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ZPRAVODAJ
NEUBUZ

ROâNÍK XV.

·kola opût zaãíná…
Opustit prázdninové radovánky
a zasednout spořádaně do lavic. To
v pondělí 4. září čekalo na spoustu
prvňáčků. Ještě před několika dny
mohli běhat s kamarády po hřišti a teď
musí sedět dlouhé hodiny ve škole
a dávat pozor. Zde záleží také na rodičích, na jejich trpělivosti jak své ratolesti na školu připraví.
Přejeme všem rodičům i jejich
dětem dobrý start a šťastnou cestu
školním rokem.
V pondělí 4. září se otevřely i dveře
naší školičky, která své žáky přivítala
v novém kabátě. Byla vzorně připravena, voněla čistotou, květinovou výzdobou, vyzdobena výtvarnými pracemi
našich žáků. Stalo se tradicí, že starší
žáci vítají novopečené prvňáčky.
Slavnostní přivítání zahájila paní ředitelka Lydie Staroveská. Potom následovalo pásmo písniček, básniček a tanečků. Po slavnostním vystoupení
čekalo na naše žáčky pasování. Každý
z nich musel ale nejdříve splnit několik
úkolů – projít kruhem, jízda na šlapadlech, prasknout nafukovací balonek.
Po splnění všichni dostali tričko
s emblémem naší zdravé školy.

Z Neubuze přišel mezi nás Matěj
Zábojník, ze Slušovic pak Dominika
Krumpolcová, Marek Matůšů, Vašík
Kelar a Vasil Banytyuk.
Přejeme našim novým školáčkům
hodně zdaru, aby se jim u nás líbilo,
mnoho nového se naučili a svým rodičům dělali jen samou radost.
H. Červenková

… a má nov˘ kabát
Naše škola, která byla postavena už v roce 1890 během letošních prázdnin
vylepšila svůj vzhled. Původní dřevěná okna z roku 1952 jsme vyměnili za plastová, která vnesla do tříd více světla. Uspoří nemalé množství energie na topení
a také se lépe umývají (určitě potvrdí všechny hospodyňky, které je doma mají).
Z vnitřní strany oken byly namontovány nové široké parapety, na kterých mají
žáci dostatek místa na výstavky svých výrobků z hodin výtvarné a pracovní

Ze zasedání
Zastupitelstva obce Neubuz
- příprava komunálních voleb
- oslovení nových kandidátů a sestavení kandidátek do komunálních voleb
- projednány stavební práce ve škole
- schválen odprodej obecního pozemku p. Bělíčkovi
- schválen odprodej obecního pozemku p. Cholastovi
- schválen odprodej obecního pozemku p. Zátopkovi
- schválen nákup podílů v lesní společnosti Háje
- změna pozemku pro výstavbu čističky pro obec Všeminu na našem
katastru
- schválen příspěvek 1.000,- Kč ČSCH
na výstavu zvířectva
- 500,- Kč na tábor pro děti
- schválen nákup 1 zvonu na sklo na
Moštárnu
- schválen nákup software do knihovny
– z programu VISK jsme získali dotaci
16.000,- Kč
- nutno vypracovat závěrečnou zprávu
pro Zlínský kraj na získání dotace na
novou hasičskou zbrojnici
- ozdravný zájezd do termálních lázní
Gyor naplánován na 7. 10. 2006
- každoroční setkání seniorů se bude
konat 13. 10. 2006

UPOZORNùNÍ
Upozorňujeme všechny občany, že
internetové stránky obce Neubuz

WWW.NEUBUZ.CZ
jsou v provozu a najdete na nich
zápisy z jednání, zpravodaje, historii
obce a fotky z různých akcí.

Hubertská pouÈ
Zveme všechny myslivce a jejich
příznivce na Sv. Hostýn, kde se 21.
října 2006 uskuteční tradiční Hubertská pouť.

·kola má nov˘ kabát
výchovy a paní učitelky na množství
sešitů a učebních pomůcek. Po stavebních pracích byly opraveny na některých místech již děravé okapy a vymalovány okenní stěny tříd. Poté již začala škola měnit barvu. Původní nevýrazná šedá byla nahrazena žlutou s okrovým olemováním. Vzhled naší vesnice
je zase trochu pěknější a veselejší.
Celkové náklady na tuto rekonstrukci
byly 305.000,- Kč.
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Neubuz
Starosta obce Neubuz v souladu se zákonem č.128/2000 Sb,. o volbách
oznamuje
1. Volby do zastupitelstva obce Neubuz se uskuteční
dne 20. 10. 2006 od 14.00 hod do 22.00 hod
dne 21. 10. 2006 od 8.00 hod do 14.00 hod
2. Místem konání voleb je zasedací místnost obecního úřadu
3. Volič je povinen při hlasování prokázat totožnost a státní občanství
4. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je
každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise
5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků
6. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.

Aktuality z obce
Zastupitelstvo obce podalo v březnu
2006 na Zlínský kraj – fond Obnovy
venkova žádost o dotaci na dokončení
hasičské zbrojnice.
Zlínský kraj za základě této žádosti
a kontroly dokladů a stavby provedené dne 6. 10. 2006, tuto dotaci ve
výši 592.000,- Kč obci poskytl.
Celkové náklady na stavbu (vč. projektu a zaměření) činily 2.650.000,korun.

Dne 23. 9. 2006 se zúčastnilo naše
družstvo „Starých pánů“ tradičního
podzimního turnaje , který se tentokrát
konal ve Všemině.
Našemu družstvu
chyběli hráči (věnovali se sběru švestek) a
tak museli víc makat,
aby vybojovali krásné
první místo a získali
další pohár do sbírky.

VANDALISMUS
V naší obci se začaly množit případy
vandalismu. Autobusová zastávka
u obecního úřadu, na začátku května
kompletně zrekonstruovaná, je po
pouhých 5 měsících zralá na nový
nátěr, protože její zdi jsou pokryty
množstvím nevhodných nápisů a kreseb. Také zařízení parku na návsi navštívili podle „podpisu“ stejní vandalové. I přes mnohá upozornění z naší
strany navštěvuje zastávku, která má
sloužit pouze jako místo k čekání na
autobus, neubuzská mládež, která si ji
plete s kuřáckým salónem.
Těsně před uzávěrkou zpravodaje
začali „pachatelé“ škodu likvidovat.
Doufejme, že si své dílo již více nebudou ničit.

Rodiãe, víte kde tráví voln˘ ãas va‰e dûti?

SDH NEUBUZ
V˘roãí zaloÏení SDH na Hrobicích a ve V‰eminû
9. července 2006 slavil Sbor dobrovolných hasičů na Hrobicích 70. výročí
svého založení. Zúčastnili jsme se mše svaté u místní kaple a slavnostní schůze.
Byly vzpomenuty těžké začátky zakládajících členů, jejichž obětavost a pracovní
nadšení bylo příkladné pro ostatní. V dnešní době má sbor velmi silnou základnu,
která dosahuje dobrých sportovních výsledků a ve spolupráci s OÚ se podílejí na
rozkvětu obce.
„Sbor dobrovolných hasičů ve Všemině založen byl dne 19.července 1936 za
přítomnosti bratra župního Starosty Trávníčka z Vizovic“
Z úvodních slov jste poznali, že 70 let založení SDH slavili i ve Všemině. První
hasičské sbory – to byla dobrovolná sdružení lidí, kteří svou prací, činností
a zásahem při požárech i různých živelních pohromách pomáhali bez nároku na
odměnu svým bližním.
Po slavnostní mši svaté konané v kostele sv. J. Nepomuckého se odebral průvod
hasičů do kulturní místnosti na hřišti, kde se konala slavnostní schůze. Také zde
byla vzpomenuta historie i současnost sboru. Zástupci okolních sborů i hosté
popřáli místním hasičům, aby pokračovali v prospěšné práci, kterou začali jejich
předchůdci.

V˘let do Zoo Le‰ná
Léto bylo v plném proudu a děti si užívaly zasloužené prázdniny. Za krásného
počasí jsme si vyjeli na kolech. Zvolili jsme trasu tak, aby byla bezpečná i zajímavá. Cílem naší cesty byla ZOO Lešná, kde jsme si mohli prohlédnout zblízka
zvířata z celého světa. Líbily se nám velké výběhy, které umožňují zvířatům co
nejvíce pohybu a tak žijí podobným způsobem jako ve volné přírodě. Obdiv si
zaslouží nejen zvířata, ale i romantický zámek, který se nachází v rozlehlém
parku. Všichni dokázali, že nejsou žádní peciválové . Pořádně šlápli do pedálů a
zvládli trasu cca 35 km i pěší prohlídku zahrady. Výlety jsou prima, děti poznaly
spoustu nových věcí a ještě si užily kopu legrace.
MŮJ ZÁŽITEK Z VÝLETU:
Jirka K.
Mrzelo mně, že jsem neměl udici,
protože kapři v rybníku byli přímo trofejní.
Roman V.
Líbilo se mi u slonů, jak je ošetřovatelé krmili chlebem a sprchovali je.

Jirka G.
Byla škoda, že byli zavřeni lachtani,
protože ošetřovatelé čistili bazén.
Pepa T.
Já jsem měl smůlu, dostal jsem
horečku, tak jsem místo výletu ležel
v posteli.
Irča a Verča
Děcka byly super, výlet stál za to !!!

I. roãník Grand – Prix
2. září 2006 se konal 1. ročník
pojezdové soutěže pro družstva žáků
11.okrsku. Akce se nekonala v duchu
požárního sportu, ale spočívala
v šikovnosti, přesnosti a obratnosti
dětí. Každé SDH připravilo pro družstva dvě disciplíny a za nesplnění
úkolu se počítaly trestné body.
Všechna družstva se sjela do
Všeminy, kde soutěž začínala. Po splnění úkolů jsme se přesunuli do
Neubuze, dále do Slušovic, Březové,
Veselé a Podkopné Lhoty, kde soutěž
končila.
Všichni si změřili své síly např. při
přenášení vajíčka na lžičce ve vytyčené dráze, hod granátem na cíl, střelba
ze vzduchovky, skákání přes švihadlo,
šplh na laně a dále shození kuželek
hadicí C.
Na organizaci celé akce se podílel
starosta a jednatel okrsku a všichni
vedoucí mládeže zúčastněných sborů.
Každý touží po vítězství, ale vítěz
může být jen jeden a to bylo naše
družstvo, které přivezlo pohár za
1. místo.
MŮJ ZÁŽITEK ZE SOUTĚŽE:
Mirek V.
Líbilo se mi, že se do soutěže zapojili i naši vedoucí.
Tomáš T.
Musíme trénovat šplh na laně, protože nám to nešlo a dostali jsme hodně
trestných bodů.
Standa T.
Při disciplině odvahy se někteří
pořádně zapotili.
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Noãní
pohárová soutûÏ
v Ka‰avû
29. července se naše družstvo
mužů zúčastnilo noční pohárové
soutěže v Kašavě. Tato akce byla
velmi náročná, navíc nikdo nevěděl
do čeho jde, protože na noční soutěži jsme ještě nebyli. Soutěžit přijelo
přes třicet kvalitních družstev, naši
muži vybojovali ze všech sil 16.
místo. Byla to dobrá zkušenost a na
další noční soutěž s námi pojede
i družstvo žen.

Pohárová soutûÏ Hrobice
V rámci výročí založení SDH Hrobice se v sobotu dne 8. 7. 2006 konala
pohárová soutěž na Dubíčku. Hrobice si svou pohárovku zpestřily netradičním startem na požární útok. Po odstartování si musel každý člen v rychlosti
zapnout opasek, nasadit přilbu a v rychlosti proběhnout vytyčenou klikatou
trasu k základně, kde družstvo provedlo klasický útok. Naše časy byly dobré,
ale pro velkou konkurenci se ženy umístily na pěkném 3. místě a muži na 6.
místě. Naši žáci se na Hrobicích umístili na 1. místě!

2. roãník pohárové soutûÏe v Neubuzi

V sobotu 5. srpna se v naší obci pořádal 2. ročník soutěže
O POHÁR STAROSTY OBCE.
Do útoku byla přidána štafeta, kde jeden člen útoku musel co
nejrychleji zatlouct připravený hřebík do špalku a poté vybíhal
zbytek družstva. Soutěže se zúčastnilo 5 družstev mužů, 2 družstva žen a 5 družstev žáků. Soutěž probíhala ve dnou kolech,
kde se počítal lepší čas. Našim žákům se útok nevydařil, družstvo bylo diskvalifikováno. Byli jsme všichni zklamáni, že zrovna na naši soutěži se jim útok nevydařil, ale i to se stává. Zato
ženám a mužům se dařilo. Ženy konečně porazily družstvo žen
z Hrobic, což je velký úspěch. Muži měli velkou konkurenci,
ale vybojovali pěkné druhé místo. Poháry předával starosta
Neubuze s paní senátorkou Gajdůškovou, která nás přijela navštívit. Moc se jí u nás líbilo a chválila manžely Tomšů za jejich
snahu věnovat se místním dětem a mládeži.
Na pozdní odpoledne a večer jsme měli připravenou taneční
zábavu se skupinou No House, bohužel jsme ji museli pro
nepřízeň počasí zrušit.
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Z na‰í ‰koly
• Změny ve školství
Angličtina je povinná již od třetí
třídy. Učit se bude nejméně tři až čtyři
hodiny týdně.
• Rámcový vzdělávací program
Jde v podstatě o nové osnovy. Školám už nebude žádný státní úřad určovat, jak a kdy mají kterou látku vykládat. Učitelé dostávají volnost spojovat
předměty, nebo některou látku přesouvat do dalších ročníků.
• Školní vzdělávací program
Podle nových osnov škola musí začít
učit v září 2007. Bude to tzv. Školní
vzdělávací program. Každá škola si
vypracuje svůj vlastní. Na konci 5. a 9.
třídy děti dostanou celostátní srovnávací testy, které budou zkoumat jejich
dovednosti v českém jazyce, matematice a studijní předpoklady.
• 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. 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 prožitků 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 motivaci 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.
• Jak docílíme samostatnosti?
Na začátku roku stanovujeme pravidla, která nám mají ve skupinové práci
pomoci. Vedou žáky k samostatnosti.
Pravidla se mění podle počtu , věku, a
skupin žáků. Vzhledem k samostatnosti vyšších ročníků má učitel v září více
času na mladší ročníky.
• Co je pro nás prioritou ?
Naučit děti číst s porozuměním, psát
a počítat. Umět si najít, co potřebuji.
Vědět , kde hledat, umět své znalosti
použít v praktickém životě. Chodit do
školy s radostí, těšit se na kamarády.
Umět naslouchat, komunikovat a umět
pomoci druhým. Být prostě slušným
člověkem !
Lydie Staroveská

Zadními vrátky za zvíﬁátky
Hned první týden školní docházky
jela naše škola na poznávací přírodovědný výlet do zoo. Žáci se zde dovědí
hodně nového, ti nejmladší se lépe
poznají a skamarádí.
Žáci dostali několik úkolů, ti starší si
zapisovali, která zvířátka viděli, co
zajímavého se o nich dozvěděli. Své
poznatky a vědomosti využijí v hodinách prvouky a přírodovědy. Žáci 4.
a 5. ročníku je pak budou dále zpracovávat v celoročním projektu „Zelená
planeta,“ kterým se chceme v letošním
školním roce ve škole zabývat.
Zvířátka v Zoo
Opice skáčou,
ty malé pláčou.
Sloni dupají,
a pak se ňufají.
Hroch je tlustý,
protože nedrží půsty.
Želva chodí do vody,
tam si máčí bačkory.
Lev má velkou hřívu,
češe si ji v říjnu.
Míša Garguláková a Anetka Ševců

Zoologická zahrada
Škola nám začíná,
naše škola do ZOO zavítá.
Byla tam krásná zvířata,
některá byla i kulatá.
Zebry, žirafy i sloni
byli tam i vloni.
Bylo tam i dětské hřiště,
navštívíme ho i příště.
Všechny světadíly tam byly
co se nás jen natrápily.
Cesta domů dobrá byla
můza nás při ní políbila.
Kuba H., Pavel M.,Ondra V.
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„Dobrý člověk, který rozdával
lásku, stále žije v myslích těch,
kteří ho měli rádi“
• Jubilanti
6. 9. Oškera Inocenc, č.p. 83
4. 10. Oškerová Božena, č.p. 31
28. 11. Janotová Františka, č.p. 29
29. 11. Zahořáková Marie, č.p. 89
3. 12. Oškera Eduard, č.p. 39

75 let
75 let
70 let
80 let
93 let

Do dalších let přejeme
hodně zdraví a spokojenosti.
• Narození
19. 6. 2006 Tomšů Johanka, č.p. 79
• Úmrtí
29. 7. 2006 Váňa Josef, č.p. 76
28. 7. 2006 Mika František, č.p. 107
• Přihlášení k trvalému pobytu
Juříková Blanka, č.p. 75
Juřík Miroslav, č.p. 75
Vrlová Radmila, č.p. 109
Vrla Jakub, č.p. 109
Vykopal Leoš, č.p. 94

Dne 7. září by oslavil 65. narozeniny
a 4. října uplynulo 15 let od úmrtí
pana MIROSLAVA KOBYLÍKA,
dobrého přítele, kamaráda, zahrádkáře, hasiče, ale hlavně prvního neubuzského starosty po svobodných volbách v Neubuzi v roce 1990. Odešel
nečekaně uprostřed své tak náročné
funkce, plný plánů, optimismu a energie. Jen ten, kdo takovou funkci vykonává, ví, kolik vyžaduje úsilí, osobního
volna a rodinného porozumění.
S poděkováním, úctou a láskou na tohoto vzácného člověka a přítele, vzpomínají členové prvního zastupitelstva obce Neubuz.
Hynčicová Milada
Tiše vzpomínáme na dny plné lásky, radosti a porozumění
manželka a dcery s rodinami

• Odhlášení z trvalého pobytu
Hynčicová Eva, č.p. 105
Vičík Michal, č.p. 88

Spoleãnû na cestû
V sobotu 23. září 2006 se v hale Novesta ve Zlíně konalo v rámci „Roku
olomoucké arcidiecéze“ setkání nazvané „SPOLEČNĚ NA CESTĚ“. Setkali se
zde členové pastoračních a ekonomických rad s rodinami, kněží, jáhni, pastorační asistenti a katecheti.
Naši obec zastupuje v ekonomické
radě Jana Macháčková a v pastorační
radě Josef Chovanec.
Do Zlína se sjelo 1.100 ministrantů,
kteří slavili pouť. V dopoledních hodinách sloužil mši svatou Mons. Jan
Graubner, arcibiskup olomoucký, který
kladl důraz na práci členů rad v oblasti
práce s dětmi, duchovního vzdělávání
a podpoře lidí, kteří chtějí přijmout víru.
V odpoledních hodinách připravili
organizátoři pestré pásmo vystoupení,
scének a zajímavých zkušeností ze života farností a různých společenství.
Součástí programu byla i hudební
a obrazová projekce vybraných aktivit.
Setkání ukončil arcibiskup Jan požehnáním pro všechny přítomné a jejich
rodiny: „S přáním všeho dobra od
Pána“.
Ivana Tomšů

Uãení v pﬁírodû
Jak cvičení v přírodě začalo? Vzali
jsme si batůžky a rychle opustili školu.

Šli jsme směrem k letišti. Po cestě
jsme plnili první úkol. Jaké stromy jsme
cestou viděli? Ve skupinkách jsme rychle
psali názvy. Někteří však za strom považovali kopřivu, šípek... že by se jim to v
té hlavě všechno přes prázdniny pomíchalo? Další úkol byl na letišti. Psali jsme
slova podřazená a slova patřící k významovému okruhu s kořenem let. Po svačině jsme hráli hru na paměť „Perly“.
Vyslechli jsme si přednášku pilota pana
Pýchy, který nám ukázal letadla v hangáru a dokonce nám předvedl i let. Když
přijela paní učitelka Petra, šli jsme na
zahradu k paní ředitelce hledat poklad.
Pak jsme opékali, řádili a houpali se.
Zpět do školy jsme dojeli auty a čekal
nás dobrý oběd a výuka angličtiny.
Zuzka, Dominik, Marek - sloh 3. roč.
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