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Z P R AV O DA J

NEUBUZ

ROČNÍK XVIII.

REZERVACE PŘEDEM
8 – 15 hod. Andrea Grebeníčková tel. 606 714 222
15 – 21 hod. Dáša Sedláčková
tel. 605 266 897
Info: Renata Zábojníková
tel. 603 844 550

PRO VŠECHNY PŘÍZNIVCE SPORTU

Nový víceúčelový sportovní areál
byl uveden do provozu!
Víceúčelové hřiště v Neubuzi otevřeno pro veřejnost denně 8 – 21 hod.

UPOZORNĚNÍ !
Prosíme zájemce o pronájem hřiště z řad
dětí, aby se zapisovali, pokud možno
v dopoledních hodinách a odpolední
a večerní hodiny nechali volné pro dospělé
sportovce.
Děkujeme za pochopení.

Z jjednání
d á í ZZastupitelstva
t it l t obce
b Neubuz
N b
- ZO chválilo zadání změny č. 6 Územního plánu Neubuz.
- ZO bylo seznámeno se strategickým
plánem Místní akční skupiny Vizovicko
a Slušovicko.
- ZO zmocnilo ing. Zábojníkovou k zastupování obce v MAS Vizovicko a Slušovicko.
- ZO schválilo uzavření smluv s firmami
Vadeo Valachia a Trunkát Petr na opravu
kapličky.
- ZO bylo seznámeno s rozhodnutím
Ministerstva pro místní rozvoj o přidělení
dotace na opravu kapličky.
- ZO schválilo uzavření rámcové smlouvy
s advokátní kanceláří Orbesová.
- ZO schválilo záměr prodeje části
pozemku p.č. 316 k.ú. Neubuz.

- ZO schválilo závěrečný účet hospodaření za r. 2008 a hospodářský výsledek ZŠ.
- ZO projednalo zprávu auditora o hospodaření obce.
- ZO projednalo a schválilo opravu kanálu u školy a za kapličkou, drobné stavební
opravy, nátěr střechy a vymalování školní
jídelny.
- ZO projednalo organizaci Dětského
dne.
- ZO projednalo a schválilo provoz na
víceúčelovém hřišti, nutno ještě vypracovat provozní řád.
- ZO schválilo umístění reklamní tabule
firmy Ditrichstein.
- ZO schválilo nákup přenosné hasičské
stříkačky PPS 12 se sportovní úpravou.

Zastupitelstvo obce
přeje všem spoluobčanům
příjemné prožití léta, zaslouženou
dovolenou a dětem pěkné prázdniny.

TERMÍNY SVOZU ODPADU
V ROCE 2009
• Plasty
5. srpna, 7. října, 2. prosince

Každý zná svého policistu

• Nebezpečný odpad
11. listopadu

Vážení spoluobčané,

• Komunální odpad
Popelnice – každý čtvrtek
• Velkoobjemový odpad
- kontejnery 2 x ročně – jaro, podzim

Kaplička bude v novém
Na základě žádosti, podané na konci
března na Ministerstvo pro místní rozvoj,
které vyhlásilo výzvu „Opravy drobných
sakrálních staveb“, získala obec dotaci ve
výši 165.000,- Kč na opravu obecní kapličky. Celková výše nákladů na opravu je
240.000,- Kč. Na kapli se vymění vstupní
dveře, okna, provede se oprava a nátěr
fasády a soklu. Stavební práce by měly být
hotovy během prázdnin.

Policie ČR se snaží o nové pojetí policejní práce,
tzv. community policing. Toto staronové pojetí policejní práce,
které doplňuje a usnadňuje standardní policejní postupy,
vychází zejména z následujících principů:
Za bezpečnost a veřejný pořádek není odpovědna pouze policie, nýbrž celá veřejnost.
Instituce a občané přijímají i díky tomuto policejnímu přístupu svůj díl odpovědnosti za
kvalitu života v místě svého bydliště. Hodnoty aktivní občanské společnosti tak postupně
nahrazují přetrvávající lhostejnost občanů k věcem veřejným.
V okrsku vykonává pěší hlídku stále stejný policista, který se stará o jeho bezpečnost
(občan osobně zná svého policistu).
Policie vede své partnery k společnému řešení trestné činnosti a současně usiluje o eliminaci příčin jejího výskytu (prevence předchází represi).
Policie pravidelně informuje veřejnost o bezpečnostní situaci a při plánování své činnosti bere pravidelně v úvahu potřeby a očekávání občanů vyjádřené pravidelnými průzkumy spokojenosti (policie je službou veřejnosti).
KONTAKT:
Krajské ředitelství policie
Jihomoravského kraje
Obvodní oddělení Vizovice, Slušovská 425
763 12 Vizovice

Tel.: 974 662 604
Fax: 577 453 333
Email: zloopvizov@mvcr.cz
www.policie.cz

Vedoucí oddělení:
Zástupce vedoucího oddělení:

npor. Bc. Jiří Ježík
npor. Bc. Alois Hofschneider

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ:
158
150
155
156
112

Policie České republiky
Hasičský záchranný sbor České republiky
Zdravotnická záchranná služba
Obecní policie
Integrovaný záchranný systém

Dětský den
V neděli 21. 6. 2009 se v areálu Moštárny
konala, tak jako každý rok, oslava Dětského
dne. Počasí nám tentokrát moc nepřálo.
Celý týden totiž pršelo a v lese bylo spoustu bláta. Déšť se naštěstí v neděli někde
zdržel a nechal nás strávit příjemné odpoledne. Už v poledne začal na novém víceú-

čelovém hřišti turnaj v malé kopané.
Vyhodnocením turnaje bylo hřiště oficiálně otevřeno. Od dvou hodin se začaly
pomalu scházet děti se svými rodiči.
Zpočátku opravdu pomalu, protože se
všichni báli špatného počasí. Nakonec se
nás na hřišti sešlo plno, jen soutěžících

bylo 35. Děti absolvovaly soutěžní trať, kde
plnily různé úkoly. Těm nejmenším pomáhali rodiče. Dále si mohli na hřišti zastřílet
ze vzduchovky s místními myslivci, svézt se
na koni nebo jen tak pobíhat a plnit drobné úkoly za sladké odměny. Hasiči nám
předvedli, že jsou dobří nejen v hasičských
disciplinách, ale také ve zpěvu. Tolik oblíbené letadlo s bonbony bohužel letět
nemohlo, protože byl silný vítr. Na závěr si
všichni vyzvedli diplomy, drobné ceny,
kabanos z udírny a zmrzliny.
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Informační servis
K čemu slouží recyklační příspěvky?
Tři roky úspěšného fungování systému
zpětného odběru, odděleného sběru,
následného zpracování a recyklace vyřazených elektrozařízení umožňují tzv. recyklační příspěvky. Ty jsou hrazeny spotřebiteli
v ceně nakupovaných nových elektrospotřebičů.
Recyklační příspěvek je finanční částka
odpovídající nákladům výrobců na zpětný
odběr a recyklaci výrobku. Výrobci ji odvádějí do kolektivních systémů, které vytvořili
za účelem řádného plnění svých zákonných povinností.
U většiny výrobků v České republice je
zavedena forma tzv. viditelného příspěvku
na recyklaci. Znamená to, že náklady na ni
jsou viditelně vyčleněny z ceny nového
spotřebiče a transparentně uváděny při
prodeji odděleně.
Výrobce tak zároveň ukazuje spotřebiteli,
kolik již přispěl do kolektivního systému na
zpětný odběr a recyklaci starého elektrozařízení. Výše příspěvku vynásobená počtem
prodaných spotřebičů tedy odpovídá podílu výrobce na celkových nákladech na
zpětný odběr a recyklaci, který za něho
zajišťuje kolektivní systém.

kolektivních systémů uvádějí na trh dnes.
Někdo se musí postarat i o spotřebiče,
které dosluhují už v těchto dnech a jejichž
výrobci dávno přestali existovat.
Když konkurenti spolupracují
K tomu podotýká předseda představenstva společnosti ELEKTROWIN Ing. Jaroslav
Holakovský: „Kolektivní systém je velmi
náročný na řízení. Když si uvědomíte, že
sdružujeme několik set výrobců, konkurentů na trhu, kteří přispívají nemalými částkami, aby solidárně likvidovali historickou
zátěž, kterou ve většině případů sami
nezpůsobili, dovedete si představit, že řídit
společnost, která takový systém provozuje,
není jednoduché. Přednosti kolektivního
systému jsou však nesporné. Synergické
efekty plynoucí ze společného plnění
povinností výrobců vedou především
k významným úsporám nákladů všech
účastníků. Navíc tím, že náš stát podpořil
kolektivní plnění povinností výrobců osvobozením recyklačních příspěvků z daně z

příjmu, je pro výrobce výhodné plnit své
povinnosti tímto způsobem.“
Role spotřebitele
Systém zpětného odběru, odděleného
sběru, následného zpracování a recyklace
vyřazených elektrozařízení by nemohl fungovat, aniž by do hry zapojil další „spoluhráče“. Tím patrně nejdůležitějším je právě
spotřebitel. Má zásadní podíl na výsledku
recyklace elektrospotřebičů. Jeho přístup,
který přímo ovlivňuje množství sebraných
elektrozařízení, je základním článkem
úspěšnosti systému. On rozhoduje, kam
vysloužilý spotřebič odloží – zda do popelnice, na černou skládku či zda využije
nabídnutých míst zpětného odběru.

Spotřebitel je o aktuální výši recyklačního
příspěvku informován prostřednictvím řady
informačních materiálů. Jedním z nich jsou
papírové stojánky, které bývají umístěny
v prodejnách.

Viditelné uvádění
U všech domácích spotřebičů a spotřebitelských zařízení by již od září 2005 měla
být výše příspěvku výrobce pro spotřebitele zviditelněna. Možnost viditelně uvádět
příspěvek na recyklaci mají výrobci pouze
po dobu osmi let, u velkých spotřebičů,
jako jsou pračky, ledničky, myčky a sušičky,
je tato doba prodloužena na 10 let. To znamená, že u běžných spotřebičů do domácnosti se příspěvek přestane uvádět v roce
2013, u velkých spotřebičů v roce 2015.
Viditelné uvádění zaručuje zabezpečení
tohoto příspěvku před možným zneužitím
v konkurenčním boji mezi výrobci.
Každému zákazníkovi má být na první
pohled jasné, že tato částka má své jediné
možné určení pro účely zpětného odběru
a recyklace výrobku. Stejnou chladničku
nebo televizi lze tedy koupit v Praze, Zlíně
nebo na internetu za různé ceny, ale se
stejným viditelným příspěvkem.
Obcházejí zákona
Proklamace některých prodejců, že nabízejí zboží za ceny „bez recyklačních nákladů“, znamená pouze fakt, že obcházejí
zákon a řádně neplní své povinnosti.
Finanční prostředky z recyklačních příspěvků totiž nejsou určeny jen na budoucí
likvidaci elektrozařízení, která členové
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Sbor dobrovolných hasičů Neubuz
• Sv. Florián – patron hasičů
Každoročně si 4. května připomínáme
svátek sv. Floriána – patrona hasičů, jehož
silueta zdobí téměř všechny hasičské prapory nebo štíty hasičských zbrojnic. Muž
jménem Florián, který hrdinně zahynul
v roce 304 je jedním z nejznámějších a nejuctívanějších světců. Stal se symbolem
ochrany životů i materiálních hodnot. Pro
příkladné cnosti, statečnost a pevnou víru
se stal „ikonou“ k níž se hlásí všichni profesionální i dobrovolní hasiči. Uctít svého
patrona jezdí hasiči na sv. Hostýn. Tak tomu
bylo i letos 25. dubna. Poutníky pozdravil
olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Hasiči
vešli do chrámu s jedenaosmdesáti prapory (i my jsme měli ve slavnostním průvodu
své zastoupení). Naše kaple je zasvěcena
sv. Floriánovi, který je vyobrazen nad oltářem a také se zde nachází soška tohoto
světce. Druhá soška je umístněna ve
výklenku obecního úřadu. Každoročně se
v naší obci koná floriánská pouť. Tradičně
se 4. května setkávají hasiči ve zlínském
Baťově mrakodrapu a za účasti hasičské
hudby s ukázkou hasičské techniky, kde
hejtman kraje vzdá nejenom pozvaným,
ale všem dobrovolným hasičům zasloužený hold. Ti nejlepší dostávají nejvyšší
vyznamenání – Řád sv. Floriána.
• Soustředění v Trnavě
8. -10. května 2009 se družstva mladších
i starších žáků a dorostenců vydala na soustředění do rekreačního střediska v Trnavě.
Hlavní náplní bylo koncentrovat žáky
a natrénovat všechny štafety, abychom je
na jarním kole hry Plamen předvedli s co
nejméně trestnými body a v co nejlepším
čase. Dorostenci trénovali štafetu pro soutěž jednotlivců na 100 m s překážkami.
V pátek jsme v odpoledních hodinách přijeli do střediska a ubytovali jsme se. Do
večera bylo pořád dost času, takže následoval trénink štafet. Mezi tím, co žáci pilovali CTIF, připravovali se noví mladí členové sboru na splnění úkolu při jejich slavnostním pasování, které bylo po večeři.
Pasování se nemohl ujat nikdo jiný, než
čestný starosta sboru, J. Chovanec. Mladými hasiči se stali: Míša Sovjáková, Matěj
Vávra, Ladík Fišnar, Marek Grebeníček
a Dan Čech. Následující sobota začala
pěkně svižně budíčkem. V 7 hodin byla
rozcvička, kterou nám již předchozí večer
slíbil strýc Staňa. Po snídani jsme se připravili na túru. Před devátou jsme vyrazili.
Cílem byly Vrzavé skály. O půl dvanácté
jsme ke skalám úspěšně dorazili. Cestou se
tu a tam objevil krásný výhled na Trnavu
a okolí. Po cestě nazpět jsme se ještě zastavili na vrcholku „Kopná“. Všichni jsme se
z výšlapu vrátili zpět a v pořádku. O půl
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druhé jsme zasedli k jídlu, po kterém následoval odpolední klid, pak se opět cvičily
štafety. Přijeli se za námi podívat: Trunkátovi, Gargulákovi, Fišnarovi, Zábojníkovi
a Dubovští a taky Gerychovi z Trnavy se
dvěma bernardýny. Po večeři byla opět
volná zábava v podobě kulečníku, stolního
tenisu a diskotéky. V neděli ráno jsme se
vzbudili v 7 hodin a po rozcvičce jsme se
šli nasnídat. Celé dopoledne bylo ponecháno tréninku. To však skončilo v momentě, kdy banda starších žáků a dorostenců
objevila hromadu žlutého písku. Po výborném obědě jsme se sbalili a vrátili se spokojeni domů.
Děkujeme zastupitelům Obecního úřadu
v Neubuzi, kteří podpořili sponzorování
tohoto pobytu a manželům Tomšů z Trnavy, kteří nám připravili skvělé podmínky, že

jsme se cítili jako doma.

MIREK

• Plamen 2008 – 2009
16. a 17. května jsme se zúčastnili jarního kola hry Plamen ve Vizovicích. V letošním roce byla soutěž rozdělena na dva dny.
V sobotu nás čekaly disciplíny: štafeta dvojic 4x60 m a CTIF. Jirka Gerych nás zastupoval na štafetě jednotlivců. Během dne nás
doprovázelo velmi chladné a větrné počasí. Možná to způsobilo, že jsme některé
překážky nezvládli. Na druhý den se
naštěstí rozsvítilo sluníčko a požární útok
se nám na druhý pokus famózně povedl.
Po započítání bodů z podzimního kola
jsme se umístnili na 14. místě. Potěšila nás
hojná účast rodičů, kteří nám přijeli fandit.
S krásnými pocity a zdraví jsme se vrátili
domů.
KUBA

• Školení jednotky CO
Členové našeho sboru byli zařazeni do
jednotky CO (civilní obrany), která je součástí hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. 23. května probíhal v Otrokovicích specializační kurz pro plnění specifických úkolů. Školení probíhalo v oblasti
zdravovědy, stavění nouzového ubytování
a protichemické ochrany a obrany. Kurz
úspěšně absolvovali S. Tomšů st., R. Šlahař,
M. Dubovský ml., M. Vala, S. Tomšů ml.
V letošním roce předávalo Ministerstvo
vnitra vybraným hasičským sborům zásahové obleky. Oblek tvoří: blůza, kalhoty
a boty. Do užívání jsme dostali pět kusů
těchto speciálních obleků, které se staly
majetkem obce a budou využívány členy
JPO – V (jednotky požární ochrany), k plnění úkolů pro účely požární ochrany a ochrany obyvatelstva.
• Okrsková soutěž
Pořádání prvního kola okrskové soutěže
připadlo letos na Březovou. Družstva 11.
okrsku se 30. května utkala na místním
hřišti. Přestože počasí v dopoledních hodinách bylo špatné, odpoledne se vyjasnilo
a všichni se pustili do boje. Za náš sbor
i obec cvičilo celkem třicet soutěžících.
Mladší žáci získali pohár za druhé místo,
starší za třetí místo. Družstvo žen obsadilo
druhé místo a muži se umístnili na sedmém místě. Využili jsme této příležitosti
k předání průkazek novým členům: Kamile
Gargulákové, Broňce Trunkátové a Radkovi
Macháčkovi. Děkujeme všem, kteří přišli
naše družstva povzbudit.
• Okresní a krajské kolo dorostu a jednotlivců
V našem sboru máme různé kategorie
dětí. Pokud mají méně než 6 let, je to tzv.
přípravka, od 6-10 let jsou mladší hasiči, od
10-15 jsou starší a od 15-18 let je dorost. Ti

POZVÁNKA
PŘÍZNIVCE POŽÁRNÍHO SPORTU ZVEME

25. 7. - na pohárovou soutěž na Veselou
8. 8. - na pohárovou soutěž na Hrobice
15. 8. - na pohárovou soutěž na Březovou (nad 35 let)
5. 9. - na pohárovou soutěž v Neubuzi
kteří dosáhli 15 let mohou cvičit jako jednotlivci v kategorii dorost. V Horním Lidči
se 24. 5. konalo okresní kolo dorostu a jednotlivců. Za náš sbor se v kategorii jednotlivců zúčastnil Tomáš Tomšů. Ve štafetě
4x100 m, v běhu na 100 m s překážkami
a testu z požární ochrany se umístnil na
třetím místě. Na krajském kole v Otrokovicích 13. června se sjeli soutěžící z okresu
Zlín, Vsetín, Kroměříž a Uh. Hradiště. Tomáš
se umístnil na 10. místě.
• Příprava na prázdniny
V pátek 25. června, pršelo, tak jsme trénovali na zbrojnici. Už jsme se těšili na
večerní spaní na „hasičárně“. Nejdříve probíhalo pasování nových mladých hasičů:
Kačky Sedláčkové a Zuzky Pavelkové, ale
i našich nejmenších Lukáška Garguláka
a Mirečka Juříka. Pasoval je náš čestný starosta J. Chovanec. Připili jsme si šampaňským (milá pozornost od manželů Pavelkových) a připravili se na spaní. Nikomu se
nechtělo spát, tak se hrály hry a vyprávěly
horory. Ráno se mělo jet na soutěž do
Želechovic, ale protože pršelo tak byla
změna . Po výborné snídani (stůl perfektně
připravil Kuba Bělíček) jsme odjeli do Zlína
k profesionálním hasičům. Velitel nás zavedl do učebny, kde nám pouštěl, jak se
máme chovat při požáru. Potom jsem šli
do garáží, kde jsme si prohlédli auta
a jejich vybavení. Líbilo se nám v posilovně. Poděkovali jsme za prohlídku a vrátili

se zpět na zbrojnici. Sbalili jsme si věci
a Míša G., Zuzka, Lucka, Míša S. a Dominika
udělaly poháry na kterých jsme si všichni
pochutnali. Na závěr jsme si zazpívali
a pak hurá domů.
LUCKA a ŠIMON
• Dětský den
V sobotu 20. 6. jsme na zbrojnici připravovali maketu lesa. Na zhotovení se podíleli: Lucka, Šimon, Míša a Standa. V neděli
na dětském dnu se předvedli mladší žáci
na štafetě 4x60 m. Starší předvedli štafetu
dvojic a nejstarší borci: Jirka, Mirek a Tomáš
předvedli běh jednotlivců. Na závěr přivezlo houkající hasičské auto (houkání zapínal
nově pasovaný Mirek Juřík) mladší hasiče,
aby uhasili požár lesa. Nakonec jsme všem
zazpívali naši písničku "V mládí jsem se učil
hasičem..." . Doufáme, že se ukázka toho,
co jsme se zatím naučili, všem líbila . MÍŠA
HASIČSKÁ OLYMPIÁDA
V létě se do Ostravy sjedou nejlepší
hasičští sportovci z celého světa. Od 17-24.
července se zde uskuteční tzv „Hasičská
olympiáda“. Je zde přihlášeno 228 družstev
z 26 zemí. Pokud budete mít cestu do
Ostravy, nenechte si ujít tento mimořádný
zážitek.
Všem dětem přejeme hezké prázdniny
a dospělým příjemně prožitou dovolenou.
Za SDH IVANA T.
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Z naší školy
Nakresli mi svou planetu
Ve středu 27. května proběhlo v Kině Květen v Malenovicích regionální kolo soutěže
Nakresli mi svou planetu, kterou pořádala Moravská vodárenská pro žáky 1. stupně ZŠ.
Do regionálního kola se přihlásilo přes tisíc dětí ze Zlínska, Olomoucka
a Prostějovska. Tak jsme měli samozřejmě obrovskou radost, když jsme
jako malotřídní školička vyhráli a postoupili do národního kola do Prahy.
Měli jsme za úkol napsat příběh a nakreslit dva obrázky: první znázorňoval nebezpečí, které nejvíce ohrožuje Zemi a ten druhý obrázek zase
způsob, jak lze tuto katastrofu odvrátit. Od rána zástupci tříd prezentovali
své projekty před porotou. Jako vítězové jsme obdrželi "vodní kufřík" na
velmi zajímavé pokusy, batohy plné dárků a další ceny. Těšili jsme se na
Prahu, kde už postoupili jen ti nejlepší!
• SOUTĚŽ V PRAZE
Dne 5. června jsme konečně v 5:30 hodin vyjížděli do Prahy v sestavě:
Zuzka Pavel-ková, Alžběta Peštuková, Matěj Zábojník a Wilda Solanský,
paní učitelka Výchopňová a teta Zábojníková. Po rozloučení s rodiči jsme
se seznámili s naší paní řidičkou a mohli jsme konečně vyrazit! Cestou tam
jsme hráli různé hry, měli jsme krátkou zastávku na benzínce, kde nám teta řekla, že když
vyhrajeme, zasloužíme si Happy meal (to je skvělé jídlo s hračkou z Mc Donaldu), což se
nám pochopitelně líbilo.
Když jsme dorazili do Prahy, naše zkušená paní řidička Machalová rychle našla hlavní
budovu vodárenské společnosti, kde se soutěž konala. Protože nám zbývala spoustu času,
absolvovali jsme exkurzi o úpravě vody s návštěvou muzea. Ale přece jsme se dočkali
a soutěž začala! Nejdříve nás uvítali, představili a následovaly naše prezentace, ale ty už
bohužel nezasáhly do výsledků soutěže. Potom následovalo vyhlášení vítězů, bohužel
jsme už tentokrát nevyhráli, ale byli jsme mezi deseti nejlepšími školami z celé České
republiky, což je obrovský úspěch! Pak následovalo největší překvapení pro nás všechny
soutěžící- přišel pán, který předvedl „bublinovou šou!“
Sice jsme nedosáhli vítězství, ale za to jsme vezli domů plné auto balonků a teta
Zábojníková nám Happy meal koupila i tak! A navíc jsme měli ještě čas i na skluzavky
a prolézačky. Nakonec náš návrat domů proběhl ještě rychleji než se čekalo a všichni jsme
si užili krásný výlet. Za prezentaci naší malé školičky se vůbec nemusíme stydět, protože
o nás ví minimálně v Praze!
Zuzka Pavelková, Bětka Peštuková

Draví ptáci a sovy
V posledním měsíci školní docházky
v tomto školním roce jsme navštívili školu
v Trnavě. Na hřišti tu byla přehlídka vycvičených dravců a sov. tady jsme měli možnost na vlastní oči poznat orla bělohlavého, káně, ostříže, poštolku, raroha, jestřába,
sokola, medojeda, výra, kterého si mohly
i pohladit a několik dalších dravců. Po tři-
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cetiminutové poutavé přednášce o jejich
životě následovala soutěž a vítěz si mohl
pak sám vyzkoušet přílet dravce na ruku.
Jistě velkým unikátem byl výr Zuzanka
lovící veverku, orel chytající lišku či jestřáb
lovící kunu.
Na webové adrese www.seiferos.cz se
můžete podívat na fotografie dravců i s
jejich jmény a dočíst se
další informace nebo si
objednat fotografie.
Po skončení této akce
jsme se přesunuli do tělocvičny školy, kde jsme se
podívali se na vystoupení
kouzelníka. Všem se velmi
líbilo břichomluvectví,
kde účinkoval i Wilda
Solanský, ale i triky s kartami, šátky, kuličkami…
Dopolední program byl
velmi zajímavý a každý si
jistě odnesl nové vědomosti a zážitky.

Dny otevřených dveří
V neděli dne 3. května proběhl slavnostní pouťový Den otevřených dveří. Již od 10
hodin měli návštěvníci možnost prohlédnout si naši školu. Hned při vstupu je přivítal krásně vyzdobený dvorek . Na stojanech si každý mohl prohlédnout nejen
výtvarné práce našich žáků, ale i celoroční
vlastivědné, přírodovědné projekty a také
panely věnované škole v přírodě v Pozlovicích. Třídy byly vyzdobeny obrázky k probíranému učivu a ukázkami sešitů, zejména dětí 1. ročníku. Ve školní družině mohl
každý nahlédnout do školních kronik
a zavzpomínat tak na svá školní léta.
Odpoledne následovalo kulturní vystoupení na Moštárně. Program oslavoval nastupující jaro, ale hlavně svátek našich maminek. Věříme, že se pásmo všem návštěvníkům líbilo.
Po denní pauze se dveře školy otevřely
ještě v úterý a ve středu. Rodiče se přišli
podívat na své ratolesti přímo do vyučování a podívat se na výuku ve spojených ročnících.
Protože se blíží konec školního roku, přejeme dětem hodně jedniček a jeho úspěšné zakončení, zejména našim páťákům pak
zdárné vykročení a hodně úspěchů na
nových školách.

Konec docházky….
Možná, že se některým nad tímto slovem vydral z úst výkřik: „Hurá!“ Druhým zase
vyhrkly slzy dojetí. Každý vnímá prožitky různým způsobem. Ale 5 let prožitých na naší
škole, stojí za malou vzpomínku.
Milí žáci. Vyrostli z vás skoro dospěláci. A je pravda, uteklo nám to jako voda.
Odchází s vámi kus pětileté práce, kus života. Vaše aktivita i energie, kterou jste překypovali nám bude chybět. Že jste nás uměli pozlobit , to víme, ale také uměli jste nás mile
překvapit a udělat radost. A kdo nám odchází?
A jací byli? Jsou to:
Zuzka Pavelková
Tanečnice, výtvarnice, pěkně hraje na flétnu, dobrá
herečka, skromná, snaživá, někdy ale i svéhlavá, uzavřená.
Je odpovědná, praktická pro život. Je dobrou mámou pro
mladší spolužáky. Velké úspěchy má ve výtvarných soutěžích. Letos vyhrála 1. místo ve výtvarné soutěži Letí, letí na
koštěti. Ve třetí třídě se dostala do finále v plaveckých závodech Stříbrný věnec ve Zlíně. Má ráda zvířátka. Dobrá
herečka. Roli čarodějnice a její zpěv zvládla mistrovsky.
Letos roli Máničky měla ušitou na míru. Je to milá dívka,
smíšek a kamarádka.
Velký úspěch dosáhla v projektové soutěži Nakresli svou planetu, ve které se umístili na
krajské soutěži na prvním místě a postoupili do republikového kola do Prahy.
Dominik Závada
Nenápadný klučina, spíše tichý, věčně zamyšlený snílek,
svá tajemství skrývá, rád sedí u počítače, hraje hry s bráchou, má pěkný vztah k rodičům, ke spolužákům. Někdy
trochu lenivý a málomluvný, někdy ospalý. Z toho upovídaný. V mladším věku mamináč, teď už z toho vyrostl. Rád si
hraje ve školní družině. Je to prostě hračička. Chodí do
skautu. Baťoch vždy vláčí všude s sebou. Že by tam měl
poklad? Je šikovný ve sportu. Svými výkony se dostal až na
krajský přebor v atletice. Účastnil se matematické a přírodovědné soutěže ve Zlíně. Dobře moderoval Miss na školičce v přírodě. Je kamarádský, koumák, když chce, umí sníst vše. Jinak je vrták v jídle. Je
dobrosrdečný, rád lozí po stromech a vymýšlí příbytky. Je cestovatel.
Marek Velikovský
V mladším věku nesmělý, bojácný, hodný a tichý chlapec.
Na přelomu druhé třídy řekl Hodný jsem už byl dlouho, teď
můžu i zlobit. Vyrostl z něj kluk nebojácný, starostlivý,
pomáhá mamince v domácnosti a sestře ve škole, je jazykovědec, herec, skaut, rádce a atlet. Někdy bručoun, už umí
projevit svůj názor, někdy až přidrzle. Naštěstí si to včas
uvědomí a zbrzdí. Ve škole patří mezi nejlepší žáky. Má
hodně úspěchů. Češtinu a angličtinu ovládá bez problémů.
Úspěch měl v literární soutěži Zelená planeta i v Hledání.
Reprezentoval nás v soutěži Poznej a chraň. Mistrně ovládá
karate. Ochotně vystupuje na veřejných vystoupeních, akademii, kde předvádí své bojové
umění. Jeho fyzička se kladně projevuje ve všech sportovních soutěžích např. první místo
v basketbalu ve Zlíně, získal pohár za dvojskok. Postoupil do krajského kola v atletice. Umí
podat i pomocnou ruku, je přátelský, bezkonfliktní, zdvořilý. Umí pobavit svým osobitým
humorem. Je dobrý herec i bavič.
A co říct na závěr?
Na závěr jim přejeme, aby byli spokojeni v další nové škole, aby jim to šlo jako doposud.
Pokračujte ve studiích aspoň tak dobře jako u nás. Přejeme vám dobré kantory, správné
spolužáky. Hodně nových zážitků. A pamatujte si:
„Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí.“
Ty nepatrné radosti se Vám snažily během těchto 5 let rozdávat paní učitelky Petra
Výchopňová - třídní učitelka, Matylda Tomšů, Marie Oškerová, Hana Červenková, Lydie
Staroveská, ředitelka školy. Dále o Vás pečovaly paní Hana Vávrová - školnice a kuchařka,
Kamila Garguláková - školnice a další kuchařky. Všechny se s Vámi loučíme a přejeme Vám
další pěkné roky a úspěchy ve studiích i v životě.
A nezapomeňte: „Děláš-li si nové přátele, nezapomínej na staré.“

Školička v přírodě
Pozlovice 2009
Letošní školičku v přírodě jsme měli
naplánovanou už na duben, někteří rodiče
měli obavy, aby nám vyšlo počasí a někde
jsme nezmrzli a nezmokli. Vše nám krásně
vyšlo a v týdnu od 20. – 24. dubna v Pozlovicích na hotelu Ogar nepadla ani jedna
dešťová kapka a po celou dobu nám svítilo
krásně sluníčko. Ubytovaní jsme byli tentokrát v hotelu, tak jsme si tento luxus někteří patřičně užili.
V pondělí hned po příjezdu a vybalení
proběhla prohlídka tamější školy, přivítal
nás pan ředitel a ukázal nám všechny třídy.
Po obědě a „slavnostním uvítacím přípitku“
jsme šli na hřiště, kde jsme hráli fotbal,
vybíjenou, ale také se i učili - přišlo na řadu
projektové vyučování na dětském hřišti
a o přestávkách jsme se sklouzli na klouzačkách nebo na laně. Po večeři, kdy jsme
zazpívali kuchaři sborově: „Radek má narozeniny!“ následoval uvítací večírek a různé
soutěže a hry.
V úterý jsme už před devátou hodinou
ranní vyráželi směrem do Uherského Brodu
nejprve na hvězdárnu, kde jsme se podívali dalekohledem na Slunce a pozorně si
vyslechli přednášku o planetách a vesmíru.
Ze všeho nejvíc nás stejně zaujal film Kráva
na měsíci, u něhož jsme se velmi pobavili.
Prošli jsme kolem muzea Jana Amose
Komenského, na náměstí následoval hodinový rozchod - tam se nakupovala spousta
dárků pro naše nejbližší. Potom jsme se už
vydali do aquaparku Delfín a tam se patřičně vyřádili! Vyzkoušeli jsme všechny atrakce: tobogán, velký bazén, malý bazének se
skluzavkami, masážní whirpool, zábavný
bazén a holky dokonce vyzkoušely i saunu.
I když už byli na zpáteční cestě autobusem
někteří velmi unaveni, veškerá ospalost
z nás spadla při večerní volbě Miss a Missáka letošní školy v přírodě. Páťáci odvedli
skvělou práci, přípravu a moderování večera zvládli na výbornou a všichni se hodně
nasmáli.
Ve středu dopoledne probíhalo vyučování (i přes nepříznivé podmínky - nešla
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elektřina), ale český jazyk, matematiku, hudební výchovu + flétny,
angličtinu a přírodovědu jsme zvládli! Odpoledne následoval pěší
výlet do Luhačovic podle fáborků kolem hráze přehrady. Po celou
cestu plnila naše vesmírná družstva různé úkoly - sbírali jsme perly,
barevné lístečky, kousky závoje, hledali indicie k úkolům…
Ochutnali jsme i léčivé prameny Vincentka a pramen Dr.
Šťastného, ale kopečková zmrzlina byla stejně lepší. Večer proběhlo vytoužené karaoke, kde třeťáci, čtvrťáci a páťáci vydrželi do
pozdních hodin a zazpíval si s námi i pan číšník!
Ve čtvrtek jsme sportovali, navštívili hřebčín - měli jsme možnost
vyhřebelcovat koně, nakrmit je a svézt se na nich, samozřejmě
o nich víme spoustu zajímavostí. Celý den byl zakončen večerním
„vesmírným karnevalem.“
V pátek dopoledne proběhla už jen závěrečná hra Perly a vyhlášení nejlepších družstev a ocenění. Po obědě už jen honem sbalit
a hurá k rodičům domů!
Letošní školička se nám moc a moc líbila, i přes drobná zranění,
která nastala a už se těšíme na další ročník!

Školní výlet na Macochu
Jak mám začít? No,třeba od toho, kdy
jsme dojeli do Moravského krasu k Punkevním jeskyním.
Ale hned jsme do nich nešli. První jsme
jeli lanovkou nad propast, kde jsme se
podívali na krásný výhled.
Pak nám paní učitelky daly rozchod.
Někteří si koupili langoše a další sladkosti.
Já jsem si koupil vystřelovací nůž s kompasem. Byl pěkně ostrý, vykuchal bych s ním
i kance! Po rozchodu jsme zase jeli zpátky
dolů.
A konečně šli do jeskyně. Protéká tam
řeka Punkva. Ale na lodích jsme ještě nejeli. Nejdřív jsme šli s paní průvodkyní pěšky.
Ta nám vše vysvětlila tak, že jsem všemu
rozuměl. Například, že stalagnity rostou ze
země, stalaktity ze stropu a dokonce tam
byly takové spojené stalagtity, které vypadaly jako sloup. Říkalo se jim stalagnáty.
A byly tam dokonce sochy přírodně tvořené, které připomínaly nějaké objekty.
Nacházel se tam
i jediný krápník, na
který jsme si mohli
sáhnout a něco přát.
Ovšem toto přání se
nesmí týkat peněz
a musí ho slyšet alespoň půlka družiny. Já
jsem si přál, aby se
taťka s mamkou zase spolu dali dohromady a byli spolu. Dívali jsme se na propast
Macocha i ze dna. To byl výhled! Stěna propasti zdola nahoru měřila 138 m! Potom
jsme se nalodili do dvou loděk a pluli. Já se
musím přiznat, že jsem se bál, jen ať se
nepotopíme! Pan průvodce na loďce nám
vyprávěl o pohádkových místech, které
jsme proplouvali. Nakonec to dopadlo
dobře, vystoupili jsme, sedli na vláček, pak
na autobus a jeli domů.
Výlet se mi moc a moc líbil, už se těším
na příští rok.
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Poznej a chraň!
My, žáci Základní školy Neubuz jsme se
již tradičně zapojili do přírodovědné soutěže „Poznej a chraň“, jejíž okresní kolo pořádalo Alcedo Vsetín. Přestože se nám nepodařilo zopakovat úspěch z loňského roku,
kdy jsme v mladší kategorii 4. – 5. tříd
postoupili do krajského kola z druhého
místa, byli jsme se svou účastí spokojeni.
Podali jsme co nejlepší výkony, v rámci přípravy, která probíhala většinou mimo vyučování, dozvěděli jsme se další zajímavé
věci na téma „voda“, které nás velmi zaujalo. Účast na této akci pro nás byla přínosem i pobavením. V Alcedu bylo příjemně,
testy se nám psali dobře a „poznávačka“
přírodnin byla také zajímavá. Možná jsme
jen na konci litovali chyb, které jsme udělali a díky kterým jsme nepostoupili „do
kraje“, ale nic se neděje, příští rok máme
zase naději a jistě ji nepromarníme!

vybíjené. Nejdříve se žáci i paní učitelky
zastavili v naší škole, kde se posilnili. Pak
jsme se společně vydali na naše nové hřiště, které se hostům velmi líbilo. První proběhlo utkání ve fotbale. I když se naši fotbalisti snažili, obsadili 2. místo a pohár
putoval na Veselou. Následoval odpočinek
a občerstvení. Po odehrání poloviny zápasu ve vybíjené začalo pršet a hra se musela
přerušit. Jak se počasí umoudřilo, hra
pokračovala. Po druhém kole byl výsledek
nerozhodný 1:1. Rozhodla třetí hra, kde
hosté přece jen byli rychlejší a vyhráli.
Následovalo vyhodnocení celého zápasu
a předání diplomů. Utkání se všem líbilo
a těšíme se na příští rok, kdy zápasy proběhnou na hřišti na Veselé. Snad pak poháry obhájí naši borci.
H.Č.

Přátelské utkání
V pátek 19. 6. proběhlo tradiční přátelské utkání mezi žáky ZŠ Neubuz a ZŠ
Veselá ve fotbale „O pohár starosty“ a ve

Zpívali jsme a recitovali
Je tu jaro, a to je ten pravý čas pro každoroční soutěž ve zpěvu a v recitaci.
Ta letošní proběhla den před velikonočními prázdninami s názvem „Veselská prvosenka“ a „Veselský skřivánek“. Výkony všech
dětí hodnotila odborná porota, ve které
mimo jiné zasedl starosta obce Veselá, pan
Dan Juřík, paní učitelky, zástupce rodičů
i žáků.
Před samotnou soutěží proběhla ještě
výtvarná soutěž, kde děti měly za úkol ve
skupinách vyzdobit velké velikonoční
vajíčko.
Recitační soutěž pak zahájili zástupci 5.
ročníku. Žáci obou škol se střídali. Nervozita se sem tam projevila, ale děti statečně
bojovaly. Výkony byly vyrovnané. Vítězové
dostali krásné diplomy a dárky. Také soutěžící, kteří se neumístili, neodešli s prázdnou.
Setkání bylo velmi užitečné. Jak děti, tak
učitelé i zástupci obce si vyměnili zkušenosti a už se všichni těší na červen, kdy
proběhne u nás, v Neubuzi, další sportovní
soutěž ve vybíjené a ve fotbalu.
Už se všichni moc těšíme.

F O T B A L - ukončení fotbalové sezony 2008/2009
Jarní ukončení ročníku 2008/09 by se
dalo hodnotit celkem pozitivně. Na jaře
jsme vyhráli 7 zápasů, 1 remizovali a 4 prohráli se skóre 44:27. Celkově jsme skončili
v tabulce na 4. místě se 44 body a skóre
84:44. Nejlepším naším střelcem byl Michal
Pšenka s 22 góly. Martin Vrba střelil celkem
19 gólů, Milan Šebesta 9 a Kučera 8 gólů.
Počet odehraných zápasů:
Pšenka Michal 24, Ševců Robert 22, Gajdošík Pavel 21, Vrba Martin 18, Rudl Martin
23, Šebesta Milan 22, Hargaš Marián 19,
Březík Martin 18.
Na jaře jsme měli též turnaj v minikopané „O pohár starosty obce“. Účastnilo se ho
7 mužstev. Vítězem se stalo mužstvo
„Kohouti“ ve složení Rudl, Zubíček J.,
Zubíček Z., Marták, Polčák, Kališ, Hargaš.
Nejlepším střelcem se stal Milan Kališ s 24

góly. Úspěšný turnaj byl zakončen posezením.
Mužstvo Neubuze se 5. července 2009
zúčastnilo fotbalového turnaje v Rudimově.
Turnaje se účastnily dále mužstva Rudimova, Petrůvky a Štítné „B“. Mužstvo 1. FC
Neubuz zde obsadilo 1. místo.
Mužstvo 1. FC Neubuze čeká 1. srpna
2009 od 17:30 hod. přátelské utkání s celkem Konstem-Holztem z Lucemburska.
Naše fanoušky zveme k tomuto utkání na
hřišti v Neubuzi. Do nové sezóny, která
začíná 9. srpna, nastoupí mužstvo bez
výrazných změn v sestavě. Naopak se zpět
vrací do Všeminy Kučera a Gajdošík. Do
mužstva Neubuze se plánuje přestup
několika hráčů. Ale bohužel peněžní požadavky některých klubů jsou tak vysoké, že
je nelze akceptovat.

Naším přáním je, aby se činnost 1.FC
Neubuze stala věcí veřejnou. Ve spolupráci
s obcí a FC Slušovice se rozhodlo uskutečnit v Neubuzi akademii fotbalu pro
nejmenší (přípravku). V této akademii
budou trénovat ti nejmenší pod dozorem
hráčů – Martina Rudla, Romana Štalmacha,
Martina Čecha, Martina Březíka a Romana
Brhela. Bude to jistě přínosem pro budoucnost neubuzské kopané. Proto se přijďte
podívat a přiveďte svoje malé fotbalisty
mezi nás.
Za minulou sezonu děkujeme všem
fanouškům co nám fandili a zachovejte
nám přízeň i do dalších bojů v nové sezoně. Hlavně děkujeme „fanklubu“ a více
takových „DO TOHO“ !
Lucien Rudl

Rozpis soutěže IV.B 1. FC NEUBUZ – PODZIM 2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ne
So
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

9. 8.
15. 8.
23. 8.
30. 8.
6. 9.
13. 9.
20. 9.
27. 9.
4. 10.
11. 10.
18. 10.

16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:00
10:00
15:30
15:30
15:00
10:00

1. FC NEUBUZ – KOSTELEC „B“
KAŠAVA „B“ - 1. FC NEUBUZ
1. FC NEUBUZ – VŠEMINA
VIZOVICE „B“ - 1. FC NEUBUZ
1. FC NEUBUZ – LUTONINA
1. FC NEUBUZ – BRATŘEJOV
ŠTÍPA „B“ - 1. FC NEUBUZ
1. FC NEUBUZ – LŮŽKOVICE „B“
TRNAVA „A“ - 1. FC NEUBUZ
1. FC NEUBUZ – JASENNÁ
VESELÁ „B“ - 1. FC NEUBUZ
9

Jubilanti:

3. 7. Alois Lukeš, Neubuz 49
4. 7. Anna Zahořáková, Neubuz 10
10. 7. Božena Garguláková, Neubuz 73
8. 8. Milada Hynčicová, Neubuz 17
1. 9. Jaroslav Železník, Neubuz 106
18. 9. Božena Čapáková, Neubuz 60
29. 9. Jan Revenda, Neubuz 16

70let
70 let
80 let
70 let
75 let
75 let
70 let

Úmrtí:

Leoš Vykopal, Neubuz 94

3. 7. 2009

Sňatek:

Kácení máje ve Slušovicích
Díky sportovní a kulturní komisi při MÚ
ve Slušovicích, aktivitě členů hasičského
sboru a díky sportovcům ASPV ze Slušovic
jsme měli možnost navštívit už tradiční
Kácení máje. I když souběžně probíhal
Dětský den v areálu dostihové dráhy
a počasí od rána hrozilo lijákem, účast rodičů a dětí byla velká. A to je dobře, protože
program byl opravdu bohatý a mohli se jej
aktivně zúčastnit všichni!
Po úvodním vystoupení mažoretek skupiny Genesis a dětí ZŠ Neubuz, které společně zahrály na flétny a zazpívaly, také
taneční skupiny Kontrast Dance, došlo
k hlavnímu bodu dne - kácení májky.
Hlídky dobrovolníků - mužů a chlapců ji
střežily celý měsíc a za to jim moc děkujeme. Díky jim jsme ji mohli každé ráno vidět
majestátně se tyčící stát uprostřed Slušovic.
Zručnost při kácení májky a při další soutěži s pilou předvedl i pan starosta Pavelka
a tak si zajistil 1. místo v rychlosti přeříznutí
májky. Následovaly další soutěže pro chla-

py v hodu špalkem, v pití piva. Maminky
a děti si taky přišly na své při skákání v pytlích. Celá akce proběhla rychle a bezpečně.
Potěšením pro oko byl příspěvek country kroužku - taneční vystoupení „Jožin
z bažin“ dětí ze ZŠ Neubuz. Velkou atrakcí,

Václav Gargulák, Neubuz 146
a Monika Frnková, Neubuz 145

27. 6. 2009

kde vyjevené oči všech přítomných, hlavně
těch nejmenších, bylo sledování kaskadérských kousků Zekona z Bystřice p. Hostýnem. Tady si maminky - dobrovolnice
mohly zkusit, co všechno takový chlap
unese, utáhne a zvládne, např. rozštípnutí
špalku sekerou na hlavě, točení, přetrhnutí
telefonního seznamu atd. To se prostě
musí vidět a kdo neviděl, tak příště...
V hasičské zbrojnici bylo postaráno
o občerstvení, zmrzlinu zajišťovala firma
paní Křenkové, k poslechu i k tanci hrála
super kapela. Při loučení s kácením máje
byla úsměvnou tečkou písnička z minulosti
„Už koníček pádí“ produkovaná amplionem nového hasičského auta. A my jsme
pádili v dobré náladě domů.. Myslím, že se
to odpoledne líbilo všem a těšíme se na to
příští „kácení“. Děkujeme všem, kdo přispěl
k úspěchu této akce.
Alice Matůšů

Informační zpravodaj NEUBUZ - čtvrtletník obce Neubuz • vydává Obecní úřad Neubuz, PSČ 763 15, Tel: 577 983 693, Fax: 577 981 482
E-mail: obec@neubuz.cz • Redakční rada: ing. Renata Zábojníková, Miroslav Dubovský, Lydie Staroveská
Grafická úprava a zlom: RENO Zlín [reno@zlin.cz] • Tisk: D print Zlín • Náklad: 220 výtisků. MK ČR E 13112. NEPRODEJNÉ.

