009
27. 5. 2009
31. 5. 2009
8. 6. 2009
11. 6. 2009
16. 6. 2009
22. 6. 2009

Koncert – téma Vesmír – Zlín
Podiovky Zlín – Country kroužek
Recitační a pěvecká soutěž Veselá
Velikonoční vajíčko – pohádkový pochod
Škola v přírodě – Pozlovice
Vystoupení na náměstí ve Zlíně
Atletické závody Zlín
Kácení Máje ve Slušovicích
Dravci
Dopravní hřiště Malenovice
Školní výlet – Macocha
Koncert – Trnava

MASOPUST V NAŠÍ ŠKOLIČCE
Masopust je velmi starým lidovým obyčejem. Je to čas od Třech králů do Popeleční středy. Vždy to bylo období veselí,
tanečních zábav a plesů, maškarních bálů
a karnevalů. Bylo to také období zabíjaček
a smažených koblihů.
Také my, v naší škole, již několik let tuto
tradici udržujeme. Projekt „Masopust“ jsme
zahájili již ve čtvrtek. Žáci 3.-5. ročníku
vyráběli panáky vycpané slámou v životní
velikosti, mladší žáci vystřihovali a vykreslovali masky zvířátek. Společně pak vyrobili krásné plakáty s masopustními říkankami.
V pátek projekt pokračoval. Děti ve družstvech vymýšlely básničky, kreslily obrázky,
které pak předvedly na kameru, zatancovaly tanečky za doprovodu housliček paní
učitelky Výchopňové.
Tuto část zakončila paní Hanka Vávrová,
která dětem připravila sladkou odměnu
v podobě bavoráků s tvarohem a šlehačkou. Všichni si na nich velmi pochutnali.
Pak už nebránilo nic tomu vyrazit v maskách do ulic naší vesnice. Maškarní průvod
se neobešel bez medvěda s medvědářem,
nevěsty se ženichem, smrtky s kosou či
jezdce, vlastně jezdkyně na koni. Průvod
doprovázely bubínky, rumba koule nebo
tamburíny, při zpěvu písniček nebo říkání
básniček. Za odměnu děti dostaly různé
sladkosti, koblížky, teplý čaj nebo penízky,
které budou použity na sponzorování
vybraného zvířátka ze ZOO.
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Věříme, že se projekt dětem líbil a i když
unavené, ale hlavně spokojené, se vrátily
zpět do školy na oběd.
MASOPUST
Ve čtvrtek ráno jsme se všichni sešli ve škole v horní třídě. Rozdělili jsme se do družstev tak,
jak jsme v projektu Vesmír. Prvňáci a druháci dostali masopustní obrázky, které měli vybarvit
a potom vystřihnout. Třeťáci, čtvrťáci a páťáci šli dolů do družiny, kde se rozdělili do dvojic
a trojic, aby mohli spolu udělat panáky na masopust. Nejprve si ukázali oblečení, které si přinesli na panáky. Když se rozhodli, jaké oblečení dají na panáka, šli na dvorek, kde vycpali oblečení slámou a senem. Nevycpávali jsme to dlouho, ale bylo potřeba dobře vycpat každé místo.
Pak jsme šli zpátky do družiny a tam jsme udělali panákovi hlavu z malých gumových míčů.
Jakmile jsme udělali hlavy, přišili jsme panákům oblečení k sobě, aby z nich nepadala sláma
a taky jsme jim dali nějakou pokrývku hlavy a obuv. Potom jsme šli pomoct prvňákům a druhákům s básničkami a taky jsme nějaké vymysleli a přilepili jsme k nim obrázky.
V pátek ráno jsme se zase rozdělili do družstev a dělali jsme společně na velký papír básničku a potom jsme k ní dokreslili obrázky. Pak nás paní učitelky volaly po družstvech, abychom
přečetli svoje básničky. Když jsme přečetli svoje básničky, šli jsme se obléct, dali jsme si na sebe
masky a šli jsme na masopustní průvod. Nejdříve jsme šli na obecní úřad, potom do obchodu
a nakonec jsme obešli skoro celou Neubuz. Peníze které jsme si vykoledovali jsme použili na
sponzorování zvířátka v zoo. Jakmile jsme se vrátili do školy, hned jsme šli na oběd. Sice jsme
neměli angličtinu, ale nevadilo nám to, protože jsme si mohli dodělávat projekty, a navíc nám
paní učitelka ještě pustila poučný seriál.
Marek

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

OVOCNÝ A ZELENINOVÝ DEN.
V úterý jsme měli ovocný a zeleninový den.
Každý si do školy donesl ovoce nebo zeleninu. A začala ochutnávka. Každý dostal pět
ovocí nebo zeleniny.A se zavázanýma očima
hádal. Jak jsme se všichni vystřídali, tak jsme
dostali pracovní sešity. Do něj jsme plnili
nějaké úkoly. Potom jsme na počítači dělali
test. Po ochutnávání jsme měli přestávku. Po
přestávce nám paní učitelka nechala rozdat
lístky. Každý si vybral a hledal svou dvojici.
Čtvrťáci a páťáci dělali slovní úlohy. Prvňáci,
druháci a třeťáci skládali puzzle. Když přijely
paní učitelky ze školení, předváděli jsme své
divadlo. Jak jsme převedli divadlo, tak se
muselo uklízet. Jak se uklidilo, tak se zpívaly
závěrečné písničky. A tak skončil ovocný
a zeleninový projektový den. Byl plný vitamínů a dobré nálady.
Matěj Zábojník

Vstup do školy je pro budoucí žáky
významný den, který se svými dětmi prožívají i rodiče. Zápis do 1. ročníku je prvním
krůčkem, který ovlivní vztahy dětí ke škole,
zda se do školy budou těšit. To jsme si uvědomili před zápisem budoucích prvňáčků
do naší školy, který se konal 15. ledna 2009.
Proto jsme spolu se současnými školáky
připravili takové prostředí, ve kterém se
budou děti příjemně cítit, pobaví se, ale
také budou moct ukázat, co všechno už
umí.
Ve škole je přivítala celá královská rodina
s žabkou. Starší žáci školy zahráli maňáskové divadlo O zajíčkovi a lišce, kterou si
nacvičili ve školní družině. Flétnisté se
pochlubili hrou na flétnu a tanečkem. Také
budoucí prvňáčci přednesli básničky nebo
zazpívali písničku, předvedli, co všechno
už umí a znají. Zvířátka si je odvedla do
tříd, kde každý z nich plnil úkoly ze sportovní zdatnosti. Za své snažení dostali do
kartičky tiskátko a kdo splnil všechno,
dostal čokoládové vajíčko s překvapením.
Pak už jim nic nebránilo, aby u paní ředitelky se šli svými výsledky pochlubit, ta je
zapsala a po nakreslení obrázku maminky
si mohli vybrat krásný dáreček, který jim
připravily děti ve ŠD. Na závěr byl zápis do
1. ročníku naší školy potvrzen pamětním
listem.
Že se nám podařilo zpříjemnit dětem
tento významný den nás přesvědčila ta
skutečnost, že žádnému z dětí se domů
nechtělo a těšily se, že to nebude dlouho
trvat a i oni budou už školáky naší školy.

ŠKOLIČKA 2008
Letos poprvé jsme uspořádali pro budoucí prvňáčky „přípravku“ do 1. třídy.
Předškoláci přišli k nám do školy hned po
obědě ve 13 hodin. Přivítali je jejich budoucí starší spolužáci, kteří se hned ujali
role průvodců a provedli je celou školičkou. Po prohlídce školy následovalo seznámení a společné zpívání a tancování.
Jelikož bylo masopustní období, tak jsme
se naučili i několik říkanek za doprovodu
hudebních nástrojů - bubínek, drhla, činel,
dřevěné zátky... Všichni s přehledem zvládli
taneček Kalamajka ve dvojičkách.
Potom už přišlo na řadu učení, ale nebylo to žádné mučení - nebojte se! Paní učitelka Staroveská měla pro děti přichystané
pracovní listy, které společně vyplnili
a samozřejmě si všichni ještě stihli vyrobit
i krásnou masku na obličej. Na závěr už
jsme se všichni společně odebrali do společenské místnosti nad obchodem, kde
jsme si zahráli nejenom seznamovací hry
a pořádně se protáhli a vyřádili. Doufáme,
že se dětem v jejich budoucí škole líbilo
a těšíme se na další „přípravnou školičku,“
která proběhne ještě čtyřikrát.
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Jubilanti:
9. 1. Rudolf Klačánek, Neubuz 88
12. 1. Ludmila Oškerová, Neubuz 83
14. 1. Ludmila Klačánková, Neubuz 88
28. 1. Milada Řeháková, Neubuz 104
24. 2. Marie Urbanová, Neubuz 12
28. 2. Emilie Železníková, Neubuz 72
27. 3. Marie Valová, Neubuz 101
27. 4. Františka Garguláková, Neubuz 39
1. 5. Ludmila Čechová, Neubuz 24
20. 5. Teodor Vala, Neubuz 101

Soutěž v pódiových skladbách
Neubuzský country kroužek se v neděli 5.dubna zúčastnil soutěže pódiových skladeb,
kterou pořádá ASPV Zlín ve sportovní hale Novesta. Eva a Lydie Staroveské nacvičily s 18
dětmi, které kroužek navštěvují, skladbu Jožin z bažin. Skladba byla moc veselá, kostýmy
nápaditě barevné a děti obsadily pěkné 4. místo.

89 let
70 let
84 let
70 let
81 let
87 let
75 let
85 let
95 let
82 let

Narození:
Kristýna Konečná, Neubuz 126
Martina Plšková, Neubuz 108

18. 12. 2008
6. 1. 2009

Úmrtí:
Inocenc Oškera, Neubuz 83
Marie Vykopalová, Neubuz 94
Marie Tomšíčková, Neubuz 99

18. 1. 2009
8. 2. 2009
28. 3. 2009

NOE
Každý 1. týden v měsíci bude na kabelové televizi fungovat program NOE.
Zbytek měsíce program ČT 24.

Tříkrálová sbírka
Dvě tříkrálové skupinky obešly v sobotu
3. ledna ve velkém mrazu celou Neubuz
a vybraly v rámci Tříkrálové sbírky pro charitativní účely 10.070,- Kč.
Na sv. Valentýna, 14. února, se uskutečnil zájezd do vinného sklípku v Polešovicích. Plný autobus vyznavačů dobrého vínečka se
dobře bavil u pohárku a harmoniky až do pozdních nočních hodin...
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