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ZPRAVODAJ
NEUBUZ

ROâNÍK XVI.

Zápis dûtí v neubuzské ‰kole

Zastupitelstvo obce Neubuz
přeje
všem občanům
krásné prožití velikonočních
svátků, hodně zdraví,
štěstí a jarní pohody.

O svátcích jara a zvycích
v Pašijovém týdnu

Mnozí z nás si možná dodnes pamatují den svého zápisu do školy. Od
těch dob se mnohé změnilo. Dnes si
školy nové žáčky předcházejí, panuje
radostná atmosféra, všichni si přejeme,
aby se těm malým u nás opravdu líbilo. V naší škole již tradičně probíhá
jako pohádková hra, při níž se nenásilně prověřuje školní zralost.
V den zápisu 16. ledna uvítaly
pohádkové bytosti rodiče s dětmi.
Současní žáci předvedli krátké kulturní
pásmo a rozptýlili počáteční nejistotu.
Pak už nastávající prvňáčci řekli bás-

ničku nebo zazpívali písničku, rozlišovali barvy, poznávali geometrické
tvary, kreslili obrázek, zdolali hod na
cíl, skládání puzzle, stavěli vysoký
komín z domina a další úkoly. Vůbec
jim nepřipadlo, že by je někdo zkoušel
a pověděli na sebe leccos. Za každý
splněný úkol dostali tiskátko do své
karty s obrázkem, v závěru pak dáreček v podobě myšky a pamětní list.
Věříme, že se jim v naší škole líbilo
a budou se těšit na 1. září, kdy se stanou žáky naší školy.
xy

Co mohou rodiče udělat pro školní zralost dítěte:
• Snažte se s dítětem trávit co nejvíce času
• Kreslete s ním, modelujte a jinak tvořte, čtěte mu knížky, společně si je prohlížejte
• Pokud je třeba, docházejte na logopedii a denně cvičte výslovnost
• Učte dítě sebeobsluze
• Veďte je k soustředěnosti na daný úkol
• U nejistého dítěte se zaměřte na posilování jeho sebedůvěry

Opět přicházejí Velikonoce. Svátky, jež
rádi vítáme. Jsou počátkem jara, počátkem
tepla. Vnímáme pocit většího sepjetí s přírodou, půdou.
Budí se jaro a popravdě řečeno letos
zrovna moc práce po podivné zimě nemá.
Byla taková, v níž neměla příroda šanci
tvrdě usnout. A tak spala s napůl otevřenýma očima sněženek v prosinci a fialek v
lednu. Tak jako kočka.
To nevadí! Stejně si odpočatá půdo.
Stromy protáhněte své větvičky. Zoraná
pole nahrbte hřbety a zajiskřete srstí zeleného mladého osení.
A my, lidé se můžeme nadýchnout jara,
kámen ze srdce nám spadne. Rozepneme
ruce, ne na kříž, ale k objmutí. Zase je
jedna zima za námi. Velikonoce zahajují
jaro. Jdeme barvit vajíčka, trhat bylinky
do velikonoční nádivky, zametáme dvůr a
zuby nehty se držíme zbytků tradic. Jsou
přece kouzelné, proč je opomíjet. Třeba
nevěříme na pověry, staré zvyky jsou v
lidském pokolení zakořeněny hluboko.
Perníčky jako velikonoční pečivo tradici
nemají, ale rozhodně mají s velikonočními
svátky hodně společného - a to v tradici
obdarování. Malujeme je s potěšením,
děláme jimi radost koledníkům, tak si je
do velikonočních tradic zařaďme.
A co si - když už píšu o tradicích - připomenout posloupnost někdejších svátků
roku?

Velikonoční cyklus začíná devátou nedělí
před Velikonocemi - mezi 18. lednem a 22.
únorem - a končí svátkem Božího těla padesát dní po Velikonocích.
Svatý týden - Pašijový začíná Květnou
nedělí, kdy se světí kočičky a pruty.
následuje Sazometná středa - a ta byla ve
znamení čištění a úklidu, vymetaly se
kamna a komíny, drhly se podlahy, uklízely
chlévy, bílily se domy.
Na Zelený čtvrtek byl nejpřísnější půst.
Ráno naposledy zazněly zvony a místo nich
se poledne, večer a začátek bohoslužeb
oznamoval řehtačkami.
K tradičním pokrmům tohoto dne patřil
hrách, zelí a mladé lístky bylinek. Velký
význam měl med, který si měl každý vyprosit. Podával se s kaší, nebo drobným pečivem.
Velký pátek v první řadě jako připomínka
Kristova umučení.
V pověrách byl Velký pátek dnem nadpřirozených sil. Dobrých i špatných. Otevíraly
se například poklady.
Při Bílé sobotě končil čtyřicetidenní půst.
Slavilo se zmrtvýchvstání Páně. K večeru se
opět rozezněly zvony. Zázrak vzkříšení
symbolizovala objemná svíce - paškál, se
kterou se zapaloval před kostelem oheň.
Lidé si od paškálu nechávali zapalovat
svíce.
Následuje sváteční neděle - Boží hod
velikonoční. Kněz světí o dopolední bohoslužbě vajíčka, mazance a někde i beránčí
maso. Tyto pokrmy jsou společně s „velikonoční hlavičkou“ - nádivkou součástí nedělního svátečního oběda. A nesměly chybět
mazance, ani piškotoví beránci.
Veselé Velikonoční pondělí je červené.
Původní barvení kraslic bylo převážně červeně. To mělo symbolizovat Kristovu krev
a obecně život. Děti ráno obcházejí s
pomlázkami a koledují si vajíčka, perníčky ,
cukrovinky i peníze. Mládenci vycházejí
vyšlehat děvčata, aby byla svěží. Jsou za to
obdarování malovanými vyjíčky a sklenkou
kořalky.
Již málo se dodržuje Velikonoční úterý.
V tento den se zjevil Kristus svým učedníkům. Právo k mrskání chlapců měly v tento
den ženy a dívky. Hospodyně vyplácely
hospodáře, jestliže si ráno poležel.

UPOZORNùNÍ
Upozorňujeme občany, že na obecním
úřadě se do 31. 5. 2007 platí správní
poplatky.
Kabelová televize 600,- Kč / 1 zásuvka
Pes
50,- Kč
Poplatek za odpady
200,- Kč / č.p.
Žetony na popelnice
40,- Kč / 1ks
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Ze zasedání Zastupitelstva obce Neubuz
- byl schválen konečný stav rozpočtu za rok 2006
- přijato usnesení ke schválení zadání změny č. 4 územního plánu obce
- přijato usnesení o působnosti MAS v katastru naší obce
- předneseny závěry z veřejnoprávních kontrol
- předseda inventarizační komise přednesl zprávu o inventarizaci majetku obce
- schváleno navýšení poplatku za kabelovou televizi na 600,- Kč / rok
- schválen příspěvek na dětský karneval
- schváleno organizování a financování koštu slivovice
- diskuse nad investičními záměry, které by mohly být financovány z peněz EU

Inventarizace majetku obce
k 31. 12. 2006

Inventarizační komise provedla kontrolu obecního majetku.
Obec vlastní majetek v celkové hodnotě 26.082.147,- Kč. Navýšení oproti
roku 2005 je 2.421.603,- Kč.
Konečný stav rozpočtu za rok 2006
PŘÍJMY
VÝDAJE
ROZDÍL

4.348.188,- Kč
6.253.890,- Kč
-1.905.702,- Kč

Rozdíl byl uhrazen z přebytků minulých let.

Diskuse „Kabelová televize“
Neustále se potýkáme s „problémem“ zvaným kabelová televize. Připomínky
typu „vysoká cena“, „špatná kvalita“, „málo programů“ slyšíme na každém rohu.
Ráda bych uvedla fakta k výše uvedeným připomínkám.
Málo programů – naše kabelová televize byla uvedena do provozu v roce
1992. Je nízkofrekvenční, tzn., že počet programů je omezený. K tomu, abychom měli větší počet programů, by se celý systém kab. televize musel předělat
na vysokofrekvenční a musely by se udělat nové rozvody.
Myslím že 11 programů je vcelku dostačující. Kdo má čas a chuť sledovat víc
programů, musí si pořídit satelitní připojení.
Seznam programů, které můžeme sledovat na naší kabelovce:
ČT1, ČT2, NOVA, PRIMA, ČT4 Sport, ČT24 Zpravodajství nebo NOE (na jednom kanále, tyto programy prohazujeme), MARKÍZA, SPEKTRUM, EUROSPORT
CZ, STV2, INFOKANÁL
Špatná kvalita - na kvalitu obrazu si nikdo stěžovat nemůže, protože všechny
programy jsou připojeny přes satelit. Jediným problémem je NOVA. Tento program nešel připojit přes satelit až do března 2007. V okamžiku, kdy to možné
bylo, jsme zakoupili nový přijímač a NOVU převedli na satelit. Ovšem síla signálu kolísá, a sami jste viděli, že program pořád vypadával. Takže musíme počkat,
až se signál zlepší.
Vysoká cena - pokud se někomu cena 600,- Kč za celý rok zdá vysoká, ať se
pořádně podívá na níže uvedený propočet, kolik obec na kabelovou televizi
doplácí. Částky jsou uváděné v Kč za rok 2006.
Příjmy za kabelovou televizi
Výdaje – stálé platby
Opravy, služby, údržba
Investice
Výdaje celkem
Rozdíl

53.000,81.432,102.263,27.000,210.695,-157.695,-

Prosím všechny občany, že pokud zjistí, že nějaký program nefunguje vůbec
nebo tak, jak má, ať zavolají na OÚ (tel. 577 983 693) nebo p. Zábojníkovou (tel.
603 844 550) či p. Dubovského (tel. 724 179 016). Většinou se dá problém
odstranit v hlavní ovládací jednotce. Pokud ale nevíme, že televize nejde, nemůžeme ji opravit !!!

27. ledna 2007 se uskutečnil již 5. ročník tradičního Neubuzského koštu pálenek. Hojná úroda švestek v loňském roce se podepsala na množství a hlavně na
kvalitě hodnocených slivovic. 28 hodnotitelů mělo velmi těžký úkol vybrat tu
nejlepší z 52 vzorků. Ti, co se umístili v čele hodnotitele chválili. Těm, co se
umístili spíše na konci se hodnocení moc nelíbilo. Tak jako každý rok. Všichni
se ovšem dobře bavili během koštu i po něm do pozdních hodin.

5. ROâNÍK TRADIâNÍHO NEUBUZSKÉHO KO·TU PÁLENEK

VÝSLEDKY 5. ROČNÍKU
1. Macháček Radomír
2. Zábojníková Renata
3. Mika Vladimír
(Podkopná Lhota)
4. Kobylík Jaroslav
5. Staroveský Jiří
(Slušovice)
6. Zábojník Vlastimil
7. Bělíček Bronislav
8. Kobylík Jiří
9. Obec Neubuz
10. Vykopal Josef
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SDH NEUBUZ
Letošní rok jsme zahájili 13.ledna
Valnou hromadou našeho sboru.
Setkání v kulturní místnosti se účastnilo 45 místních hasičů a 19 hostů.
Hodnotily se výsledky družstev
mužů, žen a žáků na soutěžích.
Každý z přítomných si mohl prohlédnout krásné poháry které družstva po
zásluze získala. Nezapomínáme ani
na členy, kteří oslavili významná
životní jubilea. Přítomní byli seznámeni s plánem činnosti na rok 2007
který nespočívá jen účastí na soutěžích, ale zabývá se pomocí občanům
při nenadálých situacích v rámci
našich možností.
V roce 2008 bude náš sbor slavit
70 let od svého založení. Jelikož
jsme jedni z mála komu chybí symbol sboru a to je prapor, který se využívá při slavnostních příležitostech a
je chloubou každé organizace a protože náklady na jeho pořízení jsou
příliš vysoké musíme během roku
vynaložit veškeré úsilí na získání
finančních prostředků na jeho pořízení. Na závěr vystoupil v diskuzi starosta naší obce a zástupci 11. okrsku
ze Slušovic, Březové, Všeminy,
Hrobic a Veselé. Také zástupci našeho sboru se účastnili jejich Valných
hromad. Pro všechny přítomné bylo
připraveno pohoštění. Jsme rádi, že
po zbytek večera se členové sboru,
zástupci obecního úřadu, sponzoři
a hosté dobře bavili.

POZVÁNKY
28. dubna 2007 se koná na sv. Hostýně 14. HASIČSKÁ POUŤ. Srdečně Vás
zveme na tradiční setkání hasičů z Moravy a Slezska. Autobus odjede od obecního úřadu v 7:30 hod. V případě zájmu se přihlaste u p. Tomšů tel. 577 982 389.
•••
FLORIÁNSKÁ POUŤ v naší obci se bude konat 6. května. Mše svatá začne v
11:00 hodin u místní kaple. Všichni jste srdečně zváni.
•••
SBĚR - V pátek 13. dubna v odpoledních hodinách budou hasiči pořádat sběr
železného šrotu. Odpad nachystejte na přístupné místo. Případná pomoc občanům se bude řešit na místě.

Když jarní květy září
A slunce náhle plá
Tak příroda svou náruč
Každému otvírá.
Krásné Velikonoce
a radost z každého prožitého dne
vám přeje výbor SDH Neubuz

Okrskov˘ ples
Tradičně se setkávají hasiči 11. okrsku jako jediní v okrese na slavnostním
aktivu. Letos jsme jeli na Veselou.
Starosta okrsku J. Fišnar hodnotil práci
všech hasičských sborů. Po večeři se
všichni bavili a za doprovodu hudby
a při troše štěstí někteří získali výhru
z bohaté tomboly.
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V dnešní uspěchané
době je pro obec důležité uchováváni lidových zvyků a tradic,
které přinášejí lidem
radost.
V sobotu 17. února.
procházel průvod maškar s hudbou naší vesnicí. Letos se začínalo
na pasekách. Průvod
se zastavil u každého
domu a občané byli
zváni na pochovávání
basy a obecní pivo do kulturní místnosti. Těší nás zájem občanů, kteří si
pro masky a hudebníky připravili
pohoštění. I letos překvapila při
pochovávání basy rozrůstající se
divadelní skupina, která svým
vystoupením pobavila všechny přítomné. Veselí a dobrá nálada v
rytmu hudby pana Zapletala vydržela
do pozdních hodin.
Masopustem končí období veselí
po němž následuje čtyřicetidenní
předvelikonoční půst. Aby se tato
akce mohla konat je potřeba velkého
množství ochotných lidí, kteří bez
ohledu na své pracovní i osobní
povinnosti si najdou čas podílet se
na programu končin.

Konãiny
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Z na‰í ‰koly
Okresní kolo
matematické olympiády

MÛj milej masopust, jen ty mû neopusÈ…
Blíží se nám konec zimy, a to je ten pravý čas pro končiny nebo také fašank –
poslední dny masopustu. Masopust je veselý svátek a poslední příležitost najíst
se masa. Zahájení je závislé na datu Velikonoc.

Účast v okresních soutěžích se
stala pro ZŠ Neubuz tradicí. Svědčí o
tom i letošní okresní kolo matematické olympiády pro žáky 5.ročníků,
pořádané 24. 1. 2007 Okresním
výborem matematické olympiády
v ZŠ Zlín, Dřevnická. Přesto, že
v letošním školním roce navštěvuje 5.
ročník v naší škole jen 5 žáků, dva
z nich, Pavel Mlích a Ondra Vičík se
olympiády zúčastnili.
Svým umístěním na 9.-11. a 12.
místě s počtem bodů 10 a 11 se zařadili mezi úspěšné řešitele. Za toto
umístění (mezi 27 zúčastněnými) si
zaslouží pochvalu za vzornou reprezentaci naší malotřídní školy.
M. Tomšů

Také naše škola již několik let organizuje pro děti tuto tradici. Nejdříve
bylo nutno ve výtvarném kroužku
vyrobit kašírované masky, klobouky
posety papírovými květy, připravit
medvěda, smrtku, kobylu, ženicha či
nevěstu. Pak už nám nic nebránilo k
zahájení masopustního dne.
Začalo se masopustním luštěním
tajenek. Po dvou hodinách vyučování
byla svačina a pak se vyrazilo do ulic.
Šikovné maminky a babičky napekly
koblížky, na kterých si děti velmi
pochutnaly. A proč zrovna koblihy?
Jsou totiž kulaté a zlatavé jako slunce.
A slunce, to je jaro, symbol života
a záruka bohaté úrody.

Za doprovodu písní a říkanek jsme
prošli jen část obce, protože nás
vyhnal silný déšť. I když nám byla
zima, přesto každý z nás odcházel
spokojeně domů.
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Dûtsk˘ karneval
Karnevalový rej masek se konal v
neděli 4.února v kulturní místnosti
v Neubuzi. Předcházela velká příprava.
Vždyť vymyslet a vyrobit masku není jen
tak lehký úkol. Rodiče se snažili a připravili svým dětem opravdu originály zhotovené s velkou fantazií a s přihlédnutím k
přání ratolesti. Vedle princezen jsme
mohli vidět černokněžníky, Karkulky,
různá zvířátka a jiné nadpřirozené bytosti. Rej masek byl prokládán spoustou
soutěží, her, při kterých se zapojili i
tatínkové a maminky. Vždyť postavit
vysoký komín, aby vydržel a nespadl,
není jen tak jednoduchá věc. To také

zaslouží sladkou odměnu. Program byl
doplněn vystoupením country kroužku, v
roli uklízeček vystoupila taneční skupina
Kontrast.
Po zakoupení losů již byli všichni
napjati co se skrývá za překvapení právě
pod číslem, které si vylosovali. Vždyť
také bylo z čeho vybírat a každé dítko si
jistě odneslo alespoň nějakou drobnost.
Děkujeme všem rodičům, kteří přispěli do tomboly nebo pomohli při organizaci.
H. Červenková

Zápis dûtí v neubuzské ‰kole
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Zpívali jsme a recitovali na Veselé

Jubilanti
7. 3. Bělíčková Milada č.p. 87
11. 3. Sovjáková Františka č.p. 64
19. 3. Chovanec Josef č.p. 66
23. 3. Chovanec Jaroslav č.p. 126
24. 3. Tomšíčková Marie č.p. 99
26. 3. Bělíček František č.p. 87
28. 3. Vykopalová Marie č.p. 94
20. 4. Oškera Stanislav č.p. 82
27. 4. Garguláková Františka č.p. 39
1. 5. Čechová Ludmila č.p. 24
8. 5. Minařík Vlastimil č.p. 121
20. 5. Vala Teodor č.p. 101
30. 5. Železníková Marie č.p. 72
Narození -Úmrtí
18. 12. Františka Drábková, Neubuz 52
28. 2. Václav Urban, Neubuz 12
Přihlášení k trvalému pobytu
Tereza Křížková, Neubuz 104
Odhlášeni z trvalého pobytu
Jaroslav Vlčnovský, Neubuz 30

70 let
81 let
75 let
60 let
75 let
70 let
82 let
60 let
83 let
93 let
60 let
80 let
60 let

Snahou učitelů je naučit naše děti lásce k literatuře a písničkám. Každoročně,
v rámci spolupráce s okolními školami, pořádáme soutěž v recitaci a zpěvu. Také
letos jsme se zúčastnili pěvecké soutěže „ ROZJEZDY PRO HVĚZDY“ a recitace
„VESELSKÉ JARO “.
Nejdříve proběhlo školní kolo, kde soutěžili všichni žáci pod dohledem odborné
poroty ve složení: paní Zábojníková, paní Hynčicová M., paní Oškerová J. a Tomáš
Mohyla. Ta vybrala vždy dva nejlepší recitátory a zpěváky z každého ročníku, kteří
nás pak reprezentovali na Veselé. Hned po příjezdu měly děti za úkol vyluštit kvíz
s jarní tematikou, kde první tři místa obsadili naši žáci. Pak se hned soutěžilo.Také
tady výkony dětí hodnotila porota, ve které nechyběli starostové obou obcí, zástupkyně rodičů i p. učitelky. Na vítěze čekaly diplomy ,ceny, sladkosti a pro všechny pěkné
dárečky ,které vyrobili naši hostitelé.Všichni jsme se shodli.že za dnešní den patří
velké poděkování všem, kteří jej tak pečlivě pro nás připravili a těšíme se na neméně
náročné utkání v červnu, kde stejně úsilovně budeme bojovat ve vybíjené a fotbalu
o putovní pohár.
Soutěž se dětem velmi líbila a už se těšíme na příští rok, kdy zápolení proběhne
zase u nás, v Neubuzi.
A jak to všechno dopadlo?
Recitace: 1. místo: Anetka Ševců (2.roč.), Marek Velikovský (3.roč.), Ondra Vičík
(5.roč.)
2. místo: Matěj Zábojník (1.roč.), Míša Dřevikovská (4.roč.), Pavel
Mlích (5.roč.)
3. místo: Marek Matůšů (1.roč.), Alžběta Peštuková (2.roč.), Dominik
Závada (3.roč.), Jakub Hynčica (4.roč.)
Zpěv :
1. místo: Marek Matůšů (1.roč.), William Solanský (2.roč.), Marek
Velikovský (3.roč.), Míša Garguláková (4.roč.) a Věra
Oškerová (5. roč.)
2. místo: Matěj Zábojník (1.roč.), Alžběta Peštuková (2.roč.), Dominik
Závada (3.roč.), Jakub Hynčica (4.roč.), Ondra Vičík (5.roč.)
Všem vítězům blahopřejeme !

Trneãka 2007
Malí zpěváci lidových písniček vystoupili v úterý 20. února na 12. ročníku
okresní soutěžní přehlídky Trnečka 2007 ve Zlíně. Dvě lidové písně z okolí
svého bydliště zazpívaly děti ve věku od šesti do patnácti let. Přihlásilo se 56
soutěžících. Mezi nimi byli i zástupci naší školy ze čtvrtého ročníku.
V kategorii mladších, to je od šesti do devíti let, soutěžil Jakub Hynčica
s písničkami Když sa buček zeleňá a Když sem byl malučký. Starší žáky reprezentovala Míša Garguláková, která zpívala Já su od Lidečka a Ach mamo,
mamko. Zpěv soutěžících doprovázela na housle paní učitelka Petra
Výchopňová a cimbalistka Zuzana Lapčíková. Výkony žáků hodnotila odborná
porota paní Bařin-ková, pan Josef Laža a další.
I když naši zpěváci nepostoupili do dalšího kola, byla to pro ně obrovská
zkušenost, zpívání se jim líbilo a určitě se zúčastní i příštího ročníku.
H. Červenková

Fotbalová sezóna
pokraãuje
1. FC Neubuz nastupuje do jarní
části soutěže z výborného 3. místa
v tabulce. Fotbalovým fanouškům přinášíme rozpis jednotlivých zápasů,
aby na žádném nechyběli a mohli
mohutně povzbuzovat.
1. 4. 16.00
8. 4. 6.00
15. 4. 16.30
22. 4. 14.30
29. 4. 16.30
6. 5. 16.30
13. 5. 16.30
20. 5. 16.30
27. 5. 16.30
3. 6. 16.30
10. 6. 16.30
17. 6. 16.30

Neubuz - Mysločovice B
Vlčková - Neubuz
Neubuz – Kudlov
Neslyšící – Neubuz
(Vršava)
Neubuz – Racková
Lutonina – Neubuz
Neubuz - Vizovice
Doubravy – Neubuz
Neubuz – Louky B
Trnava – Neubuz
Neubuz – Březnice
Jaroslavice B – Neubuz

(všechny zápasy se hrají v neděli)
Případná změna možná!! Výsledky,
rozbory, tabulky vždy v úterním
Zlínském deníku.
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