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ROâNÍK XIII.

INFORMAâNÍ

ZPRAVODAJ
NEUBUZ

Ze zasedání
Zastupitelstva obce Neubuz
Bylo schváleno
• rozpočet obce za rok 2003
• rozpočet na rok 2004
• firma Terastav na rekonstrukci chodníků
• projekt a rozpočet odpočinkového parčíku
• dotace včelařům 4.000,- Kč
• uspořádání oslav 630 let založení obce
• oprava pomníku u školy
• nákup satelitního příjimače na ČT2
byla provedena inventarizace majetku obce,
prodiskutovány problémy odpadového hospodářství.

II. Včelařská pouť
V neděli 16. května, uprostřed nádherné přírody,
v chrámu Panny Marie Svatohostýnské.
Mimo duchovního ozdravění bude zajištěn prodej
a ochutnávka včelařských dobrot.

KVùTEN
• Až přijde máj,
vyženeme kozy
v háj.
• Bouřce v máji
„nazdar“ volají.
• Chladno a večerní
mlhy v máji hojnost ovoce a sena
dají.
• Chladný květen
bude-li rositi,
mnoho sena budeš
kositi.
• Chladný květen,
červen vlažný je
pro sýpky, sudy
blažný.
• Je-li už máj
zahradníkem, není
stodol milovníkem.

• Je-li v květnu
večer tráva zarosena, hojně bude
vína, hojně sena.
• Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
• Když máj vláhy
nedá, červen se
předá.
• Když se květen
deštěm vlní, srpen
sýpky zrnem plní.
• Když v máji
blýská, sedlák si
výská.
• Květen-li se větrem, červen deštěm
plní, sýpky nejvíce
i bečky plní.

• Májová vlažička naroste travička,
májový deštíček poroste chlebíček.
• Májový deštíček,
dej nám ho
Pánbíček, aby se
vydařil na poli
chlebíček.
• Mokrý máj
- v stodole ráj.
• Roj, který se
v květnu rojí, za
plný vůz sena stojí.
• Suchý březen,
mokrý máj - bude
humno jako ráj.
• V květnu-li hrom
se ozývá, v červnu
zřídka mrholívá.

OSLAVY

FOTOAKTUALITY

Z historických pramenů vyplývá,
že obec Neubuz vznikla koncem
roku 1373. Proto se Zastupitelstvo
obce Neubuz rozhodlo v rámci
letošních pouťových slavností oslavit
630. výročí založení obce.
Oslavy proběhnou 7-9. května 2004.
PROGRAM
Pátek 7. května 20.00 h
Taneční zábava se skup. CORADO
areál Moštárny
Sobota 8. května 20.00 h
Taneční zábava se skup. KOSOVCI
areál Moštárny
Neděle 9. května 10.00 h
• Slavnostní otevření odpočinkového
parčíku na návsi
• Výstava 630 let obce
areál školního dvora
• Den otevřených dveří
základní škola

• 22. 4. 04 proběhla kolaudace rekonstrukce potoka Všeminka.
Celkové náklady činily 4.750.000,- Kč a byly zaplaceny ze státního rozpočtu.

11.00 - Mše svatá v kapličce
14.00 - Zábavné odpoledne na
Moštárně
Folklorní soubor Prameny
Dětský soubor Pramínek
Taneční skupina Kontrast
Country kroužek
Flétnový soubor Vrabčáci
16.00 - Hudební skupina
Melody Boys
Pivo, limo, kabanos z udírny, zmrzlina, kolotoče, houpačky.

PŘIJĎTE SE VŠICHNI POBAVIT!

Na návsi vyrůstá odpočinkový parčík

Máme novou knihovnu
Jak jsem v předvánočním zpravodaji informovala naše
občany o záměru ZO Neubuz o rozšíření naší knihovny,
tak se i stalo. Dne 10. 3. 2004 byla slavnostně otevřena
nová knihovna, která byla vybudována v prostorách
nevyužité zasedací místnosti v budově obecního úřadu.
Starosta obce, pan Miroslav Dubovský, zahájil provoz
knihovny tradičním přestřižením pásky a předáním klíčů
knihovnici paní Miladě Hynčicové, která uvítala první
návštěvníky. Děti ZŠ pod vedením paní ředitelky Lydie
Staroveské a paní učitelky Hany Červenkové předvedly
krátké vystoupení, které umocnilo slavnostní atmosféru.
Pro všechny přítomné bylo připraveno malé sladké překvapení v podobě kousku dortu, drobných sladkostí
a občerstvení. Poté následovalo zahájení běžného provozu knihovny, kdy si 23 čtenářů zapůjčilo celkem 86 knih,
a co nás nejvíc potěšilo, získali jsme dalších 5 nových
čtenářů. Knihovnu navštívili také dřívější starostové, pan
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Vladimír Kašpárek a pan Vladimír Hynčica, kterým se
nová knihovna také velmi líbila.
Knihovna působí velmi estetickým dojmem, knihy
jsou rozděleny dle jednotlivých kategorií pro nejmenší
děvčata i chlapce, poezii, beletrii pro dospělé, najdete
zde i časopisy, životopisy, cestopisy, encyklopedie atd..
Knihovna je pěkným kulturním stánkem, který bude
přínosem nejen pro dosavadní čtenáře, ale i ty nové
členy, kteří rozšíří naši čtenářskou základnu v budoucnu.
Rádi bychom uvítali nové čtenáře z řad střední generace
– věříme, že si najdete volnou chvilku a navštívíte naši
knihovnu, za účelem zapůjčení dobré knihy.
Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se podíleli
na zřízení nové knihovny, zvláště pak starostovi obce
Neubuz panu Miroslavu Dubovskému a místostarostce
ing. Renatě Zábojníkové, kteří měli na vybudování knihovny hlavní podíl.
Na závěr vás všechny do naší nové knihovny srdečně
zvu.
Milada Hynčicová, knihovnice

Plán rozpoãtu obce Neubuz na rok 2004
/v tis. Kã/
P¤ÍJMY
pﬁijaté dotace od FÚ Zlín

neinv. dotace a pﬁísp.
2 539

za rÛzné správní poplatky

105

neinv. dotace od KÚ obci

38

neinv. dotace KÚ pro Z·

ostatním celkem

54

• Naši jubilanti ve II. čtvrtletí 2004

spoleãenská místnost

59

1. 5. Čechová Ludmila (24)
13. 6. Vlčnovský Jaroslav (33)
16. 6. Lukešová Eva (49)
21. 6. Bělíčková Eliška (122)

knihovna

167

1 200

kabelová televize

112

za úroky

115

obecní zpravodaj

10

za obûdy od dÛchodcÛ

100

záleÏitosti kultury

188

ostatní pﬁíjmy celkem

160

tûlov˘chovná ãinnost, hﬁi‰tû

77

veﬁejné osvûtlení

56

komunální sluÏby

7

komunální odpad

104

90 let
80 let
60 let
60 let

Do dalších let přejeme hodně
zdraví a spokojenosti.
• Narození

Vaculík Tomáš č. 117
• Sňatky

Pﬁíjmy celkem

4 257

V¯DAJE
neinv. dotace KÚ Z·
neinv. dotace obce ‰kole

1 200

stará skládka

10

210

veﬁejná zeleÀ

27

poÏární ochrana - hasiãi

31

pﬁímé náklady z rozpoãtu
obce na ‰kolu

100

odpoãinkov˘ parãík

400
122

neinv. dotace Z· Slu‰ovice za Ïáky

65

v˘dej za obûdy celkem

deratizace obce
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zastupitelstvo obce

320

ãinnost místní správy

616

opravy chodníkÛ

1 000

místní komunikace

185

pitná voda - vrt, studie

278

celkov˘ provoz âOV

107

V˘daje celkem

5 516

Málková Petra - Martin Čech
• Přihlášení k trvalému pobytu

Tomšíček Petr
Tomšíčková Martina
Tomšíček Martin
Tomšíček Prokop
Ďuriak Dušan
Ďuriaková Lucie
Horníčková Věra

čp. 46
čp. 46
čp. 46
čp. 46
čp. 11
čp. 11
čp. 127

• Odhlášení z trvalého pobytu

Záhořáková Edita
Hyklová Lenka
Válková Eva

čp. 89
čp. 95
čp. 6

• Úmrtí

Vičíková Marie
9. 2. 2004
Tomšíček Josef
27. 3. 2004
Lukešová Marie
31. 3. 2004
Oškerová Vlastimila 15. 4. 2004

Schodek 1,259.000 bude uhrazen
z pﬁebytkÛ za pﬁede‰lé období.

Čest jejich památce

INVENTARIZAâNÍ ZÁPIS
z celkového soupisu inventarizaãního
majetku OÚ Neubuz k 31. 12. 2003
Na schÛzi ZO dne 8. 12. 2003 byla starostou p.
Dubovsk˘m jmenována inventarizaãní komise ve
sloÏení: E. Záhoﬁák - pﬁedseda, I. Hynãicová, P.
Sedláãek a S. Tom‰Û - ãlenové.
Kontrolou byl zji‰tûn tento stav:
018 drobn˘ dlouhodob˘
nehmotn˘ majetek
021 budovy, haly, stavby
022 samostatné movité vûci
a soubory mov. vûcí
031 pozemky
042 dlohodob˘ hmotn˘ majetek,
projekt potok V‰eminka
069 ostatní dlouhodob˘ finanãní
majetek - akcie
028 drobn˘ dlouhodob˘
hmotn˘ majetek - OÚ

Prostory nové knihovny čekají na vaši návštěvu

CELKEM

8.432,16, 835.791,30
521.447,1,954.840,51
174.300,20.000,937.738,80

20.438.549,61
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Nejstarší dějiny obce
Jméno naší osady pochází prý od
osobního jména Nebuď a úřední její
název byl dříve Neobuza. Roku 1530
nařídila Okresní policejní správa
v Holešově, že se má obec správně
nazývati Neubuz. Proti tomuto novému, špatně se vyslovujícímu pojmenování dalo obecní zastupitelstvo
protest, který však byl zamítnut.
Poprvé připomíná se naše obec v listinách.
Nejstarší zprávy o naší obci jsou
z konce roku 1373, kdy patřila
pánům ze Šarova. Ti sídlili na Hrádku, hradu nad Dešnou. Toho roku
zakoupil Neubuz, Slušovice a Dešnou lukovský pán Zdeněk z Lukova.
Osada byla původně osídlena
bezpochyby rodem Oškerů, z nichž
ještě v roce 1892 existovalo 9 rodin.
Později do obce přesídlilo mnoho přistěhovalců od hranic moravsko-slezských.
V roce 1892 se mnohých občanů
zmocnila vystěhovalecká horečka.
První se vystěhovala rodina Urbanova z č. 24 do Sv. Ivana-Žabna
v Chorvatsku. Od té doby přicházely
do Neubuze zprávy z Chorvatska
o snadném životě zde.
Ještě téhož roku se vystěhovala
rodina Oškerova z č. 18, Gargulákova z č. 35 a Jan Oškera z č. 42.
Brzy však poznali, že všechno je jiné
a snažili se vrátit zpět.
Rok 1896 byl pro hospodaření
nepříznivý. Koncem července krupobití napáchalo hodně škod. Kroupy,
velké jako slepičí vejce, zničily nejen
zrní, ale i slámu. Po dešti ležely na
hromadách, prý je lopatou sbírali.
Obilí v mandelích porůstalo.
Mimoto ani ovoce téměř žádné.
Květnové mrazy spálily květy i plody
už v zárodku.
Ani rok 1897 nepřinesl spokojenost hospodářům. Dlouhé jarní
deště, lijáky počátkem žní a silné
mrazy uprostřed května zničily
naděje na bohatou sklizeň.
Počátkem prázdnin hrozila i povodeň. Všeminka se rozvodnila, spousta vody vnikla i do síně stavení p.
Řezníka a Laštovicova. Lávka u stavení Bučánkova byla stržena a zanesena pod ves.
První rádio si v naší obci pořídil
v r. 1926 učitel Freund. První rádiokoncerty vzbudily rozruch. U školy
stávaly hloučky mladých i starých
a poslouchaly dlouho do noci. Ještě
téhož roku si rádio pořídil i Vladislav
Kašpárek a obchodník Josef Janalík.
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VELIKONOČNÍ VAJÍČKO
Velikonoční vajíčko organizované SK Neubuz a cvičiteli ASPV Slušovice
proběhlo v sobotu 3. 4. 2004. 80 účastníků absolvovalo pochod plný překvapení. Celá trasa byla připravena v duchu pohádky „O neposlušných kůzlátkách“. Na stanovištích předvedla skupina Kontrast dance výborné herecké
výkony. Během tratě děti plnily různé úkoly. A tak se zpívalo, skládaly písmenka, tancovalo. Pochod byl ukončen opékáním špekáčků na Moštárně
v Neubuzi. Každý si odnesl z pochodu nějaký dárek. Pro menší děti byla
i sladká odměna.
Děkujeme všem, kteří se na organizaci tohoto pochodu podíleli.
L.S.

KRAJSKÁ SOUTĚŽ VE FLORBALU
V sobotu 28. 2. 2004 místo poléhávání v teplém pelíšku se vydalo sedm
našich borců na krajskou soutěž ve florbalu, pořádanou Českou asociací
Sport pro všechny ve Vsetíně – sportovní haly Lapač.
Družstvo, které tvořily 2 dívky, M. Bartíková a V. Sedláčková, dále J.
Kobylík (5. tř.), J. Vaculka (3. tř.), P. Trubelík, J. Gerych a T. Pavelka (4. tř.),
který ostražitým zrakem hlídal naši branku. Na přípravu a trénink měli pouze
jeden týden pod vedením trenérů L. Hynčice a K. Henzelyho.
První zápas byl velmi těžký. Náš tým nastoupil jako první, proti velmi těžkému a rychlému soupeři ze Vsetína. Nic ale naše hráče neodradilo. Byla to
také poslední prohra, kterou utržili. Ve své kategorii 3.-5. tříd mix obsadili
krásné 2. místo. Blahopřejeme!
H.Č.

TANEČNÍ VYSTOUPENÍ COUNTRY KROUŽKU VE ZLÍNĚ
Tradiční soutěž pódiových vystoupení pořádaná RC ASPV Zlín proběhla
v neděli 4. 4. 2004 ve Zlíně. Žáci naší školy se opět umístili na předních místech. Country skladbu i pohybovou skladbu Navštěva z Číny
s nimi nacvičila Radana Hynčicová. Radost našich tanečníků
nebrala konce, když jim porotci
předali pohár za 3. místo za
country a uznání za 5. místo.
Tak přece jejich píle a vytrvalost byla oceněna.
Děkujeme Radaně za nácvik
a těšíme se na soustředění
country tanců ve Střelicích.
Přejeme účastníkům další dobré
výsledky.
L.S.

II. Neubuzský košt slivovice
každý jeden z degustátorů přidělil
jeden bod sám za sebe té nejlepší
kořalce. Ve finále zůstaly tři vzorky.
Vítězem se stal pan Jaroslav Michal
z Vimperku. O druhé a třetí místo se

dělí Miroslav Dubovský a Theodor
Vala. Čtvrté místo obsadil Radek
Macháček, páté Josef Sedláček
(Slušovice) a šesté Karel Jarcovják
(Slušovice).
Pavel Sedláček

Již podruhé se v únorovou sobotu
uskutečnil Neubuzský košt slivovice.
Stejně jako vloni, bylo přihlášeno
kolem 30 vzorků. Hodnotily se vždy
dva vzorky proti sobě, kde byl mezi
ně rozdělen jeden bod. Postupně se
všechny vzorky prostřídaly tak, abychom po desátém kole mohli poslat
do semifinále 12 nejlepších vzorků.
Z těchto pak po dalším koštování
postoupilo 6 vzorků do finále. Zde

SDH NEUBUZ
Dne 17. ledna jsme se sešli na valné hromadě, kde se
hodnotila činnost našeho sboru v uplynulém roce. Po
přečtení zpráv starosty a velitelky družstva žen se hlasovalo o jmenování nového pokladníka. Tuto funkci zastával po dobu 30 let pan J. Janota, který si zaslouží poděkování za svou obětavou práci. Novým pokladníkem
byla zvolena p. I. Tomšů. Z funkce velitele sboru byl
uvolněn p. Semela. Na jeho místo byl
zvolen M. Dubovský ml. Přivítali jsme
i zástupce hasičských sborů z okolních obcí.
Zúčastnili jsme se výroční okrskové
schůze na Veselé, kde se projednával
plán akcí okrsku na rok 2004.
Dne 29. února se sešlo vedení 11.
okrsku, starostové a velitelé sborů.
Schůze se konala v obecní kulturní
místnosti. Průběh akce zajišťovali členové našeho sboru. Všechny nás potěšila spokojenost hostů, kteří byli mile
překvapeni prostředím i organizací
setkání.
V letošním roce se v naší obci
konaly KONČINY. I my jsme se na
této akci organizačně podíleli.

Každému se určitě líbil rej masek v čele s medvědem,
ale i pochovávání basy, kdy spousta našich občanů využila příležitost pobavit se se svými sousedy a známými
při pohárku vína a dobré hudbě.
Při přípravě plánu na r. 2004 jsme projednávali rozšíření našich řad o mládež. Přihlásily se tři děvčata a šest
chlapců, kteří vytvoří družstvo žáků. Přejeme jim i družstvu žen a mužů hodně úspěchů na hasičských soutěžích.
S.T.
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Zápis dětí do 1. třídy
Stejně jako v minulých letech,
pořádala naše škola 27. - 29. ledna
2004 Dny otevřených dveří. Tato
akce byla určena především budoucím prvňáčkům a jejich rodičům,
ale i rodičům žáků, kteří školu již
navštěvují.
I přes dostatečnou propagaci, navštívilo naši školu málo zájemců. Je
to škoda, protože naši žáci se velmi
těšili. Ve školní družině měli připraven malý kulturní program. Toto
vystoupení pak předvedli dětem při
zápisu do 1. třídy. Byly to nejen písničky a básničky, ale i hra našich
nejmladších dětí na flétnu a maňáskové divadlo „O pejskovi a kočičce
- jak si pekli dort“.
Ti, kteří do naší školy k zápisu
přišli, určitě nelitovali. Už ve dveřích je přivítala zvířátka, jako byl
zajíček, pejsek, žabka, dráček či
myška. Děti jim pak rády samy zazpívaly písničku, řekly básničku,
předvedly počítání, poznávání
barev a v neposlední řadě nakreslily
obrázek. Po zdolání překážkové
dráhy, která nebyla vůbec jednoduchá, si každý vysloužil sladkou
odměnu s překvapením a dárek
v podobě panáčka či panenky
s větrníkem.
Věříme, že nejen děti, ale i jejich
rodiče odcházeli z naší školy spokojeni a plni dojmů. Jistě se jim naše
malá rodinná školička líbila a v září
se již těšíme na naše nové prvňáčky.
H. Červenková

Z na‰í ‰koly
PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ VE FLORBALU
Dne 18. 3. 2004 byl z technických důvodů v Neubuzi vypnut el. proud.
Ředitelka školy rozhodla, že využijeme nabídku ZŠ Trnava k uspořádání
utkání ve florbalu a vybíjené žáků obou škol. Všichni se na utkání důkladně
připravili. Děvčata „roztleskávačky“ patřičně vybavena mávátky, všichni svačinami a hlavně myšlenkami na sportovní utkání.
Před zápasem jsme si prohlédli školu i terárium a pak
družstva nastoupila k utkání ve
florbalu. Za mohutného povzbuzování obou škol naše
družstvo zvítězilo. V následujícím utkání ve vybíjené sportovní štěstí stálo na straně hostitelů.
Uspokojeni pěkným sportovním zážitkem a posilněni
chutným obědem jsme se vrátili
domů.
M. Tomšů

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V MATEMATICE – KLOKÁNEK
Již několik let je v ČR organizována matematická soutěž žáků a studentů.
Pro žáky je určena soutěž s názvem Matematický klokánek, ve kterém soutěží
žáci 4. a 5. ročníků ZŠ. Žáci 4. ročníku jsou v nevýhodě, protože některé
z 24 úkolů soutěže obsahují i učivo 5. ročníku.
Letos se soutěž konala ve všech školách 19. března. Po 60 minutách usilovného přemýšlení jsme znali výsledek, prozatím jen žáků naší školy.
Nejvíce bodů a velkou pochvalu si zaslouží Tomáš Pavelka 88 bodů, Laďa
Závada 82 bodů, Roman Červenka 58 bodů.
I ostatní žáci získali docela pěkný počet bodů, ale i velké poučení. Při
logických příkladech nestačí jen ovládat matematické úkony, ale je nezbytné
pozorně si přečíst zadání a přemýšlet. Pokud na toto příští rok nezapomenou,
jistě bude umístění všech ještě lepší.
M.T.

Soutěž ve zpěvu a recitaci „ O první jarní vlaštovičku“
Snahou pedagogů v naší škole je vštípit naší nejmladší generaci lásku k literatuře a písničkám. Proto každoročně,
v rámci spolupráce s okolními školami,
organizujeme soutěž v recitaci a zpěvu.
Nebylo tomu jinak ani tento rok.
Nejdříve proběhlo třídní kolo, kde
soutěžili všichni žáci školy. Z každého
ročníku porota vybrala tři soutěžící,
kteří nás dále reprezentovali.
Tím dnem byl pátek 26. 3. 2004, kdy
k nám přijeli žáci a paní učitelky
z Veselé. Po prohlídce školy s velikonoční výzdobou, mohla být soutěž
s názvem „O první jarní vlaštovičku“

zahájena. Čestným členem odborné
poroty byl pan starosta Dubovský.
Následovalo vyhodnocení soutěžících, kde naši žáci obstáli se ctí, což je
vidět i na konečném umístění.
A jaké bylo umístění našich žáků?
V recitační soutěži byli na 1. místě:
Míša Garguláková (1. roč.), Hanka Krčmářová (2. roč.), Timejka Túryová (3.
roč.), Roman Červenka (4. roč.),
- na 2. místě: Míša Dřevikovská, Kuba Hynčica (1. roč.), Paľko Mlích (2.
roč.), Mirek Minařík (3. roč.), Petra Lukešová (3. roč.),
- na 3. místě: Ondra Vičík (2. roč.).

Dále se recitační soutěže zúčastnili
Laďa Závada a Jirka Gerych.
V pěvecké soutěži byli na 1. místě:
Míša Garguláková (1. roč.), Hanka Krčmářová (2. roč.), Petra Lukešová (3.
roč.), Roman Červenka (4. roč.),
- na 2. místě: Kuba Hynčica (1. roč.),
Ondra Vičík (2. roč.), Mirek Minařík
(3. roč.), Mirek Tomšů (4. roč.)
- na 3. místě: Míša Dřevikovská (1.
roč.), Timejka Túryová (3. roč.).
Pěvecké soutěže se dále zúčastnili
Vašek Fuhrmann a Tomáš Pavelka.
Všem vítězům blahopřejeme!
H. Červenková

Informaãní zpravodaj NEUBUZ - ãtvrtletník obce Neubuz • vydává Obecní úﬁad Neubuz, PSâ 763 15, Tel: 577 983 693, Fax: 577 981 482
E-mail: obec@neubuz.cz • Redakãní rada: ing. Renata Zábojníková, Miroslav Dubovsk˘, Lydie Staroveská, Pavel Sedláãek
• sazba, zlom RENO Zlín • tiskne Krajská knihovna Franti‰ka Barto‰e Zlín • Náklad 200 v˘tiskÛ. MK âR E 13112. NEPRODEJNÉ.

