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Trocha historie obce Neubuz
Kdo nebyl v naší obci delší dobu, ten by vesnici již nepoznal.
Ta tam je malá dědinka s přikrčenými dřevěnicemi, šindelovými střechami a malými okénky. Dnes už zbývá z této doby jen
pár chráněných památek, místní a rodová jména a přízviska,
několik zlomků pověstí. Byla to práce a zápasy minulých pokolení s neúrodnou kamenitou půdou i se svými vládci, které
všechny tyto změny způsobily.
Jméno naší obce pochází od osobního jména Neobud a později prodělalo několik obměn, až v roce 1924 úředně změněno
na Neubuz.
Kdy poprvé byl náš kraj osídlen se můžeme jen dohadovat.
Podle kanovníka pátera J. Drábka přijali místní obyvatelé křesťanství již za působení Cyrila a Metoděje v 9. století. Poprvé se
naše obec připomíná v listinách z r. 1373, jako majetek pánů ze
Šarov, která byla připojena k Lukovu, jehož součástí byla do
r. 1848. Jim v době roboty odváděli příslušné dávky.

Obyvatelstvo se zaměstnávalo polním hospodařením. Vedle
základních potravin se dařilo i ovocnářství – vařily se trnky, sušilo
ovoce, pálila slivovice. Výnosy byly malé a chudobnější si přivydělávali řemeslnou prací, prodávali křiváky, nože, hledali obživu i v cizině.
V letech 1620 – 1644 se neubuzští zúčastnili i povstání Valachů,
které však bylo potlačeno a účastníci krutě potrestáni.
Od roku 1848 správu obce vykonával obecní výbor a představenstvo. Velmi těžké období, které je v kronice obce označováno jako
doba dražeb byla 90. léta 19. století. Mnoho obyvatel bylo zadluženo a mnozí odcházeli za lepším do světa.
V roce 1890 zastupitelstvo obce rozhodlo o stavbě školy. Prvním
učitelem byl Antonín Kratochvíl. Protože žáků přibývalo, v roce
1913 přistavila obec ještě jednu třídu.
V roce 1905 byla vystavěna nová kaplička, zasvěcená sv.
Floriánovi.
Naši předkové se nevyhýbali ani technickému pokroku. Už v roce
1926 první radioaparát si pořídil řídící učitel Josef Freund a po něm

další občané. V roce 1936 byla zřízena telefonní hovorna
a téhož roku byla zahájena elektrifikace obce. V roce 1939 byl
postaven obecní dům, kde byla umístěna i hasičská zbrojnice.
Vývoj v obci poznamenala také 1. a 2. světová válka. Té první
padlo za oběť 6 občanů Neubuze. Ani doma nebylo lépe –
hlad, bída, nemoci.
Během 2. světové války se mimo jiné SNP zúčastnil Stanislav
Chovanec, který tam v roce 1944 padl.
Konec války znamenal i přelom v naší obci. Již 5.5.1945 byl
utvořen Národní výbor v čele s Jaroslavem Bučánkem. Hlavním
úkolem bylo zajištění zásobování a opravy budov. Byl zřízen
rozhlas. Na podporu stavby družstevní prádelny v roce 1952
bylo založeno prádelní družstvo. V těchto letech vznikaly další
organizace a spolky: Svaz české mládeže, Svazarm, Myslivecká
společnost, Singulární společnost a další. Hodně stavebních úprav
a akcí bylo uskutečňováno svépomocí – opravy cest, regulace
Všeminky, hasičská nádrž, sušírna ovoce, autobusové zastávky,
nová prodejna potravin a další.
Postupně byly prováděny změny i v zemědělství, které souvisely
se vznikem JZD v roce 1952. V roce 1961 bylo projednáno sloučení
JZD Neubuz s JZD Slušovice. Podobně jako docházelo k slučování
JZD docházelo i ke slučování NV. V roce 1976 se stala Neubuz součástí Místního národního výboru Slušovice.
Teprve v roce 1990 byla obnovena samostatnost obce a do jejího
čela byl zvolen Miroslav Kobylík. Činnost celého zastupitelstva – od
roku 1990 je možná vidět na každém kroku.
Nelze opomenout opravy fasád veřejných domů, nádstavba nad
prodejnou potravin, sanace skládky, místní komunikace, chodníky,
osvětlení, kabelová televize a další a další.
Významným okamžikem bylo i udělení Praporu a Znaku obce
Parlamentem ČR v roce 1996.

Život a práce minulých pokolení učinily
z pustého horského údolí domov pro sebe
i dnešní Neubužany. Buďme hrdi na vše, co
(opsáno z kroniky obce)
dokázali.
Více o naší škole:
Do roku 1890 navštěvovaly děti z Neubuze dvoutřídní školu ve Slušovicích.
V roce 1888 se obecní zastupitelstvo rozhodlo pro stavbu malotřídní školy. O dva
roky později byla škola slavnostně otevřena. V jednopatrové budově byl v přízemí
byt ředitele školy a v poschodí učebna.
V roce 1913 bylo rozhodnuto o přístavbě.
Ta byla provedena v rekordním čase. Základy se začaly kopat 15. dubna a 11. května
byla stavba pod střechou. Do počátku školního roku byla stavba dokončena. Následující roky další stavební úpravy nebyly.
V roce 1992 se z garáže udělala výdejna
obědů s malou jídelničkou pro 9 dětí.
V roce 2009 se jídelna dovybavila a dobudovala dle platných směrnic OHS. V bytě,
kde dřív bydlel ředitel školy, se v roce 1995
umístila školní družina. V roce 2004 se
zastřešil dvorek školy, kde děti tráví volné
přestávky. V roce 2006 byla provedena
v celé škole výměna oken.
Přes úctyhodné stáří je dnes škola, díky
péči Obecního úřadu Neubuz zmodernizována. Obě třídy jsou vybaveny moderním
nábytkem, počítači, plazmovou televizí, do
školy se koupil videoprojektor, DVD a CD
přehrávače jsou v každé učebně.
Vedení školy od roku 1940:
...1940 do 30. 6. 1949
– řídící učitel Halaška
od 1. 9. 1949 do 30. 6. 1952
– Mikulík Josef
od 1. 9. 1952 do 30. 6. 1960
– Oldřich Ondráček
od 1. 9. 1960 do 30. 6. 1967
– Rozsypalová Anna
od 1. 9. 1967 do 30. 6. 1973
– Semotamová Božena
od 1. 9. 1973 do 31. 12. 1981
– Červinka Miroslav
od 2. 1. 1982 do současnosti
– Lydie Staroveská
ve školním roce 1984/85 a 1985/86
– za MD Irena Ulrichová.
SOUČASNOST
Naše malotřídka
Naše malotřídka se prakticky zabývá
svým školním vzdělávacím programem již
několik let. A to od doby, kdy se svým programem a vypracovaným projektem byla
přijata do mezinárodní sítě Zdravých škol.
Učitelé získali osvědčení a své vědomosti
na základě pracovních dílen a školení
konaných po celé republice. Své poznatky
pak praktikovali v učebních hodinách.
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Školní vzdělávací program vzniklý na každé
škole, bude používat osnovy, které si učitelé sami vytvoří. Ve výuce by se měli žáci
umět orientovat a prakticky vyhledávat
v encyklopediích, na internetu, v Pravidlech českého pravopisu, v naučných knihách a samostatně hledat některé názory
a nápady. Spojení života s praxí, hry s věděním, činnostní učení se vzděláváním, uvědomit si své povinnosti, možnosti sportu
a zábavy, to vše by měla dát nynější škola.
Jaké změny už proběhly na naší škole? Od
první třídy se žáci seznamují s počítačem
a s výukou angličtiny. Projektové a skupinové vyučování není pro nás novinkou.
Učíme se na základě praktických poznatků,
exkurzí, výletů i prožitky ze školičky v přírodě. Pořádáme dny otevřených dveří pro
veřejnost a k dobré atmosféře ve škole přispívá i spolupráce s rodiči, s obcí i okolními
školami. Jaký je přístup kantorů k slabším
žákům? Každé dítě má na něco talent.
Učitel to musí zjistit a pomoci, aby ho dítě
mohlo s úspěchem využít. Tak získá moti-

vaci k učení a jistě i větší sebevědomí.
Individuální přístup zlepší i vztah ke škole
a důvěru k učiteli.
Vyučovací týden
Již několik roků zahajujeme vyučovací
týden komunitním kruhem, ve kterém se
všichni včetně učitelů podělí o své pocity
a zážitky z víkendu. Další dny začínáme
písničkou, malou rozcvičkou nebo tvořivou
činností dětí. Žáci se pak usadí ke stolečkům a pracují s učitelem nebo podle pokynů na nástěnkách a ve svých pracovních
sešitech. Služba je zodpovědná za to, že do
práce se zapojí všichni žáci z příslušného
ročníku. Vypracované práce odevzdávají
a pokračují v další samostatné práci do té
doby, než přejdou ke kontrole k učiteli
(někdy si kontrolují sami podle připravených výsledků). Šikulové - ti rychlí, mohou
ještě plnit extra úkoly, který si vyberou
z několika možností. Kladně je ohodnocen
každý, kdo plní, nevyrušuje a má snahu
pracovat.

Svatohubertská pouť
V sobotu 17. 10. pořádá Myslivecké
sdružení Neubuz - Dešná zájezd na
Svatý Hostýn, kde se uskuteční každoroční Svatohubertská pouť.
Máme ještě několik volných míst, kdo
bude mít zájem, může se přihlásit u paní
Minaříkové osobně nebo telefonicky na
tel.: 602 431 139. Cena zájezdu je 100 Kč.
Sraz účastníků v 7,00 hod u autobusové zastávky.
Těšíme se na Vaši účast!

Draci nad Neubuzí
V září začíná podzim a my se rozloučíme s teplým létem. Poslední stěhovaví ptáci se
chystají na dlouhou cestu do teplých krajin. Dny se zkracují, ranní a večerní mlhy zahalují
krajinu. Přes den se však můžeme radovat z teplého sluníčka a vypravit se do přírody
nebo jste mohli přijít za námi na hřiště v Neubuzi, kde bylo připraveno sportování a tradiční pouštění draků.
I když dopoledne bylo krásně teploučko, měli jsme obavy, protože se nepohnul ani lísteček na stromě. Ale odpoledne to již pěkně foukalo a draci mohli vzlétnout. Na podzimní
obloze jim to moc slušelo. Jak by ne, vždyť jich tam poletovala celá čtyřicítka. Ať koupený
nebo vlastnoručně vyrobený, každý byl odměněn diplomem a drobnou odměnou. Asi po
hodinovém létání byly pro děti připraveny sportovní soutěže na stanovištích. Závěrečnou
disciplinou byl běh v různých věkových kategoriích. Zazávodit si mohli i tatínkové, kteří
museli trasu proběhnout se sklenicí piva. Za odměnu si mohli v cíli pivo dopít, pokud jim
tam nějaké zbylo...
V závěru krásně prožitého odpoledne následovalo opékání špekáčků. Celá akce se moc
vydařila.
H.Č.

Kaplička v novém
Místní kaple postavená už v roce 1905
získala nový kabát. Byly vyměněny okna
i vstupní dveře, provedena nová fasáda
i sokl. Uvnitř bylo demontováno veškeré
obložení, opraveny omítky a celá místnost
byla vymalována. Nechali jsme zhotovit
i nový zvon se znakem obce.
Celá akce stála 240.000,- Kč, z toho
165.000,- Kč získala obec z dotačního titulu
Ministerstva pro místní rozvoj.

Podzimní fotbalové loučení a nástup nové mladé generace
Do konce sezony zbývá jen kolo a fotbalisté už mohou pomalu bilancovat. Do
podzimní části a nového ročníku, jsme
vstoupili impozantně. Když jsme první dva
zápasy vyhráli 7:0 a 9:3. Sousedské derby
se Všeminou skončilo smírně 2:2. Další dva
zápasy jsme opět vyhráli. Až Bratřejov nás
přibrzdil. Pak jsme zase dva zápasy vyhráli.
A tak by se podzim dal hodnotit celkem
kladně. Vždyť pěkné druhé místo tomu
napovídá. Každou sezonu se potýkáme
s marodkou. Bohužel i letos jsme byli díky
zraněním hráčů oslabeni, když na marodku
nastoupili Zubíček, Kučera a Šebesta.
Vedení klubu se tak muselo operativně
poradit o doplnění hráčského kádru. To
nemění nic na tom, že je v mužstvu pohoda. Svědčí o tom i to, že v tabulce nejlepších střelců okresu (v soutěži IV.B) máme
v první desítce hned tři úspěšné střelce.
Velkým potěšením je, že této tabulce vévodí náš Pšenka Michal s jedenácti a druhý
Vrba Martin s deseti brankami. Na sedmém
místě je Rudl Martin s pěti vstřelenými
brankami za podzimní část soutěže.

Další pozitivní událostí je, že se v Neubuzi začal tvořit „kemp přípravky“. Tento
kemp navštěvuje celkem 25 mladých fotbalistů v rozmezí věku 5 až 9 let. Tyto
nejmenší fotbalisty trénuje Martin Rudl
a Roman Štalmach. Po stránce technické
jim pomáhají Martin Čech a Patrik Kolaja.
Touto cestou chceme poděkovat a vyslovit
uznání všem, kteří nám jakkoliv pomáhají.

Velký dík patří za sponzorskou podporu
firem z okolí. Je to Zámečnictví Alois Gajdošík ve Všemině. Dále paní Dagmara
Sedláčková, která se stará o občerstvení.
Dále Sklenářství nonstop – pan Martin
Volčík. Obecnímu úřadu Neubuz patří
velké poděkování za zajištění nové šatny
pro mladé hráče a další hmotné zabezpečení. Poděkování patří také panu Martinu
Čechovi a Miroslavu Juříkovi, kteří přispěli peněžitou částkou 2.000,- Kč. Díky
patří také obětavým rodičům hráčů a řadě
dalším, kteří pomáhají, aby v Neubuzi vládl
sportovní duch.
Touto cestou bychom Vás rádi pozvali na
další zápasy našich nejmenších. V podzimní části sehrají naši nejmenší ještě dva
zápasy na hřišti v Neubuzi, a to ve středu
14. 10. se Slušovicemi „A“ a ve středu
28. 10. s Fryštákem. Začátek utkání je vždy
v 16:30 hod.
Našim fanouškům děkujeme za jejich
povzbuzování a zveme je na jarní zápasy,
kde jistě uvidí zajímavá utkání.
Rudl Lucien
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Sbor dobrovolných hasičů Neubuz
Pohárové soutěže
Přestože byly prázdniny a dovolené
v plném proudu, pořádaly okolní sbory
pohárové soutěže.
25. 7. jsme s družstvem ml. mužů jeli na
Veselou. Přestože se nad místním hřištěm
přehnaly dvě průtrže mračen, závodilo se
ze všech sil. Naše družstvo obsadilo 5
místo. Další týden měli pohárovou soutěž
hasiči na Hrobicích. Tentokrát jely i ženy,
které stejně jako ml. muži obsadily 7.
místo.
Na třetí „pohárovku“ se sjeli hasiči a
hasičky nad 35 let na Březovou. Tentokrát
fandily svým rodičům nejenom děti, ale
mezi soutěžícími byli i „mladí“ dědečci
a babičky. Naše družstva podala výkon na
jedničku. Muži i ženy dovezli domů dva
poháry za krásná 1. místa.
Pohárová soutěž v Neubuzi
Prázdniny skončily a 6. září se sjela hasičská družstva na 5. ročník soutěže „O pohár
starosty obce“ na místní hřiště. Dva dny
před soutěží lilo jako z konve, ještě v sobotu dopoledne bylo zataženo. K radosti
pořadatelů se vyjasnilo a mohlo se začít.
Družstva byla rozdělena na kategorie starší
a ml. žáci, ženy a muži. Přijelo k nám 12
družstev žáků (to je 84 soutěžících), 7 družstev žen (49 soutěžících), 14 družstev mužů
(98 soutěžích). V průběhu odpoledne se na
hřišti vystřídalo celkem 231 soutěžících.
Jen za náš sbor cvičilo 6 družstev. Všichni
se snažili, ale vyhráli jen ti nejlepší. Velký
výkon podali především „starší“ muži, kteří
svým dosaženým časem „strčili do kapsy“
i mnohem mladší soutěžící. K velké radosti
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místních získalo družstvo mužů C (střední
generace) pohár za druhé místo. Pro soutěžící i hosty bylo připraveno bohaté
občerstvení s pružnou obsluhou. Ceny pro
vítěze se sladkou odměnou pro děti věnoval obecní úřad. Díky krásnému počasí
mohlo vzlétnout letadlo a nad hřištěm se
snášely bonbóny pro děti, ale příjemný
zážitek měli i dospělí. Na závěr předal starosta obce M. Dubovský ceny vítězným
družstvům. V průběhu celého odpoledne
jsme ocenili výstižné komentáře místostarostky R. Zábojníkové. Radost máme
z výkonů všech našich družstev a ze získání
tří pohárů.
Děkujeme všem, kteří pomohli jakýmkoli
způsobem zajistit zdárný průběh celé akce,
především, s úklidem zapůjčených vojenských stanů, aby hřiště bylo předáno v
naprostém pořádku místnímu fotbalovému klubu.

Pojezdová soutěž
Za podpory sborů 11. okrsku a především starosty J. Fišnara se konal 5. ročník
pojezdové soutěže. Družstva přejíždí do
obcí, kde jsou pro ně připraveny netradiční
disciplíny. Letos se zapojilo celkem 8. družstev žáků a 2 družstva dorostenců. Největší
úspěch mělo stavění pyramidy z kelímků
naplněných vodou. Začínalo se v Trnavě
a závěr byl ve Všemině. Naši starší žáci získali pohár za 2. místo, mladší obsadili 6.
místo. Jelikož dorostenců nebylo sedm,
doplnilli družstvo soutěžící z Trnavy a společnými silami porazili Všeminu a získali
pohár za 1. místo. Protože bylo letos hodně
družstev i disciplín, protáhlo se zápolení
do pozdních odpoledních hodin. Domů
jsme se vrátili „unaveni“, ale spokojeni.

Výsledková listina
pohárové soutěžě 6. 9. 2009 Neubuz
MUŽI
1. Lhotsko A
2. Neubuz C
3. Veselá
4. Neubuz A
5. Neubuz B
6. Hrobice B
7. Trnava
8. Provodov
9. Březová A
10. Hrobice A
11. Lhotsko B
12. Všemina B
13. Všemina A

33.14
38.18
38.40
42.09
42.79
44.80
46.13
47.56
47.86
51.31
51.48
51.75
64.31

ŽENY
1. Lhotsko
2. Hrobice A
3. Všemina A
4. Neubuz
5. Všemina B
6. Hrobice B
7. Veselá

41.26
43.42
44.13
47.23
48.88
68.75
69.75

STARŠÍ ŽÁCI
1. Neubuz
2. Březůvky
3. Strahovice
4. Lhotsko
5. Trnava
6. Lhotsko

43.03
57.04
64.11
67.30
N
N

MLADŠÍ ŽÁCI
1. Trnava
2. Neubuz
3. Štípa A
4. Štípa B
5. Veselá
6. Provodov

39.13
42.63
52.61
89.70
105.45
N

Kroužek mladých hasičů
Po prázdninách začal pracovat také
kroužek mladých hasičů. O tom, že už něco
umí nás přesvědčili na pohárové a pojezdové soutěži. V sobotu 10. 10. proběhlo
podzimní kolo hry Plamen, kde starší žáci
obsadili krásné 6. místo (z 22 družstev).
Gratulujeme!
Schůzky budou bývat každý pátek od
16.30 hod. do 18.30 hod. na zbrojnici.
Informace o jakékoliv změně najdete na
internetových hasičských stránkách.
Žádáme rodiče, aby nás včas informovali,
pokud se naše akce kryjí s jiným kroužkem.
Za SDH Ivana Tomšů

POZVÁNKA
PŘIJĎTE SE POBAVIT A ROZVLNIT SVÁ KRÁSNÁ TĚLA,
za libozvučných melodií hudební skupiny 1+1.
V sobotu 24. října 2009 od 20:00 hodin
do kulturní místnosti
Vstupné 50 Kč
Kde na všechny už netrpělivě číhá „TOMBOLA“
NEJEN ZÁBAVY, ALE TAKÉ OBČERSTVENÍ BUDE DOST.
Tak neváhejte a přijďte! Těší se na Vás hasiči.
A motto? ..“Jaký si to uděláš, takový to máš!“

Z naší školy
Výroční zpráva o činnosti neúplné základní školy Neubuz
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI za poslední školní rok – 10. 8. 2009
ČŠI provedla hodnocení Školního vzdělávacího programu ZŠ Neubuz. Srovnávací analýzou byl ŠVP ZV
Neubuz „Od hraní přes bádání k vědění“ uznán a ohodnocen takto:
Uvedený dokument je v plném souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
Odpovídá všem požadavkům vzdělávání žáků.
Vyhodnocení školního roku 2008/2009
Jsme malotřídní škola pro 1. až 5. ročník. Učíme se ve dvou třídách I. (1. 2. ročník) a II. (3., 4. a 5. ročník). Celkem jsme měli 31
žáků. Zavádíme činnostní učení, projektové vyučování, čerpáme
z poznatků školení o Daltonské výuce. Pokračujeme v programu
Zdravých škol. V tomto roce proběhla inovace programu Zdravé
školy. Každý rok pracujeme ještě podle celoročního projektu
a zařazujeme do výuky i jednodenní projekty. V prvním a druhém
ročníku jsme se učili podle ŠVP ZV „Od hraní přes bádání k vědění.
Ve třetím, čtvrtém a pátém ročníku jsme se učili podle programu
Obecná škola.
Bývá již tradicí, že každoročně pracujeme podle celoročního
projektu na určité téma. Letos jsme pracovali na téma Vesmír.
Na základě tohoto projektu jsme se pak ke konci roku zúčastnili
soutěže Nakresli mi svou planetu. Do regionálního kola se přihlásilo přes tisíc dětí ze Zlínska, Olomouce i Přerova. Naše malotřídní
škola vyhrála a postoupila do republikového kola do Prahy, kde se
umístila mezi prvními 10 školami. Velmi nás to potěšilo i proto, že
pokračujeme v tradici z roku 2002, kdy jsme za ekologický projekt
získali v Praze ve Valdštejnském paláci titul Ekoškola roku 2002.
I nadále zařazujeme prvky ekologie do vyučování a do projektových Dnů zdraví nebo do Školičky v přírodě. Za divadelní činnost
a reprezentaci školy, škola organizuje pro starší žáky na začátku
školního roku dvoudenní poznávací výlet do Prahy. Účastnilo se ho
16 žáků z 3. až 6. ročníku.
Všechny projekty např.: Zelená planeta, Zdravý životní styl, Co
s odpady, Dny zdraví, Oživování tradic, Dyňové slavnosti, divadelní
představení... jsou propojeny s vnitřním děním školy a s vnějším
životem dětí a s životem obce a její kultury. Nejen v projektech oživujeme tradice a zvyky. Pro žáky je připraveno i Mikulášské nadělování, masopustní karneval, slet čarodějnic, velikonoční malování
vajíček a pletení pomlázek. Den matek, Den dětí, Vánoční jarmark
i tady zapojujeme veřejnost a rodiče do života školy. Dny otevřených dveří spojené s činností sportovní nebo výtvarnou, na podzim s Drakiádou na jaře s výstavou a pouťovou slavností se nám
velmi osvědčily. Vyučovací hodiny mohou rodiče navštívit denně
přes celý školní rok.

Žáci naší školy úspěšně pokračují v dalších ročnících. Talentovaní žáci jsou dobře připraveni na pokračování ve studiu na
matematických školách či na gymnáziu, protože umí pracovat
samostatně, využívat informací z encyklopedií, z internetu, jsou
zvyklí na tvořivou práci. V učení se nevyskytl žádný závažný problém. V letošním roce odcházeli 3 žáci z pátého ročníku. Dva žáci
šli do zlínských škol a jedna žákyně šla do spádové školy do
Slušovic.
Škola poskytuje řadu volnočasových aktivit. Kroužky navštěvují
skoro všichni žáci. Poskytujeme dětem rozšířit své jazykové znalosti v kroužku angličtina hrou, ve flétně se zdokonalují ve hře na
nástroj, v informatice pracují s počítačem, zdokonalují se v psaní,
vyhledávají testy na internetu. Pohybové schopnosti rozvíjí
v kroužku florbalu, míčových her, aerobiku, košíkové a ve sportovních hrách. Taneční průpravu dostávají žáci v country kroužku.
Všechny tyto získané dovednosti a vědomosti se uplatní ve sportovních soutěžích a v kulturních vystoupeních.
Letošní úspěchy
Ani v recitaci a zpěvu se nenecháme zahanbit. V rámci spolupráce se ZŠ Veselá pořádáme recitační a pěvecké soutěže. Ve sportu
spolupracujeme se ZŠ Trnavou, Všeminou a Veselou. Pořádáme
turnaje ve fotbalu, vybíjené, florbalu. Účastníme se běhu Trnavou.
ZŠ Všemina se účastní zase běhu Neubuzí.
Vydáváme školní časopis Všeználek. Redakční rada je složena ze
starších žáků. Příspěvky dávají všichni žáci ze školy.
Maňáskové divadlo se nacvičuje v dramatickém kroužku ve ŠD.
Pohádky pak žáci předvedli dětem z MŠ. Dvakrát za rok nás navštíví žáci z MŠ Sluníčko ze Slušovic.
Návštěva dopravního hřiště se uskutečnila ve Zlíně v Malenovicích, kde žáci 5. ročníku po provedení testů a praktické jízdy získali průkazy mladého cyklisty.
Počítače využíváme v každé třídě, během vyučování mohou
rychlí žáci procvičovat probíranou látku nebo vyhledávají nové
učivo z přírodovědy, vlastivědy, kulturní zajímavosti a soutěže.
Plavecký výcvik v zimním období absolvují všichni žáci naší
školy v rámci tělesné výchovy. Řešíme tak chybějící tělocvičnu. Pro
ročníky, které nedostávají na plavecký výcvik dotace od státu, získáváme finanční pomoc od sponzorů a z Klubu rodičů.
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Na konci roku organizujeme týdenní
„Školičku v přírodě“. Letos proběhla
v Pozlovicích na hotelu Ogar. Program byl
zaměřen na plnění minimálního preventivního programu a na projekt Vesmír.
Slavnostní Akademií s promocí žáků se
letos rozloučili 3 žáci pátého ročníku. Jako
dárek dostali absolventskou kazetu a dárky
od obce.
Poslední týdny školního roku žáci ještě
navštívili dopravní hřiště v Malenovicích,
uskutečnil se výlet na Macochu – Punkevní
jeskyni. Do Trnavy jsme si zajeli na koncert
„Jak se dělá hit“ a uskutečnil se fotbalový
turnaj O pohár starosty, který si opět
odnesla ZŠ z Veselé.
O prázdninách pořádá škola za spolupráce SK Neubuz a ASPV Slušovice dětský
sportovní tábor v Pohořelicích.
Škola má 15 počítačů, což umožňuje
dobrou výuku práce na počítači. Počítače
využíváme v každé třídě, během vyučování
mohou rychlí žáci procvičovat probíranou
látku nebo vyhledávají nové učivo z přírodovědy, vlastivědy, kulturní zajímavosti
a soutěže. Projektor využívá škola na Dnech
otevřených dveří. Rodiče se mohou podívat na průběh školy v přírodě či na jiné
veřejné akce.
Spolupráce s obcí je velmi dobrá. Vychází
nám vstříc. Neustále se snaží o modernizaci
celé školy. Je vypracován plán na přestav-

bu a zlepšení okolí školy. Škola by měla
sloužit veřejnosti, třídy by měly být přístupné všem složkám z obce. Obec v letošním
roce získala dotace na vybudování sportoviště, které využíváme ve výuce tělesné
výchovy a pro pobyt dětí ve ŠD. Výměnou
oken v roce 2006 se zlepšil estetický vzhled
školy. Ušetřily se i náklady na energii.
Zastřešený dvorek využívají děti o přestávkách a ve školní družině k relaxaci. Na škole
proběhly během prázdnin úpravy, ve školní
jídelně se vybudovalo druhé výdejní okýnko, zlepšilo se větrání.
Jídelna se vymalovala. Úpravy stály
kolem 20 000 Kč. Provedly se i nátěry venkovních dveří v celé škole, obkladů v šatně.
Pořídily se nové lavičky do šatny a vybudoval se kabinet. Celková částka činí 49 000
Kč.
Učitelé se snaží učit tak, aby to děti ve
škole bavilo, aby učení bylo zajímavé. Aby
děti chodily do školy beze strachu a rády.
Proto hledají různé netradiční metody
a formy práce. Zabývají se činnostním učením a učí se s dětmi hrou a praxí. Naši
absolventi jsou úspěšní v dalším studiu.
Máme dobré vzdělávací výsledky. Proto
název vzdělávacího programu školy je: „Od
hraní přes bádání k vědění!“
Celý dokument lze přečíst na stránkách
školy: www.zsneubuz.cz nebo ve škole na
nástěnce.

Zoo Lešná

Jak už u nás bývá dlouholetou tradicí, hned v úterý 2. září jsme celá naše školička o
počtu 32 žáčků vyrazili na „seznamovací jednodenní výlet“ na Lešnou. Vezl nás pan Kučera
s červeným autobusem, který obdivovali hlavně ti nejmenší prvňáčci. Po vstupu do areálu
jako první míříme k žirafám, tam jsme se dokonce rozdělili do skupinek na náš celoroční
projekt. Pokračujeme ke slonům, lvům, pelikánům a dalším zvířatům Afriky. Zlínská zoo je
zahradou kontinentů, procestujete za jeden den Afriku, Austrálii, Asii a Jižní Ameriku s
setkáte se s nespočtem druhů fauny. Zvířata byla ten den velmi živá, měli jsme možnost
slyšet vztekajícího se lva a z toho se nám ježily i chlupy na zádech- v žádném případě
bychom se mu nechtěli dostat pod vousy!
Po svačině a přestávce na průlezkách a skluzavkách, které jsme si mimochodem
móóóóc užili, (někteří z nás se stačili svézt i na ponících ) přijíždíme vláčkem nahoru k
pavilonu Yucatan, jenž je známý svou bohatostí a pestrostí středoamerického deštného
pralesa. Na závěr jsme nemohli vynechat pavilony opic a tučňáky, kde jsme zjistili, že
opice umí pěkně ječet! Počasí nám ten den přálo, spoustu nového se naučili a tak jsme si
náš výlet krásně a v klidu užili! Už se těšíme na další školní akce!
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Vzpomínka
na paní učitelku
Matildu
TOMŠŮ
Chtěla bych zavzpomínat na paní učitelku Matildu Tomšů, která nás opustila
před rokem po dlouhé a těžké nemoci ve
čtvrtek dne 21. srpna 2008 ve věku 73
let.
Působila u nás na škole do konce školního roku 2006/07, zastupovala a nahrazovala učitelky, které byly na mateřské.
Její pedagogické umění bylo obrovské.
Nadchla žáčky svým humorem a velkými
znalostmi. Uměla se postavit ke každému
problému. Žákům pomáhala s velkou
trpělivostí. Připravovala je k přijímacím
zkouškám na gymnázia a matematické
školy. Žáci pod jejím vedením dosahovali
velmi dobrých výsledků. Její láska
k dětem neměla hranice. Obětovala svůj
volný čas k výchově mladé generace.
Rozdávala lásku a radost z vědění.
Byla pro nás učitelkou, přítelkyní, dobrým člověkem a rádcem „Ámosem“. Budeme na ni vzpomínat s úctou a láskou.
Nikdy nezapomeneme.
Lydie Staroveská

Organizace školního roku 2009/2010
Základní škola Neubuz,
příspěvková organizace, okr. Zlín
IČO: 71005463
www.zsneubuz.cz
tel.: 577 983 515
mobil: 604 521 402
e-mail: zsneubuz@seznam.cz
Ředitelka školy: Mgr. Lydie Staroveská
Základní škola má 2 třídy 1. stupně a 1
oddělení školní družiny a výdejnu obědů.
Ve třídě I. se vyučuje 1., 3. a 4. ročník.
Třídní učitelka ředitelka Mgr. Lydie Staroveská.
Ve II. třídě se vyučuje 2. a 5. ročník, třídní
učitelka Mgr. Petra Výchopňová.
Další personální obsazení školy:
Cizí jazyk – angličtinu od 2. ročníku,
hudební výchovu 3., 4. a 5. ročník a hru na
flétnu vyučuje Mgr. Petra Výchopňová.
Výtvarnou výchovu 3., 4. a 5. ročník,
hudební výchovu 1. a 2. ročník, prvouku v
1. až 3. roč. vyučuje paní učitelka Hana
Červenková.
Ve školní družině je paní učitelka Hana
Červenková.
Výtvarnou výchovu 1. a 2. ročník, tělesnou výchovu od 1. až po 5. ročník vyučuje

paní učitelka Hana Vávrová.
Školnici zajišťuje Hana Vávrová.
Výdej obědů – Kamila Garguláková.
Do 1. ročníku chodí 6 žáků. Z toho 5
z Neubuze a 1 ze Všeminy.
Do 2. ročníku chodí 10 žáků. Z toho 4
z Neubuze, 1 ze Všeminy, 4 ze Slušovic a 1
z Hrobic.
Do 3. ročníku chodí 8 žáků. Z toho 6
z Neubuze, 2 ze Slušovic.
Do 4. ročníku chodí 2 žáci Z toho 2 ze
Slušovic.
Do 5. ročníku chodí 6 žáků. Z toho 4
z Neubuze, 2 ze Slušovic.
Celkový počet žáků ve škole je 32.
Na druhý stupeň žáci odcházejí do spádové obce na ZŠ Slušovice nebo do zlínských škol s rozšířeným vyučováním některých předmětů či na gymnázium.
Přehled počtu žáků ve třídách a kontakty na vyučující:
I. (1., 3., 4. ročník) 16 žáků pí. ředitelka
Mgr. Lydie Staroveská, mobil: 604 521 402
II. (2., 5. ročník) 16 žáků pí. učitelka Mgr.
Petra Výchopňová, mobil: 604 128 638.

Školní družina: 25 žáků pí. vychovatelka
Hana Červenková, mobil: 739 578 450.
Školnice: pí. učitelka Hana Vávrová,
mobil: 604 859 071.
Výdej obědů: pí. Kamila Garguláková,
mobil: 605 701 367.
Prázdniny a volné dny:
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2009.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve
středu 23. prosince 2009 a skončí v pátek
1. ledna 2010. Vyučování začne v pondělí
4. ledna 2010.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2010.
Jarní prázdniny 1. 2. – 7. 2. 2010
- Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín,
Praha-východ, Praha-západ, Mělník,
Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeňjih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín.
Velikonoční prázdniny připadnou na
čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna 2010.
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka
1. července 2010 do úterý 31. srpna 2010.
Období školního vyučování ve školním
roce 2010/2011 začne ve středu 1. září
2010.

PRVNÍ DEN VE ŠKOLE

PRÁZDNINY 2009
První týden prázdnin jsem byla doma, potom jsem jela na tábor s hudební školou
,,Yamaha“. Byla jsem tam 10 dní, spali jsme v chatkách. Seznámili jsme se, vybalili jsme věci
a seřadili nás do skupinek se kterýma jsme vyráběli táborová trička. Celotáborová hra se
nazývala ,,Děti z Bullerbynu“. Hráli jsme hodně etapové hry. Dopoledne byly dva bloky měli
jsme na výběr: Zpěv, tanec, dramatika, klávesy, kytara. Já jsem si vybrala zpěv, protože jsem
se přihlásila do soutěže ,,Yamaha star“ a druhé byla dramatika. Nacvičovali jsme divadlo
,,Děti z Bullerbynu“. Poslední den táboru jsme nahrávali CD (byla jsem také vybraná) a natáčeli jsme divadlo, ve kterém jsem hrála Britu a zpívala jsem ve sboru. Tři dny doma a pak zase
k babičce do Prostějova na celý týden. Od babičky jsem jela rovnou na další tábor s tetou
Hanou a hned den po mně jel Peťa na tábor se školou.
Tábor s tetou Hanou byl divadelní, pořádalo ho divadlo Point, zde jsme byli ubytovaní
v chatkách. Tento tábor trval 10 dní a byli jsme po 5 skupinkách. Na tomto táboře se natáčeli
film podle divadelní hry Williama Shakespeara Romeo a Julie, ale bylo to o škole, což se na
prázdniny moc nehodilo. Dalo to hodně práce, ale nakonec jsme to zvládli. Také na tomhle
táboře jsme měli trička, ale nedělali jsme si je sami.
Předposlední den (v podvečer) přijeli rodiče a my děti jsme jim ukázali různé scénky, které
jsme si sami připravili. Já s kámoškama jsem si připravila sestavičku s názvem Hvězdičky.
Potom byla přestávka a když skončila, tak se začali promítat kreslené seriály např. Včelka
Mája, které jsme sami nadabovali, následovaly zprávy televize Noha, to si připravili děti
o filmu a potom samotný film. Když rodiče odjeli bylo pasování. Potom byla diskotéka.
Na druhý den všichni jeli domů a den na to jsem jela na tábor s náboženstvím. Tam jsme
byli rozděleni do 4 skupinek. Měli jsme zde hodně volného času a naučili jsme se hodně
pokřiků před jídlem, protože skoro před každým byl nějaký pokřik. Pak jsem byla 9 dní doma
a potom jsem jela opět k babičce do Prostějova, protože jsem tu měla objednaný na 3 dny
výtvarný ateliér pro děti, tady jsem byla do neděle.
V pondělí jsem šla do školy nacvičovat malé vystoupeníčko na první den školy. V úterý prvního září jsem šla do školy jako ostatní. Tyto prázdniny byly moc super, ani jsem se nenudila
jako minulý rok, ale příští prázdniny to může být ještě lepší, protože můžu jet na více táborů.
Alžběta Peštuková

Tak už je to tu! První den školního roku.
Den, na který myslí bezesporu všichni rodiče, kteří zrovna vedou své děti poprvé do
školy. Půjde jim učení? Zvládnou to?
Otázky, které si jistě klade nejedna maminka a s lítostí u srdce si uvědomuje, že odteď
už dítko není to roztomilé miminko, které
se každý den přijde vděčně pomazlit, ale
zodpovědný žáček.
V úterý 1. září přivítali naše prvňáčky
starší školáci písničkou a tanečkem. Následovalo tradiční pasování. Po splnění úkolů,
jízdě na šlapadlech, prasknutí balonku
a zvonění na zvoneček, zahájili svou školní
docházku. Dostali krásné tričko s emblémem Zdravé školy a byli slavnostně pasováni na žáky školy. Pak zasedli do lavic, kde
je čekala písanka, Živá abeceda, prvouka,
drobné dárky a notýsek na jejich první
známky a razítka. Slavnostnímu zahájení
přihlíželi dojatí rodiče i prarodiče. Na tvářích dětí se zpočátku objevovala nervozita,
ale u všech nakonec zvítězila obrovská
zvědavost.
V závěru slavnostního pasování všechny
ve škole přivítal také starosta obce a popřál
školákům hodně úspěchů.
Také my, zaměstnanci školy, přejeme
všem dětem, aby nejen ten první školní
den zvládli na jedničku, ale aby se do školy
vždy těšili, našli hodně kamarádů a chodili
vždy do školy s radostí.
HČ
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Poděkování
Sponzoři ZŠ Neubuz: Více než 1000 Kč
GREINER s.r.o.
TNS s.r.o
JAROMÍR ZIMMERMANN s.r.o.
OÚ NEUBUZ

AGROCHEMIE s.r.o.
SWS a.s.
ATON s.r.o.

Díky těmto firmám žáci naší školy mohou mít bohatý program jak vzdělávací, tak
plno sportovních a kulturních aktivit. Přispívají žákům na školu v přírodě, na výuku plavání, výlety, vzdělávací akce, dopravu, promoce, divadla.
Velký dík však také patří těm, kdo pomáhají při organizaci akcí pro děti, při odvozu
dětí na soutěže nebo přiloží pomocnou ruku při šití kostýmů nebo opravě pomůcek,
lavic či zajištění tomboly atd. (paní Bačová, pan Grebeníček, pan Vávra, paní
Zábojníková, pan Zábojník, paní Vyvlečková, paní Matůšů, paní Máčalová, paní
Tomšíčková…).
Všem mockrát děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Jubilanti
2.10. Ludmila Tomšíčková, Neubuz 46
6.11. Božena Hynčicová, Neubuz 6
19.11. Emilie Hynčicová, Neubuz 86
20.11. Marie Jarcovjáková, Neubuz 69
25.11. Zdislava Oškerová, Neubuz 116
29.11. Marie Zahořáková, Neubuz 89

60 let
82 let
81 let
82 let
60 let
83 let

Přihlášeni k trvalému pobytu
Ing. Josef Drda, Neubuz 140
Odhlášení z trvalého pobytu
Václav Gargulák, Neubuz 146
Monika Garguláková, Neubuz 145

BĚH NEUBUZÍ

KROUŽKY VE ŠK. ROCE 2009/2010
den

hodina

kroužek

místo

vedoucí

• PONDĚLÍ

13-15 h
13-15 h
16-17 h
16-17 h
17-18 h

FLÉTNA
VÝTVARKA
AEROBIK
FLORBAL
MÍČ. HRY

třída
třída
hala
hala
hala

Petra Výchopňová
Hana Červenková
Lydie Staroveská
cvičitelé
cvičitelé

• ÚTERÝ

14-15,30 h
14-15 h
13-14 h

NÁBOŽENSTVÍ
INFORMATIKA
CELOROČNÍ PROJEKT

třída
ŠD
ŠD

otec Emil
Hana Červenková
Hana Červenková

Jaro, léto, podzim, zima…
celý rok je prima

16-17 h

BASKET

hala

• STŘEDA

13,30-15,00 h

SPORTOVNÍ HRY

škola, hřiště

Hana Vávrová

• ČTVRTEK

13,30-15 h

COUNTRY

kulturní
místnost

Eva Staroveská,
Lydie Staroveská

• PÁTEK

13-15 h
16-17 h

ANGLIČTINA
AEROBIK-POKROČ.

třída
hala

Vlaďka Pekařová
Eva Staroveská

Letos jsme se tak jako každý rok zúčastnili sportovní klání se ZŠ Všemina. Koná se
vždy v prvním zářijovém týdnu, nyní na
domácí půdě. Den předem jsme připravili
novou běžeckou trať, která vedla lesem
a začínala a končila na hřišti, kde se také
měl odvíjet zbytek dopoledního programu. Ale po deštivé noci nám nezbylo nic
jiného, než se vrátit k původnímu programu a to k běhu obcí. ZŠ Všemina se dostavila v hojném počtu a s bojovým duchem,
proto jsme nemeškali, rozdali čísla a vydali
jsme se projít běžeckou trať. Po nástupu
obou škol u kapličky a sborovém zvolání
sportu třikrát zdar se nejstarší pátý roční
připravil ke startu. Na startovní čáře čekala
paní místostarostka Renata Zábojníková,
která zdárně se startovací pistolí v ruce
řídila starty všech pěti ročníků.Závody proběhly za hlasitého skandování všech účastníků a i přes malé karamboly byla spokojenost na obou stranách. Získali jsme čtyři
krásné první místa, několik druhých a třetích míst. Protože nám počasí už nepřálo,
museli jsme se s kamarády rozloučit a přislíbit účast na dalším ročníku, který se
bude konat ve Všemině.
Sportu zdar!
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