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Do předvánoční nálady nás v sobotu
28. 11. 2015 uvedl již tradiční jarmark
ve Slušovicích. Všechny příchozí čekalo
nejen bohaté občerstvení, také řada
stánků s ručně vyrobenými předměty
lákala k pořízení nejednoho milého překvapení pod stromeček. Naše škola měla také svůj stánek plný ručních výrobků,
které žáci s nadšením vytvářeli. To však
nebylo všechno. Společně s paní ředitelkou nacvičili čertovské koledování.
Vystoupení našich čertíků mělo podle
velkého potlesku úspěch. No a děti? Ty
odcházely s pocitem, že trocha námahy
za tu radost pro ostatní určitě stojí.
L.P

Konec roku vždy vede k bilancování.
Podařilo se vše, co jsme si předsevzali?
O co jsme usilovali? Po čem jsme toužili?
Mohu říci, že v oblasti zvelebování naší
obce jsme letos opravdu úspěšní byli.
Podařilo se zrealizovat spoustu projektů
jak z vlastních prostředků obce, tak za pomoci prostředků Evropské unie či státu.
O probíhajících projektech a akcích jsem
vás pravidelně informovala jak na stránkách zpravodaje, tak na webu obce. Přesto
bych ty úspěšné znovu ráda připomněla
a zrekapitulovala.
Největší investiční akcí byl projekt
„Zateplení obecního úřadu Neubuz“.
Budova obecního úřadu získala nový moderní vzhled nejen zvenčí, ale i zevnitř.
Na zateplení fasády, střechy a výměnu
vstupních dveří jsme získali dotaci cca
530.000,- Kč z Operačního programu
Životní prostředí z prostředků Státního
fondu životního prostředí ČR. Zbylou část
rekonstrukce budovy, půdních prostor,
chodby, knihovny, elektroinstalace, vybavení i platby za výběrové řízení, zpracování
žádosti i administraci projektu pokryly
prostředky obce. Bylo to cca 790.000,- Kč.
Kdo chodíte pravidelně na úřad, víte, že
vnitřní prostory jsme rekonstruovali postupně už několik let. A letos jsme dospěli
k závěru. Myslím, že proměna úřadu je vidět a většině občanů a návštěvníků se moc
líbí. Částečně upravená knihovna získala
z prostředků Ministerstva kultury z programu VISK dotaci 29.000,- Kč na pořízení
2 počítačů a 1 multifunkční tiskárny
na projekt „Knihovna – centrum celoživotního vzdělávání“.
Druhou větší akcí byl projekt „Areál
Myslivna“ – revitalizace areálu vedle obecního úřadu, který slouží k setkávání nejen
myslivců. Na tuto akci jsme získali dotaci
136.000,- Kč z rozpočtu Zlínského kraje
z podprogramu na podporu obnovy venkova. Celkové náklady byly 228.000,- Kč.
Podařilo se nám také získat dotaci 56.000,Kč na akci „Restaurování pískovcového
Dokončení na str. 3

Kouzelné Vánoce a úspěšný rok 2016 plný štěstí, zdraví, lásky a pohody
přeje všem spoluobčanům Zastupitelstvo obce Neubuz

ZPRÁVY Z OBCE
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Upozorňujeme občany, že v pondělí
21. 12. budou úřední hodiny od 10 do
12 hod a od 14 do 17 hod. Od 22.12.
do 3.1. 2016 bude obecní úřad uzavřen z důvodu dovolené. Od pondělí
4. 1. 2016 bude obvyklá úřední doba.
V nutných záležitosti volejte na telefon
603 844 550. Děkujeme.

Od 13. 12. 2015 se změnily jízdní řády
autobusové linky firmy HousaCar. Můžete
se na ně podívat na našem webu.

Obec Neubuz uzavřela v červnu 2015 se
Zlínským krajem smlouvu o poskytnutí
podpory na realizaci projektu nazvaného:
„Areál MYSLIVNA“ v rámci podprogramu
„Podpora obnovy venkova“. Zlínský kraj se
v ní zavazuje poskytnout obci Neubuz finanční podporu ve výši max. 136.000,- Kč
(cca 60 % skutečných způsobilých výdajů
vynaložených na projekt).
Obec Neubuz se zavázala do 30. 11.
2015 realizovat výše uvedený projekt
a předložit závěrečnou zprávu.
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Popelnice: každý pátek
Svoz plastů – vždy pondělí: 18. leden,
15. únor, 14. březen, 11. duben, 9. květen, 6. červen.
Velkoobjemový a nebezpečný odpad: jaro, podzim – bude upřesněno.
Poplatky za likvidaci odpadů na rok
2016 se nemění – 400 Kč/osoba, nemovitost. Platit můžete od 4. 1. 2016 na obecním úřadě. Dostanete samolepku na popelnici na rok 2016.
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Kdo má zájem o plastové popelnice na
kolečkách 120 l za cenu 550,- Kč volejte,
pište. Máme znovu na skladě.
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Svátečně vyzdobená společenská
místnost 6. 11. 2015 přivítala naše
seniory. Konalo se každoroční setkání, kterého se zúčastnilo 48 našich spoluobčanů.
Zazpívat a zatančit jim přišly děti
z místní školy. Erika Ševců opět předvedla své umění v aerobiku a zpěvem všechny oslnila paní Kateřina Oškerová ze
Slušovic. Všichni si pochutnali na výborné večeři, diskutovali s ostatními a pobavili se u tradiční tomboly. K tanci
a poslechu hrála hudební skupina Ivan
a Danka. Byl to příjemně strávený večer!
Těšíme se na setkání i v příštím roce.
K.G.
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I nadále se můžete přihlásit k odběru
INFO z úřadu. Stačí nahlásit svoji e-mailovou adresu na obecním úřadě (telefonicky,
ústně nebo e-mailem). V současné době
posíláme INFO na 102 adres.
.
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Nezaměstnanost v naší obci k 30. 11.
2015 činí 5,66 %. V evidenci úřadu je vedeno 18 spoluobčanů. Naše obec obsadila
pomyslné 12. místo z 89 obcí zlínského
regionu.

PROJEKT 1.04/2.1.00/03.00015
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Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
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V sobotu 2. ledna 2016 proběhne v naší
obci Tříkrálová sbírka. Vaše domácnosti
navštíví malí i velcí koledníci, aby požehnali Vaše příbytky. Na dveře Vám napíší posvěcenou křídou K+M+B LP 2016. Tento
nápis znamená „Pokoj tomuto domu“.
Každá skupinka bude mít zapečetěnou
pokladničku, do které můžete přispívat na
nemocné, handicapované, matky s dětmi
v tísni a další sociálně potřebné skupiny
lidí. Sbírku organizuje Česká katolická charita.
Nezapomínejte na to, že i vy můžete
jednou služby charity potřebovat.

V letech 2013–2015 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací
(VPP) také v rámci projektu „Vzdělávejte se
pro růst! – pracovní příležitosti“, který je
v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu
České republiky.
V období od 1. 1. 2014 do 31. 10. 2015
byla u zaměstnavatele OBEC NEUBUZ
v rámci projektu podpořena 3 pracovní
místa na VPP za 323 145,- Kč, z toho výše
příspěvku z Evropského sociálního fondu
činila 85 %, tj. 274 673, 25 a ze státního
rozpočtu České republiky činila 15 %, tj.
48 471,75 Kč.

kříže“ z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj. Po restaurování představuje kříž důstojnou kulturní památku obce. Obec dofinancovala akci 24.000,- Kč. Projekt
„Doplnění separace odpadů v Mikroregionu Slušovicko“ přinesl do obce nové
nádoby na tříděný odpad – 4 kontejnery
na sklo, 2 kontejnery na papír, 1 kontejner
na lehké kovy a 2 velké popelnice na plasty. I když po dobu 5 let máme nádoby
ve výpůjčce od Mikroregionu Slušovicko,
poté obec získá majetek v hodnotě
125.000,- Kč za necelých 20.000,- Kč.
Celková dotace pro 8 obcí Mikroregionu
činila více jak 1,5 mil. Kč. V základní škole
byla provedena kompletní výměna 3 ks
vstupních dveří. Náklady včetně stavební-

ho zapravení, výmalby šatny a chodby
a instalace nového označení budovy byly
cca 150.000,- Kč. Vše hrazeno z prostředků obce. V areálu Moštárny bylo vybudováno nové posezení (lavičky, zámková
dlažba), osvětlení, oprava a nátěr podia.
Nový bezpečnostní dojezd získaly obě
skluzavky. I zde se náklady vyšplhaly nad
100.000,- Kč. Také parčík na návsi byl
kompletně opraven – byly provedeny výměny desek na lavičkách a všechny prvky
dostaly nový nátěr. Po obci byly rozmístěny nové odpadkové koše a instalovány
zásobníky sáčků na psí exkrementy.
Veřejné osvětlení bylo rozšířeno o 3 nová
svítidla kolem chodníku směrem ke Slušovicím.
Poslední velkou a velmi rychlou akcí byla
oprava místní prodejny potravin. Po téměř
20 letech ukončila p. Zdeňka Tomšů svou
podnikatelskou činnost – provozování
místní prodejny smíšeného zboží. Tímto
bych jí chtěla poděkovat za to, že vydržela
provozovat obchod tak dlouho, i když jí
velké supermarkety odlákaly velkou část
ekonomicky činných obyvatel, dojíždějících za prací do měst. Získat někoho, kdo

by chtěl v tak malé obci, jako je ta naše,
provozovat obchod, je téměř nadlidský
úkol. Nám se to podařilo. Po zveřejnění
záměru o pronájmu prostor a spoustě vyjednávání, se podařilo uzavřít smlouvu
o provozování prodejny smíšeného zboží
sítě ENAPO s firmou ROSA market s.r.o.
Aby firma mohla otevřít už od prosince,
musely se provést potřebné opravy a úpravy. V sobotu 14. 11. byl v prodejně ukončen provoz a začalo vyklízení. Už v pondělí začal v prodejně čilý stavební ruch. Bylo
nutné kompletně předělat zastaralou elektroinstalaci a osvětlení, vybourat větší
vchod do nových prodejních prostor (bývalý sklad), vymalovat a provést nátěry
dveří, pouklízet, a to všechno se muselo
stihnout za 8 dnů! Díky šikovnosti řemeslníků i pracovníků obce vše klaplo na jedničku a v úterý 24. 11. se prodejna předávala firmě ROSA market. A začal nový kolotoč – stěhování vybavení, naskladňování
zboží, oceňování apod. Byla to spousta
práce, ale vše se stihlo v termínu a v úterý
1. 12. se prodejna poprvé otevřela svým
zákazníkům. Celkové náklady na opravu
prodejny činí téměř 160.000,- Kč a zaplatila je obec jako vlastník budovy. Také náklady na el.energii a plyn ponese obec.
Nájem, který zaplatí firma ROSA market
bude pouhou 1 korunu měsíčně. Náklady
na pracovní síly hradí samozřejmě provozovatel prodejny. Říkáte si „Zbláznili se?
Pronajímat něco zadarmo a ještě na to
doplácet?“ Ne, nezbláznili jsme se. Jen si
myslíme, že zachování základních služeb
pro občany je důležité. Možná by obecní
kasa byla plnější, ale kde by si nakupovali
senioři, maminky a všichni občané, kteří
denně nejezdí auty do zaměstnání?
Prostory by se možná pronajaly k podnikatelským účelům, ale možná by také zely
prázdnotou a chátraly. Já osobně jsem
velmi ráda, že se tato „transakce“ podařila
a že máme kde nakupovat. A také jsem
ráda, že firma zaměstnala „místní“. Zvu
vás proto k návštěvě prodejny, kde si vybe-

rete ze široké nabídky zboží za dobré ceny.
Firma nabízí spoustu zboží za akční ceny,
letáky dostáváte do svých schránek.
Pozitivní tečkou je dopis ze Státního
fondu životního prostředí z tohoto týdne,
ve kterém jsme dostali rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků na akci
„Revitalizace zeleně v centru obce Neubuz“. Projekt se bude realizovat příští rok
a celková poskytnutá dotace by měla být
310.000,- Kč! Když jsme na začátku roku
plánovali investiční akce a podávali žádosti o dotace, ani ve snu nás nenapadlo, že
se vše tak podaří. Mám z toho upřímnou
radost a věřím, že i vy!
Budeme se snažit, abych i na konci příštího roku mohla uveřejnit tak pozitivní
zhodnocení roku. Nové programovací dotační období začalo a snad přinese něco
i do naší obce.
Ing. Renata Zábojníková,
starostka
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Těmito slovy si vzájemně přejeme
o vánočních svátcích. Vánoce mají své
zvláštní kouzlo. Jsou obdobím, které
v nás probouzí to lepší, co je v nás.
Dáváme lidem ve svém okolí kousek ze
svého života, chceme jim udělat radost,
nějak je obdarovat. Jejich radost se pak
stane i naší radostí, dle známého úsloví,
že sdílená radost je radost dvojnásobná.
Nejdůležitější ovšem je, že budeme spolu se svými nebližšími, že si vzájemně
darujeme svůj čas. Kéž by nám zůstalo
otevřené srdce pro radost a lásku i pro
další dny v roce. Abychom k sobě nebyli milí jen jednou v roce, ale podobných
chvil v našem životě přibývalo!
Přeji Vám všem radostné prožití svátků vánočních v kruhu svých blízkých,
pevné zdraví, kopu štěstí a plno lásky
po celý příští rok.
Renata Zábojníková
starostka
3
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24. 12. ŠTĚDRÝ DEN
Štědrý den a Boží hod se ve středověku
slavily jinak než dnes, a sice veselými průvody s maskami, zpěvem, tancem, jídlem
a pitím. Dochovala se kritika arcibiskupa
Arnošta z Pardubic z roku 1357, že muži
i ženy tráví Štědrý den hraním kostek
a opíjením a veselím dlouho do noci.
Teprve od druhé poloviny 17. století se
začaly Vánoce slavit jinak, v duchu barokní zbožnosti, která kladla důraz na rodinně a církevní hodnoty, k nimž patřila střídmost, modlitby a dobročinnost. K Vánocům patřila i koleda, nechodily na ni však
jen děti, ale například kněží, biřici či
hrobníci a v předhusitské Praze byla povolena koleda i nevěstkám. Štědrý den začínal od doby baroka ráno rorátami. Přes
den lidé drželi půst, dětem se slibovalo
zlaté prasátko, někde je rodiče strašili
Perchtou, která měla párat bříška dětem,
které nedodržely půst. Po štědrovečerní
večeři šli všichni na mši do kostela. Dům
musel být bezvadně uklizený a vyzdobený.
Štědrovečerní večeře měla mít devatero
chodů, což znamenalo, že stůl měl nabízet všechny druhy pokrmů. Štědrý den se
nemohl obejít bez magických rituálů.
Počet stolovníků nesměl být lichý, pokud
to počet členů rodiny vyžadoval, prostíralo se pro neznámého poutníka. Při večeři
se nesmělo vstávat, jinak hrozilo, že rodina nezůstane pohromadě. Někde se z toho důvodu omotávaly nohy stolu řetězem. Hospodyně používaly výhradně
mouku z vlastní úrody a někdy přidávaly
svěcenou vodu. Trochu jídla zahrabal hospodář ke kořenům stromů v zahradě, aby
plodily hodně ovoce. A pochopitelně se
také předvídala budoucnost. Při večeři se
krájela jablka a sledovalo se, objeví-li se
hvězdička nebo křížek. Lidé si dávali drobné dárky a obdarovávali chudé.
25. 12. BOŽÍ HOD
Den Ježíšova narození byl pro věřící
nejdůležitějším svátkem. Za svítání se konala jitřní neboli pastýřská mše, během
dopoledne pak další, nazývaná slavná či
velká. Lidé trávili tento svátek doma, odpočívali, říkalo se, že se nesmí pracovat
a některé hospodyně proto ani nestlaly.
26. 12. SVATÝ ŠTĚPÁN
Tento den se lidé především navštěvovali navzájem a bavili. Už ve středověku se
pořádaly hostiny a chodili koledníci (ti
původně chodili v průběhu celých Vánoc).
Sv. Štěpán je patronem koní a kočích.
Koně proto dostávali do krmení požehnanou sůl nebo je kropili svěcenou vodou,
případně jim u kováře pouštěli žilou, aby
byli zdraví. Hospodáři také nechávali
v kostele požehnat hrst ovsa, kterou pak
přimíchali do jarní setby.
4
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Zapomeňte na doby, kdy se u staré budovy městského kulturního střediska
ve Slušovicích tísnilo na malém plácku několik stánků. Když se tradiční Adventní
jarmark Mikroregionu Slušovicko před třemi lety přestěhoval do prostor slušovické
Nové sokolovny a přilehlé Sokolské zahrady, získala tradiční akce nový rozměr.
„Vnitřní i venkovní prostory máme téměř zaplněny, volné místečko tu téměř
nenajdete,“ řekla hned u vstupu portálu
Horní Podřevnicko Jana Kapustová z městské knihovny ve Slušovicích. Jiného zástupce Slušovic – přímo starostu Petra
Hradeckého najdete v sympatickém stánku „jelínkovy“ slivovice. Ani on si na nezájem příchozích nemůže stěžovat.
Zdaleka nejen slušovičtí se však na celé
akci podílejí. „Každá z obcí Mikroregionu
Slušovicko tu přispěje svým dílem. Proto je
to velice příjemná starost,“ přidal názor jiný starosta, pro změnu kašavský Josef
Jarcovják. A tak by šlo pokračovat, těžko
všechny aktivní zástupce obcí jmenovat.
Samotného předsedu Mikroregionu Slušovicko, Dana Juříka z Veselé vidíme pracovat u zabíjačkových kotlů, stejně také
Roberta Tomšů ze Všeminy či Arnošta
Horáka z Ostraty.

Mezi tím vším poletuje Renata Zábojníková, starostka z Neubuzi, jako jakási
koordinátorka a zároveň moderátorka kulturního programu. Ten je zase každoročně
výsadou škol a školek z okolí. Za velkého
zájmu návštěvníků v něm letos vystoupily
děti z mateřské školy ve Slušovicích, dále
žáci základních škol z Veselé, Neubuzi
a Kašavy. Ve skvělé formě zde také vystoupil pěvecký soubor CANTIAMO – Schola
rodičů a dětí pod vedením Kateřiny
Oškerové.
Další akcí Mikroregionu Slušovicko
bude jeho ples, který se koná 30. ledna, v naplno rozběhlé bálové sezoně.
Petr Jaroň
Více fotek na webu Horního Podřevnicka.
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letošní advent a také vánoční svátky jsou na celém křesťanském světě poznamenány rokem milosrdenství. Můžeme i my tak trochu rozjímat o tomto tajemství, které
nám všem konkrétně zjevuje Boží lásku, kterou spatřujeme nejdříve v jesličkách, a to
je vánoční téma a také při pohledu na kříž a to již patří do velikonočních událostí.
V minulém století a také v tomto století, které náleží již do třetího tisíciletí, se papežové zabývali velmi naléhavou otázkou: Jak zamezit přílivu zla? Zlo neporazí vojenská moc, ale jedině milosrdenství. Zdánlivá Boží bezmoc, kterou můžeme vždy spatřit
v Betlémském dítěti, je ve skutečnosti vždy projevem moci dobra. V jedné krásné
modlitbě prosí sestra Faustina Kovalská, která se stala apoštolkou Božího milosrdenství, aby milosrdenství Ježíšovo, tento nejhlubší projev, který vyšel ze srdce Božího
Syna, nás stále utvářelo, aby bylo jakousi formou bytí, naším životním postojem.
V tomto roce se právě tomuto máme učit. Rozjímejme nad touto modlitbou sestry
Faustiny.
Pane Ježíši, toužím se celá proměnit ve Tvé milosrdenství a být Tvým živým
odleskem. Pane, kéž ta největší Boží vlastnost, Tvé milosrdenství, pronikne skrze
mé srdce a mou duši k bližním. Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé oči, abych
nikdy nepodezírala a nesoudila podle vnějšího zdání, ale abych hleděla na to, co
je v duších bližních pěkné a přinášela jim pomoc.
Pomoz mi, Pane, aby můj sluch byl milosrdný, abych se skláněla k potřebám
bližních, aby mé uši nebyly lhostejné k bolestem a nářkům bližních.
Pomoz mi, Pane, aby můj jazyk byl milosrdný, abych nikdy o bližních nemluvila
špatně, ale pro každého měla slovo útěchy a odpuštění.
Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé ruce a plné dobrých skutků, abych
dokázala činit bližním jen dobro a sama přijímala těžší a hrubší práce.
Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé nohy, abych vždy spěchala bližním
na pomoc a ovládala svou ochablost a únavu. Mým skutečným odpočinkem je
sloužit bližním.
Pomoz mi, Pane, aby bylo milosrdné mé srdce, abych měla soucit se všemi
utrpeními bližních. Neodmítnu své srdce nikomu. Budu jednat upřímně dokonce
i s těmi, o nichž vím, že budou mé dobroty zneužívat... (Deníček 163)
Přeji Vám všem, abyste po adventní přípravě a oslavách Božího příchodu na tento
svět s otevřenou myslí a otevřeným srdcem kráčeli vstříc Božímu milosrdenství po celý
příští rok. Ze srdce žehná Vám všem,
otec Emil.

Ve středu 7. 10. 2015 začalo dopolední cvičení dětí pod vedením nové paní
lektorky Martiny Kadlecové, která si děti
získala hned od prvního okamžiku.
Cvičení navštěvuje 5 – 7 dětí. Děti nejenom cvičí, ale naučí se spoustu básniček, písniček, a také práci v kolektivu.
Součástí každé lekce je výtvarné tvoření,
které děti moc baví.
Ve čtvrtek 8. 10. 2015 v 17 hodin
jsme pořádali ve společenské místnosti
akci Malovaní do písku. Byla to úžasná
podívaná. Pod rukama paní Mariky
Koňařové se písek proměňoval v krásné
obrázky – pohádkové příběhy. I děti si
přišly na své a mohly si toto umění také
vyzkoušet. Kdo přišel, tak nelitoval stráveného času s námi. Já ovšem lituji, že
se této akce nezúčastnilo více dětí, ale
tak už to bohužel v naší obci je!

Ať světla vánočních svíček prozáří láskou, radostí a štěstím nejen sváteční chvíle Vánoc, ale
i všechny dny nového roku 2016.
Přeji Vám všem hodně zdraví, spokojenosti,
osobní a rodinné pohody a Božího požehnání.
Knihovnice Milada Hynčicová

Podzimní a předvánoční tvoření
V říjnu jsme se sešly, abychom se naučily základy drátkování. Pro všechny
z nás to bylo první setkání s touto technikou. Pod vedením paní Mohylové jsme
se naučily oplétat skleničky a vyrobily
jsme si ozdobné zápichy s korálky.
V pátek 27. 11. 2015 jsme tvořily vánočně. Bylo to netradiční a jednoduché
tvoření. Z proutků, mašliček a dřevěných ozdůbek jsme tvořily stromečky
na zavěšení a zápichy do květináčů. Byla
to příjemná zábava!
Kurzy tvoření mají u nás již tradici
a jsem moc ráda, že po skončení kurzu
máte zájem o další. Určitě budeme pokračovat i v příštím roce!
V sobotu 5. 12. 2015 se po setmění
ozývalo obcí zvonění. Svatý Mikuláš
s andělem a čertem byli na své pochůzce. Děti už byly netrpělivé a s napětím
čekaly jejich návštěvu. Mikuláš každému
z knihy hříchů přečetl, v čem by se měly
polepšit, ale taky chválil. Za básničku
nebo písničku každý dostal odměnu.
Děkujeme naší mikulášské družině a těšíme se zase za rok!
V pondělí 7. 12. 2015 bylo na společenské místnosti živo! Proběhlo tradiční
vánoční focení s Barčou Švajdovou.
Zájem byl veliký. Paní fotografka měla
práci až do večera. Děkujeme!
K. G.
Hezké a klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví a pohody v roce
2016 přeje Komunitní škola Sova
5
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Po vítězném tažení na jaře, kdy jsme
ještě hráli IV. třídu, jsme dosáhli postupu
do III. třídy (již potřetí). Do konce soutěže
jsme usilovali o 1. místo v tabulce, ale
mužstvo zlínských Pasek bylo bohužel lepší. A tak jsme skončili na pěkném 2. místě.
Což nám však stále zaručovalo postup
do III. třídy. Jedno prvenství jsme přeci jen
získali. A to byli naši střelci, kteří v okrese
obsadili první dvě místa. Michal Pšenka 27
branek a Martin Vrba 20 branek. Navíc
Michal Pšenka má v Neubuzi další primát,
a to za dobu jeho působení v 1.FC Neubuzi
vstřelil již 200 branek. K tomuto úspěchu
mu gratulujeme. Do nového ročníku jsme
se připravovali v domácím prostředí, když
jsme hráli přátelské zápasy a pak jsme na našem
hřišti přivítali mužstvo
z Lucemburska. Utkání
skončilo 9:9 a na penalty
jsme vyhráli 5:4 v přátelském duchu. Za podpory
obce Neubuz jsme mužstvu Lucemburska ukázali
v našem regionu likérku
ve Vizovicích a velký zájem měli o prohlídku našeho hasičského vybavení. Další přípravu jsme absolvovali na turnaji v Dobromilicích (Prostějov), kde jsme
skončili na 2. místě. Mistrovskou sezonu
III. třídy jsme nezačali dobře. Na hřišti

Příluk „B“ jsme prohráli 0:5 (nynější vedoucí mužstvo tabulky). Doma jsme sice porazili Rudimov 5:1, ale hned od Luhačovic
„B“ jsme dostali 6:1. Pak jsme dva zápasy
vyhráli v Bratřejově 4:3 a doma se Šanovem
7:2. Nato jsme nešťastně prohráli v Březůvkách 2:5, ale zato doma s Potečí jsme
zvítězili 3:2 a potom v Tichově 5:1. Ale
zase jsme klopýtli doma, když jsme remizovali s Drnovicemi 2:2 (na penalty jsme
zvítězili 3:2). Ale v Pozlovicích jsme 3:5
prohráli. Potom jsme doma přivítali vedoucí mužstvo Štítné „B“, kterou jsme porazili
3:0. Další dva zápasy už jsme doma vyhráli s Velkým Ořechovem 5:3 a Doubravami
6:2. Takže se dá říci, že jako „nováček“

jsme si vedli velice dobře. Když ze 13 zápasů jsme jich 8 vyhráli, 1x remizovali a 4x
prohráli. Je vidět, že parta kolem trenéra
Martina Rudla umí hrát fotbal a dokáže

ve Zlínském kraji reprezentovat obec
Neubuz. Michal Pšenka nadále dokazuje,
že i ve III. třídě bude vévodit čelu tabulky
střelců. Momentálně je na 2. místě s 15
brankami, když vedoucí Mezírka z Příluk
má o gól víc (16). Po podzimu jsme tedy
na 4. místě 3 body za prvním Přílukem
„B“. Do jarních bojů to bude těžké, neboť
zimní přípravu budeme
muset nahrazovat zápasy
na umělkách, což přináší
další finanční zatížení klubu. V mužstvu zatím nedošlo ke změně kádru.
Rádi bychom přivítali nějakou posilu. A hlavně někoho do vedoucích funkcí.
Našim
příznivcům,
sponzorům a rodinám přejeme hodně štěstí, zdraví
a příjemné vánoční svátky
a šťastný Nový rok 2016. Držte nám nadále palce a přijďte nás v jarní části opět
v hojném počtu povzbudit.
Lucien Rudl, 1.FC Neubuz

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NEUBUZ

3HĀHQtSHUQtNţ
Ani jsme se nenadáli a rok 2015 pomalu
končí. Prožíváme krásné adventní období
a připravujeme se na Vánoce. Děti v hasičském kroužku se pustily do pečení perníků. Paní Blanka Juříková nám připravila
výborné perníkové těsto. Všichni si přinesli vše potřebné a mohlo se začít. Děti jsou
rok od roku šikovnější. Brzy byly plechy
s těstem připravené na pečení. Vůně upečených perníků, dráždila chuťové buňky

6

a každý chtěl co nejdříve ochutnat sladkou
voňavou dobrotu.
Samozřejmě nechybělo namáčení perníků do čokolády a zdobení. Než poleva
ztuhla, ještě jsme si povídali a hráli slovní
hry na téma Vánoce. Míša s Dominikou
napečené perníky daly do sáčků, aby se
každý doma pochlubil, jak se společné dílo
podařilo. Na pečení se za námi přišel podívat tatínek se svými kluky, kteří by měli
zájem chodit do hasičského kroužku.
Perníky jsme pekli den před Mikulášem
a dětem bylo nutné
připomenout, že
budou chodit i čerti. Rachot s řetězem na chodbě
zbrojnice s některými pěkně zacloumal. S dětmi nás
ještě čeká vánoční
turnaj ve fotbale
v hale tělocvičny
v Trnavě.
Do Vánoc ještě
zbývá nějaký čas,

3RMH]GRYiVRXWěç
V sobotu 17. 10. 2015 se družstvo
mladších a starších hasičů zúčastnilo
pojezdové soutěže. Děti plnily úkoly
celkem v sedmi okolních obcích. Účast
byla velká. Mladší žáci i přes obrovskou
snahu skončili na 6. místě. Velkým příjemným překvapením bylo 1. místo našich starších žáků! Blahopřejeme!
M.G.
který je spojený nejenom se sháněním
dárků, ale maminky s dětmi pečou vánoční
cukroví, chodí na vánoční trhy, kde se zpívají koledy a můžete ochutnat ve stáncích
různé dobroty. V tento předvánoční čas
nesmíme zapomenout na vánoční přání,
která posíláme svým známým.
9. ledna 2016 Vás zveme na VALNOU
HROMADU SDH Neubuz. Sejdeme se
v kulturní místnosti nad obchodem
v 18.00 hodin, kde zhodnotíme práci
hasičů v roce 2015.
Ivana Tomšů

Z NAŠÍ ŠKOLY
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Mezi naše tradiční akce ve spolupráci s rodiči patří adventní tvoření zejména věnců,
stromečků či pestrých vánočních dekorací. Letos byla účast maminek, tatínků, dětí
i všech kreativních příznivců opravdu velká, což nás nesmírně potěšilo. Přispěla k tomu
i klidná atmosféra s kávou a malým pohoštěním. Hotové výtvory byly překrásné a naladily nás na Vánoce. Děkuji především paní vychovatelce Haně Vávrové a paní Blance
Juříkové za zajištění větviček chvojí, ozdob a dalších drobností.
P.V.

Dne 8. 12. 2015 začal obyčejný školní
den. Ale bylo neobvyklé to, že jsme museli jít do horní třídy. Všichni netrpělivě
čekali, co se bude dít. A dočkali jsme se,
navštívil nás pan Dřevojánek. Hned po
příchodu ho představila a uvítala paní
ředitelka a poté nám už začal povídat
o dopravě. Jak máme správně chodit po
silnici a také povinná výbava na kole
byla velmi zajímavá. Všichni se hlásili
a odpovídali na otázky, které nám pan
Dřevojánek dával. Po chvilce byla pauza.
Poučná hodinka byla jenom příprava ne
TESTY. 1. a 2. ročník šel do druhé třídy,
kde se věnovali učení. A my jsme si připomínali něco o dopravě a HURÁ NA
TESTY. Test se skládal z 20 otázek. Křižovatky, značky, pravidla… v testu nechyběly. Všem se test celkem povedl. Pan
Dřevojánek se rozloučil a šel.
Moc se mi to líbilo, bylo to super!
Adam Vaculka

ÔVSěFKQDåHKRçiND
JIž 6. ročník této soutěže vyhlásili ZŠ
Vsetín Sychrov, spisovatelka Šárka Junková,
muzeum regionu Valašsko, město Vsetín
a Zlínský kraj.
Celkem se zapojilo přes 2 000 soutěžících, kteří si vzájemně doporučovali knihy
s ilustracemi, textem nebo kombinací
obou variant. Do soutěže bylo zasláno
1 029 příspěvků z 98 škol z celé republiky,
Slovenska a Polska. Také ještě několik dalších příspěvků přišlo z osobních adres přímo od autorů. Martin Křížka, žák 2.
ročníku naší neubuzské školičky získal
v takto velké konkurenci ocenění mezi
těmi nejlepšími. Srdečně blahopřejeme!
P.V.
Před Podzimními prázdninami v pondělí
3RG]LPQtGQ\Y=ä1HXEX] výborné výsledky na sebe nenechaly dlouho
a úterý 26.–27. 10. 2015 proběhly v naší
čekat. Všichni doběhli šťastně do cíle a hlavškoličce tradiční dny otevřených dveří, kdy měli rodiče i široká
ně bez zranění, za velké podpory fanoušků. Těm nejlepším byly
předány slavnostní medaile, diplomy i odměny.
veřejnost možnost nahlédnout přímo do vyučování v neubuzské
Potom už jsme se ale šli přichystat na odpoledne. Namazali
škole. Mnozí této možnosti využili a už od rána trávili společně
s námi čas ve školních lavicích, na interaktivní tabuli, skládali
a nazdobili jsme společně jednohubky, za které následoval vels námi kartičky, zpívali písničky a vyzkoušeli si i svou angličtinu.
kolepý potlesk a pochvala všech přítomných. Už před 17. hodiPodzimní výzdobu školy ještě doladili úžasní skřítci „Podzimníčci“,
nou přicházeli první návštěvníci, kteří si prošli školu, hlasovali
o nejkrásnějšího skřítka „Podzimníčka“ a ochutnali dobroty,
které společně vyráběli rodiče s dětmi. Musíme konstatovat, že
které byly připraveny. Účast byla velká, což nás ohromně potěširok od roku jsou tyto výtvory čím dál krásnější a propracovanější. Letos poprvé při hlasování vyhráli 1. místo, vyhlídkový let lelo. Proběhlo krátké vystoupení žáků školy, kteří zatancovali, zatadlem věnovaný panem Polepilem z letiště Slušovice, hned
zpívali a zahráli na flétny a našim prvňáčkům byl slavnostně
2 výherci – sourozenci Vaculkovi a Lucie Vávrová. Ostatní výtvarpředán slabikář. Následoval pochod „broučků“ s lampiony obcí
níci ale také získali krásné ceny i sladké odměny.
Neubuz až na hřiště, kde vyvrcholením byl překrásný ohňostroj.
V úterý po velké přestávce proběhl v rámci Zdravých dnů také
Během těchto dnů vládla příjemná atmosféra. Nádherně jsme si
běh Neubuzí, kdy za námi přišli paní starostka obce Neubuz
to všichni užili a odnesli si spoustu zajímavých zážitků.
Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili a přispěli k jejímu
Renata Zábojníková i pan místostarosta Miroslav Dubovský, kteří se ujali startování. Nádherné slunečné počasí nám přálo, a tak
zdárnému průběhu.
P. V.
7

9\VWRXSHQtSURVHQLRU\

Mezi pravidelné akce, kterých se účastníme a moc rádi tam chodíme, patří vystoupení pro neubuzské seniory. Tentokrát se toto setkání uskutečnilo v pátek 6. listopadu.
My jsme si připravili pásmo s názvem „A dyž sa Valášek narodí“, které bylo plné valašských písniček, říkanek a vyprávění. Vystoupení tentokrát bylo připraveno speciálně
pro děvčata, neboť jsou moc šikovná a lidové písničky, tanečky i tradice je zajímají
a baví. Velmi nás potěšilo, když si babičky a dědečkové začali pozpěvovat písničky
společně s námi. Vážíme si pozvání na tuto akci, velký aplaus a pochvaly svědčí o tom,
že se pásmo povedlo a líbilo, což je pro nás velké ocenění.
P. V.

632/(ÿ(16.É
.521,.$
Jubilanti
9.12.’15 Válková Božena, č.p. 6
13.12.’15 Jevická Dana, č.p. 119
31.12.’15 Hynčicová Libuše, č.p. 67
9.1.’16
Neumannová Helena, č.p. 71
23.1.’16 Čuba František, č.p. 70
9.2.’16
Kobylík Jaroslav, č.p. 132
28.2.’16 Čechová Františka, č.p. 43
Narození
6.11.’15 Bártík Michal, č.p. 143
Úmrtí
12.12.’15 Tomšů Marie, č.p. 50
Odhlášení
Železník Radomír, č.p. 106

65 let
70 let
86 let
60 let
80 let
60 let
70 let

Upozornění: V rubrice Společenská kronika jsou
zveřejňovány významné životní události občanů
Neubuze. Pokud nechcete tyto informace, které
se Vás osobně týkají zveřejnit, obraťte se na
Obecní úřad v Neubuzi – písemně, osobně nebo
telefonicky na tel. číslo 577 983 693 nebo
603 844 550.

3őHNiçNRYiGUiKDYH6OXåRYLFtFK
ASPV Slušovice uspořádala pro děti regionu Mikulášskou překážkovou dráhu s přehlídkou tanečních kroužků. Vystoupily děti z oddílů ASPV. Oddíl Rodičů dětí, malý Kontrasťáček, Kontrast starších Zumbiček, dále pak děti z MŠ Sluníčko ze Slušovic, dále krasobruslařky a čarodějky ze ZŠ Veselá a Mažoretky ze Slušovic a také děti ze ZŠ Neubuz. Čerti
a čertice z Neubuze předvedli kousek vystoupení z Jarmarku. Opět se ukázaly naše děti,
že patří mezi ty nejšikovnější. Celou přehlídku provázel šašek s klaunem. Ani o čerty nebyla nouze. Nechyběl Mikuláš s andělem, který rozdával dětem dárečky a odměny za písničku či básničku. Bufet zajistila Liba Frajtová z cukrárny na náměstí ze Slušovic.
Na závěr po proběhnutí překážkové dráhy dostali účastníci adventní kalendář a také
výhru z bohaté tomboly. Všem dětem děkujeme za krásné vystoupení. Poděkování patří
i přátelům ASPV, rodičům a vedoucím kroužků, kteří pomohli při organizaci této akce.
Pěkné Vánoce Vám všem!
L.S.

Zvoneček zvoní, cukroví voní.
Stromeček svítí, ozdoby se třpytí.
Kupu sněhu pro děti,
hodně dárků pro všechny.
Přejeme Všem našim spoluobčanům
a přátelům myslivosti radost, štěstí,
lásku, zdraví, pohodu a klid,
nejen v čase vánočním,
ale i v nadcházejícím novém
roce 2016
Za MS Neubuz – Dešná
Staňka Minaříková

POZVÁNKA
Mikroregion Slušovicko a město
Slušovice Vás zvou na

SPOLEČENSKÝ PLES
MIKROREGIONU SLUŠOVICKO
v sobotu 30. ledna 2016
v 19.30 hod.

SLUŠOVICE – NOVÁ SOKOLOVNA
Vstupné 100 Kč
Vstupenky si můžete zakoupit
na MÚ ve Slušovicích nebo u starostů
členských obcí mikroregionu.
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