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Starostové členských obcí Mikroregionu Slušovicko po roce opět pořádali již
tradiční jarmark, který zahajuje na Slušovicku adventní čas.
Tytam jsou časy, kdy se na jarmarku
u starého Kulturního střediska ve Slušovicích choulilo několik prodejců se svými
stánky. Od roku 2012, kdy se akce přesunula do rozlehlých prostor sokolské zahrady a velkého sálu Nové Sokolovny a získala tím nový rozměr, je rok od roku oblíbenější. I podle letmého pohledu bylo v sobotu zřejmé – návštěvníků přišlo letos
nejvíce!
A nutno dodat návštěvníků spokojených. Vždyť nabídka výrobků lidové tvorby
byla letos opravdu pestrá, a i každoroční
hit jarmarku – domácí zabíjačka – doznal
rozšíření prodeje. To se ukázalo jako velké

plus. V průběhu celého dopoledne obcházely sokolskou zahradu krojovaná děvčata
– letos to byly krásky z Neubuzi. Jako vždy
rozdávaly slivovici a koláčky. Chybět nemohl ani vždy dobrou náladu přinášející
gajdoš Petr Sovják.
V rámci kulturního programu předvedly
svá adventní vystoupení postupně děti ze
slušovické MŠ Sluníčko či základní školy
v Neubuzi. Vánoční koledy potom zazněly
v interpretaci slušovického sboru CANTIAMO – Scholy rodičů a dětí.
Na zdárném průběhu jarmarku pracovali nejen starostové, ale i spousta dalších
šikovných lidí ze všech obcí mikroregionu.
Patří jim za to velké poděkování. Volný čas
věnovali tomu, aby návštěvníci odcházeli
domů spokojení a dobře naladění.
Petr Jaroň, Horní Podřevnicko
Renata Zábojníková, MRS

Kompletní fotogalerii najdete na www.hornipodrevnicko.cz

ZPRÁVY Z OBCE
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Určitě jste již všichni zaregistrovali, že obec v červenci zakoupila rodinný dům č.p. 25
i s přilehlým pozemkem. Za dům, stodolu i zahradu o celkové výměře skoro 2000 m²
zaplatila 1,7 mil. Kč. V domě máme v plánu vybudovat 3 sociální byty, každý o výměře
cca 30 m². V současné době je zpracována projektová dokumentace na přestavbu
a zároveň žádost o dotaci do IROPu (Integrovaný regionální operační program). Pokud
by naše žádost byla vybrána a podpořena, získali bychom 90 % uznatelných nákladů
na nákup nemovitosti (ne pozemku) a jeho rekonstrukci. Bydlení by poté mohlo být
hotové do konce příštího roku. Pokud dotaci nezískáme, budeme byty budovat také,
ale za obecní peníze. Samozřejmě bychom žádali o dotaci v dalším kole. Náklady jsou
uznatelné i zpětně. Žádné větší akce na příští rok neplánujeme, protože akce bude finančně nákladná, rozpočet je cca 1,7 mil. Kč. O zajištění bydlení jsme usilovali už
dlouho, ale až letos se nám podařilo koupit vhodnou nemovitost.
V současné době se připravuje zákon o sociálním bydlení, který bude obcím ukládat
povinnost sociální bydlení v obci zajistit. My jsme koupí domu již udělali první krok.
Držte nám pěsti, ať se nám podaří získat požadovanou dotaci.
R.Z.

Ve dnech 6. a 7. října zavítala
na Vizovicko a Slušovicko početná skupina
ředitelů mateřských a základních škol
z Litovle a blízkého okolí. Jejich návštěva
proběhla v rámci projektu „místní akční
plán“, do kterého je v našem ORP zapojena škola v Neubuzi. Ředitelé z Litovelska
první den absolvovali prohlídku MŠ a ZŠ
Kašava, prohlídku likérky RUDOLF JELÍNEK
a ukázku výroby vizovického pečiva. Další
den zavítali ředitelé do školy v Neubuzi.
Ihned po příjezdu se nás ujala usměvavá
paní ředitelka, která nás po škole provedla, pověděla o fungování, projektech a akcích školy. Samozřejmě nezapomněla pochválit šikovné žáky, kteří přítomným ředitelům ukázali krátké taneční pásmo a zazpívali písničku za doprovodu houslí. Všem
se vystoupení líbilo a odměnili žáky bohatým potleskem. Zároveň byl v průběhu
celé návštěvy čas na diskuzi o společných
projektech, aktuálních problémech ve
školství a sdílení příkladů dobré praxe
(zejména, co se týče spolupráce se zřizovatelem a dalšími organizacemi či spolky).
Po krátké prohlídce obce Neubuz, za doprovodu paní starostky, se ředitelé odebrali na poslední zastávku exkurze – kozí
farmu do Vizovic a poté zpět do svých
domovů.
Věříme, že se ředitelům u nás líbilo, a že
se budeme moci podívat v příštím roce
i my k nim. Děkujeme Základní škole
Neubuz za příjemně prožité dopoledne
a těšíme se na další spolupráci.
MAS Vizovicko a Slušovicko
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Ve středu 16. 11. 2016 se ve společenské místnosti nad
obchodem uskutečnilo setkání zastupitelstva obce s občany, dříve známé jako „veřejná schůze“.
Místnost byla skoro plná, na prezenční listině je podepsáno
kromě zastupitelů 45 občanů. To je 10 % všech obyvatel obce.
Na začátku starostka obce zhodnotila 2 roky činnosti od posledních voleb a nastínila plány na příští roky. Za rok 2015 a 2016 se
podařilo získat 1,8 mil. Kč z různých dotačních titulů. Spolu
s obecními zdroji (cca 1,5 mil
Kč) se za tyto peníze provedly
tyto akce: zateplení budovy
obecního úřadu včetně rekonstrukce chodby a půdy, revitalizace areálu Myslivna, revitalizace zeleně v obci, restaurování kříže, oprava hasičské Avie,
nové troje vstupní dveře
do školy, nové nádoby na tříděný sběr odpadu, posezení
a osvětlení v areálu Moštárna,
3 místa pasivního odpočinku,
rekonstrukce místního obchodu, posílení veřejného osvětle2

ní směrem ke Slušovicím. Dotace jsme využili i na platy pracovníků, kteří vykonávali veřejně prospěšné práce.
V plánu na další období je vybudování sociálních bytů, parkovací plocha a oprava zbytku plotu u Myslivny, výhledově rekonstrukce půdních prostor Moštárny, lesopark Bílá Hlína, kanalizace, vodovod, komunitní centrum na návsi. Poté se zapojili do diskuse
občané i někteří další zastupitelé. Mezi diskutovanými tématy
bylo: nevhodné sociální zařízení v areálu Myslivny, horšící se stav
chodníků v obci, neustálé stání aut na chodníku, pobíhání
velkých psů po obci, špatná
přístupová cesta a osvětlení
k chatové oblasti, finanční příspěvky obce fotbalistům a hasičům, možnost sponzorování
od firem, hospůdka Moštárna
– stížnosti na provozovatele
a nepořádek, vodovod a kanalizace, možnost vyčištění
potoka Všeminka, zvýšený pohyb kamionů přes obec směrem na Bílou Hlínu, rychlost
projíždějících vozidel a bez-

pečnost provozu směrem ke Slušovicím,
přechody pro chodce.
Některé diskutované otázky má obec
v plánu řešit, do řešení některých se musí
zapojit i občané. Kdybychom si všichni
„zametli před vlastním prahem“ a chovali
se slušně a dodržovali stanovená pravidla
a zákon, nemusíme řešit většinu problémů. Zkusme se proto zamyslet nad tím, co
pro klidný a pohodový život v obci může
udělat každý z nás. A až pak si stěžujme
na obecním úřadě na sousedy a všechny
ostatní!
Děkuji všem, kteří se setkání zúčastnili,
zapojili se do diskuze a seznámili zastupi-

telstvo obce, co je trápí nebo co by bylo
potřeba zlepšit. Na svých jednáních se tím
budeme zabývat.
R.Z.
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Upozorňujeme občany, že od 22.12.
do 31. 12. 2016 bude obecní úřad uzavřen z důvodu dovolené. Od pondělí 2.
1. 2017 obvyklá úřední doba. V nutných
případech volejte na tel. 603 844 550.
Od 12. 12. 2016 platí nové jízdní
řády autobusové linky firmy HousaCar.
Můžete se na ně podívat na našem webu.
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Popelnice: každý pátek
Plasty: pondělí 16. ledna, 13. února, 13. března, 10. dubna, 8. května, 5. června,
3. července, 31. července, 28. srpna, 25. září, 23. října, 20. listopadu, 18. prosince
Velkoobjemový a nebezpečný odpad: jaro, podzim – bude upřesněno
Poplatky za likvidaci odpadů na rok 2017 se nemění – 300 Kč/osoba, nemovitost.
Platit můžete od 2. 1. 2017 na OÚ. Dostanete samolepku na popelnici na rok 2017.
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Vánoce a vlastně celý prosinec je měsíc obdarovávání, okouzlení
a setkávání se. S rodinou, blízkými, přáteli, ale i se sebou samotnými.
Je to čas dětství a rozzářených dětských očí plných zvědavého napětí.
Čas radosti i klidu. Čas andělů, kostelů a hlasu zvonů.
Čas dobrého jídla a pití. Ale také čas sněhových vloček a zimních radovánek.
Ano, Vánoce patří dětem a dětství, sněhu a zimě, okouzlení
a obdarovávání a poděkování…
Poděkování v pokoře za to, že jsme se ve zdraví dožili konce dalšího roku.
Poděkování za život samotný.
Poděkování za všechna vítězství i prohry, díky kterým jsme
bohatší o zkušenosti.
Poděkování za rodiče, děti, lásky, přátelství i nová setkání,
bez nichž by byl život prázdný.
Poděkování za radost, smutek, emoce.
Poděkování za zdravý selský rozum, smysl pro humor, ironii
a nadhled, díky kterým víme, že spousta věcí a lidí za to
rozčilování a trápení nestojí.
Přeji Vám, abychom si letošní Vánoce užili v klidu, pohodě
a radosti. Bez stresů, hádek, závisti a honění se za dokonalostí.
Abychom se více setkávali, více spolu mluvili nebo jen
vedle sebe v tichém porozumění mlčeli.
Radostné prožití svátků vánočních v kruhu svých blízkých,
pevné zdraví, kopu štěstí a plno lásky po celý příští rok.
Renata Zábojníková
starostka
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Začátek listopadu je každoročně věnován našim seniorům. Nejinak tomu
bylo i v pátek 11. listopadu 2016. Slavnostně vyzdobená společenská místnost
se sice nezaplnila do posledního místečka, ale kdo měl čas a chuť, přišel. Po
úvodním slovu starostky následovalo
vystoupení dětí z naší školy, které vždy
potěší. Dech se všem tajil při vystoupení
Eriky Ševců – letošní bronzové mistryně
světa ve sportovním aerobiku. Pohodu a
pohlazení na duši všem přítomným vykouzlila svým zpěvem Kateřina Oškerová
ze Slušovic. K tanci a poslechu hrál
Ladislav Mokroš.
Bylo příjemné se s Vámi seniory po
roce sejít, posedět, zatancovat si a příjemně si popovídat.
Těšíme se opět příští rok!
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V sobotu 7. ledna 2017 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 2017. 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.
3
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letošní advent, patřil k těm nejdelším,
protože Štědrý den, a proto i Štědrý
večer připadl na sobotu. Měli jsme skutečně celé čtyři týdny na to, abychom
se dobře připravili na svátky Božího
Narození. Vánoce jsou vždycky určitou
výzvou pro každého z nás. V našem
srdci objevit něco nového na Božím
jednání. Letošní advent byl podle adventního kalendáře putováním k vánočním svátkům spolu s Marií, která
přivedla na svět Boží Dítě. Její oddanost
a ochota naslouchat Božímu hlasu,
který začal Zvěstováním archanděla
Gabriela, kdy v překvapení, které je
upřímné, se doví, že tou vyvolenou je
ona sama. Při návštěvě své příbuzné sv.
Alžběty vyzpívá chvalozpěv v hluboké
pokoře a vděčnosti Nevyššímu Pánu
za vše, co jí On učinil a co to znamená
pro každého člověka. Boží spása přichází na svět v podobě bezmocného
Dítěte. Toto Dítě se zřeklo všeho, s čím
mohlo disponovat jako Boží Syn. Prosté
jesličky nám o tom podávají jasnou
zprávu. Bezmocnost Betlémského
Dítěte je tou nejúžasnější skutečností,
která ústí ve vánoční písni Tichá noc:
„Zakrátko Děťátko plenky své změní
v potupný nachový plášť“. Je to téměř
neuvěřitelné, že se Pánu zachtělo poznat, jak chutná naprostá chudoba nedostatek potřebných věcí – a to především v nejvýznamnějších okamžicích
jeho života. Jako Učitel, který ve svém
veřejném působení sám o sobě říká, že
nemá, kam by hlavu složil.
Samotné jesličky i nucený útěk
do Egypta ukazuje od samotného začátku jeho pobytu na této zemi, že i my
jsme pouze poutníky, kteří směřují
ke svému cíli. Ten cíl nemůže být v pozemském světě, ale je někde jinde.
Maria a její snoubenec sv. Josef zažili
i chvíle, kdy museli své Dítě hledat, protože se jim ztratilo. Kolik je dnes lidí,
kteří o Ježíši vědí, ale nějak se jim vytratil ze života. V takových situacích je
třeba hledat, a to velmi vytrvale. Přes
veškerou vánoční poezii a neopakovatelnou atmosféru vánočních svátků,
sklánějme se k Jesličkám s naprostým
jasným vědomím, že je to právě On,
Bůh, Pán, Stvořitel a Zachránce, který se
sklání ke každému z nás a milou tváří
nemluvněte nám vypráví příběh o své
Boží Lásce, která je nezměrná a přišla
k nám a mezi nás.
Hodně duchovního užitku z letošních
vánočních svátků přeje a ze srdce Vám
všem žehná
otec Emil.
4

KOMUNITNÍ ŠKOLA SOVA
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Bazárek
15. a 16. 10. 2016 se uskutečnil bazárek
oblečení a jiných potřeb pro děti i dospělé.
Sešlo se nám zboží od maminek z okolí,
ale i ze Zlína. Během dvou dnů se prodalo
zboží za 15 000,- Kč. Děkuji všem maminkám, které si nakoupily a podpořily se navzájem. Velké díky za pomoc při chystání
akce patří paní B. Juříkové, L. Šebestové
a Zuzce Kocourkové za pomoc při prodeji.
Děkuji i obci Neubuz za podporu.

Podzimní tvoření s mladými hasiči
V pátek 5. 11. 2016 jsem se sešla s našimi mladými hasiči při podzimním tvoření
ve společenské místnosti a věřte, bylo tam
jak v úle. Úkol zněl jasně - vymyslet jednoduchý podzimní výrobek. Jako první
na programu byla výroba ježka z papíru
a listí. Vystřihnout, vybarvit a polepit listím
siluetu ježka z tvrdého papíru byl pro některé nadlidský výkon. Ti nejmenší pracovali bez řečí. Starší měli nespočet dotazů
a výmluv jak to jde a nejde. Nakonec se
dílo zdařilo a zbyl i čas vyrobit si panáčka
z okrasných dýní. Děkuji za pomoc M.
Gargulákové a I. Tomšů.

Předvánoční focení
V pondělí 14. 11. 2016 se společenská
místnost proměnila na fotoateliér. Paní
Barča Švajdová rozbalila plátna a svůj fotoaparát a už od rána se pustila do práce.
Konalo se předvánoční focení. Během celého dne se vystřídalo hodně dětí i celých
rodin, aby potěšily své blízké pěkným dárečkem. Myslím, že focení bylo příjemné
a výsledek bude stát za to! Děkuji Barči
za trpělivost a profesionální přístup!

Předvánoční tvoření s Kamilou
První adventní neděle se přiblížila, a tak
jsme se opět po roce sešly v pátek 25. 11.
2016 ve společenské místnosti. Už při
vstupu na schodiště jsme byly vánočně
naladěny díky vůni jehličí a chvojí. Všechny
přítomné dámy vytvořily kouzelné adventní věnce i věnce na dveře. Kdo měl chuť
a trpělivost, mohl si poskládat jednoduchý
papírový stromek. Do tvoření se zapojilo
i několik šikovných dětí, které svým maminkám vydatně pomáhaly. Byl to příjemný podvečer a můžu jen potvrdit, že v kolektivu je tvoření hračkou!
Tradiční mikulášská pochůzka
V pondělí 5. 12. 2016 prošel naší dědinou Mikuláš s andělem a čertem. Navštívil
několik domácností a hodným i trochu
zlobivým dětem tak připomněl, co dobrého nebo špatného za ten rok vykonaly.
Děti jim zazpívaly, zarecitovaly nebo zahrály na hudební nástroj. Anděl je odměnil
a jen čert, po několika marných pokusech
odnést někoho do pekla, odešel z Neubuze
s prázdnou!
K. Garguláková

Děkujeme všem dobrovolníkům, rodičům a jejich dětem, kteří nás podporují
svou účastí na našich kurzech a akcích,
hasičům, myslivcům i fotbalistům Neubuze
za spolupráci.
Děkujeme OBCI NEUBUZ, firmě ROSA
MARKET – obchodu Enapo a hospůdce
MOŠTÁRNA za sponzorské dary.
Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí, lásky, tolerance
a spokojenosti v novém roce
přeje
KŠ SOVA
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Ať světla vánočních svíček prozáří
nejen sváteční chvíle Vánoc, ale i všechny dny nového roku 2017.
Přeji Vám všem hodně zdraví, štěstí,
lásky, spokojenosti a Božího požehnání.
A také spoustu krásných chvil strávených s dobrou knihou z naší knihovny.
Knihovnice Milada Hynčicová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NEUBUZ
i ke cvičení. Rozdělení dětí na dvě skupiny,
kdy mladší chodí ve čtvrtek a starší v pátek
se osvědčilo a budeme takto pokračovat
i v příštím roce. S dětmi se ještě setkáme
před Vánocemi na společné schůzce .
14. ledna 2017 se sejdeme na valné
hromadě ve společenské místnost nad
obchodem v 18 hodin.
Přejeme Vám všem pokojné svátky
vánoční a hodně zdraví a štěstí v novém roce 2017.
za SDH Ivana Tomšů
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S blížícím se podzimem ubývá sportovních aktivit ale naše družstvo starších žáků
čekalo podzimní kolo hry Plamen. Mladí
hasiči se sjeli v hojném počtu 15. 10.
do Zádveřic. Soutěžilo se ve dvou disciplínách, požární útok CTIF – devět soutěžících plní v daném úseku úkoly, hodnotí se
výsledný čas a sčítají se trestné body.
Druhou disciplínou byl závod požární všestrannosti. Pět dětí vyběhlo na tříkilometrovou trať a na pěti stanovištích byli bodováni za splněné úkoly. Zde se započítával
výsledný čas. Přestože jsme věnovali tréninku dost času, objevily se na závodech
chyby, které poškodily hodnocení celého
družstva.
Poslední říjnovou sobotu se sešli hasiči
11. okrsku v kostele sv. Jana Křtitele, kde
Otec Emil sloužil mši svatou za živé a zemřelé hasiče. Poté jsme šli na místní hřbitov a zapálením svíčky uctili památku zemřelých hasičů.

S příchodem chladného počasí již nelze
provádět sportovní aktivity na hřišti ale
jelikož děti pohyb potřebují, začali jsme
využívat společenskou místnost nad obchodem. Je tu větší prostor ke hraní her

V sobotu 22. října se konala pojezdová
hasičská soutěž.
Družstva mladých hasičů 11. okrsku
objíždějí jednotlivé obce okrsku, ve kterých plní různé úkoly. Tradičně začínáme
ve Všemině a končíme na Veselé. Letos se
nám podařilo sestavit 3 družstva. Družstvo
nejmladších, mladších a starších. V nejmladším družstvu soutěžili - Anežka T.,
Agáta Š., Karel S., Kristýna K., Martina S.,
Jakub Č. Většina dětí tohoto družstva soutěžila poprvé. Bojovali velmi statečně!
Družstvo mladších hasičů ve složení Bára
V., Lukáš G., Adam V., Honza J., Matěj J.,
Jirka S., vybojovalo bramborovou medaili.
Přejeme jim, aby příští rok konečně získali
medailové umístění. Starší družstvo, které
soutěžilo ve složení Natálie Č., Verča H.,
Mirek J., Jarek H., Prokop T., Erik L., loňské
vítězství neobhájilo, jejich výkon stačil
na 3. místo.
Byl to náročný den nejen pro soutěžící,
ale i pro všechny vedoucí. Děkujeme holkám Domči T., Míši G. a samozřejmě Ivaně
a Standovi Tomšů.

MYSLIVCI NEUBUZ – DEŠNÁ
Již na podzim 2015 jsme byli nuceni, dle nového zákona, provést registraci našeho sdružení. To znamenalo zajistit několik
administrativních úkonů, které bylo nutné splnit. Od jara letošního roku jsme vedeni pod novým názvem Myslivecké sdružení
Neubuz-Dešná z.s.
Tímto bychom chtěli dodatečně poděkovat starostce Renatě
Zábojníkové, která nám s registrací pomohla. Splnili jsme povinnosti dané zákonem a mohli se věnovat myslivecké činnosti.
Jakmile se oteplilo, začali jsme s prořezávkou smrkového porostu. Každý rok tak vyčistíme část lesa. Bohužel po horkém létě
z minulých let se na některých místech objevil lýkožrout, který
ničí jehličnaté stromy.
V květnu jsme uspořádali pro naše členy myslivce střelby. Za
tímto účelem jsme navštívili střelnici v Pozděchově. Trochu jsme
si zatrénovali a zlepšili střeleckou mušku.
V červnu jsme tak jako každoročně uspořádali posezení u táboráku. Připravili jsme k pohoštění mufloní a srnčí guláš, pečeného divočáka se zelím. Poseděli jsme s kamarády, zazpívali si. Příští
rok bychom rádi uspořádali výstavu. Na podzim jsme se vydali na
kačeny, které přilétají na rybníček na bývalé skládce. Bylo to pěkné zpestření, protože lov kačen není v naší honitbě obvyklý.

V říjnu jsme tradičně navštívili Hostýn a pomodlili se ke svatému Hubertu a samozřejmě jsme ochutnali zvěřinové speciality.
Dne 3. 12. nás už čekalo vyvrcholení letošní sezóny – naháňka.
Účast byla velmi pěkná – 41 střelců a 12 honců, to se projevilo
na výsledku – střelily se 3 lišky, 1 prase, 1 bažant a 1 zajíc. Byl to
velmi pěkný výřad. Hlavně nás těší 3 lišky, protože tlumení zvěře
myslivosti škodící je naše priorita. Děkujeme honcům, je to i jejich zásluha. Poslední leč se konala v Dešné na kempu, kde proběhlo pasování krále honu a střelců.
Rádi Vás občany a přátele uvidíme příští rok na poslední leči,
podělíme se s Vámi o zážitky a také můžete zkusit štěstí v tombole, která je každoročně velmi bohatá.
Chybí nám několik dnů a zanedlouho tu budou svátky, na
které se všichni těšíme. Pomalu pečeme cukroví, zdobíme domovy, sháníme dárky.
Zastavme se na chvilku a užijme si tento čas v klidu.
Chtěli bychom všem popřát klidné a veselé Vánoce a hlavně
hodně štěstí a zdraví do nového roku.
S pozdravem Lovu zdar
Za myslivce Neubuz-Dešná

Staňka Minaříková
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Závodnici MV TEAM UTB Zlín pod vedením trenérky Mgr. Moniky Váňové reprezentovali Českou republiku a město Zlín na Mistrovství světa ve Vídni
ve sportovním aerobiku s obrovským úspěchem. 11 členná výprava vybojovala 4
finálové účasti a 3 cenné medaile.
Mistrovství světa se letos konalo ve Vídni ve dnech 18.–22. 10. 2016 v krásné
hale Multiverzum Schwechat.

Bouřlivá atmosféra a spousta aplausu
za perfektní sestavy českých závodníků
provázely finále kadetů (11-13 let), kde
reprezentanti MV TEAM UTB dosáhli jednoho z největších úspěchů.

9tNHQGSOQìWDQFţDVRXWěçt
Víkend plný tanců a soutěží zorganizovala ASPV Slušovice z.s. V sobotu proběhla
v sokolovně „Taneční přehlídka“ různých druhů tanců. Předvedlo se přes 15 tanečních
choreografií, které sledovalo asi 200 diváků. Nadšeným potleskem odměňovali každou
skladbičku. Sobotní hlavní organizátorkou byla Pavlína Lukešová, která sama předvedla
krásný, ladný tanec s andělskými křídly. Vše provázel svým slovem a představoval taneční skupiny Petr Staroveský. Zavzpomínal na své taneční začátky a na svůj Kontrast Dance
a své kolegy a tanečníky. Teď si vychovává opět novou generaci Kontrastu od těch
nejmladších. V programu vystoupily skupiny orientálních tanců Taneční školy Jana ze
Zlína a děvčata Míši Dolanské z Trnavy. Další dětské skupiny byly ze ZŠ Neubuz. Opět
naši žáci nezklamali. Vystupovali jak na přehlídce, kde předvedli country tanec a i v neděli, kde přednesli a zazpívali své čertovské pásmo. Dále vystupovaly mažoretky Genesis
ze Slušovic, pod vedením Evy Korpasové. Své mistrovství v aerobiku předvedla Mariána
Nečasová, Sofie Veselá a Petra Šimerová. Americké tance předvedli vícemistři Alexandr
Kalist s Karolínou Kouřilovou. Marek Meluzín se svou skupinou z Kroměříže předvedli
vynikající street dance a taneční skupina Evans z Napajedel předvedla výrazový tanec
rock’n‘roll. Úspěch měla i skupina chlapců Breat Up, tančící break dance. Přehlídku zakončila choreografie skupiny Kontrast, pod vedením Pavlíny Lukešové. Všem patří
za krásný zážitek poděkování.
Další den v neděli byl Mikuláš. Mikulášské odpoledne, každoročně pořádané ASPV
v hale ve Slušovicích, se tentokrát uskutečnilo v sokolovně. A byla to dobrá volba.
Sokolovna plná dětí, čertíků a jiných masek jen hučela. Programem provázeli dva šašci
Petr a Kuba. Ti střídavě uváděli vystupující skupinky a dětem vymýšleli triky, kouzla hry
a soutěže. Jako ve cvičení či na táboře. DJ „Buben“ Eva hrála za dva. Své první vystoupení tak předvedly děti z Kontrasťáčku, pod vedením Petra Staroveského a Jany Staroveské. Dále vystoupily mažoretky, pod vedením Evy Korpasové, Kontrast, pod vedením
Pavlíny Lukešové a děti ze ZŠ Neubuz. Všechna vystoupení byla milá a vždy pak vytáhla
do tanečního reje další děti. Balonky vyhozené z balkonu rozzářily úsměvy i těm nejmladším účastníkům. Všichni se mohli občerstvit u bufetu Liby Frajtové. Po příchodu
Mikuláše, anděla a čerta se některé děti trochu krčily. Ale básnička či písnička to vždy
spravila. Díky sponzorům a dalším obětavcům byla i bohatá tombola. Tříhodinová odpolední show pro děti skončila. Děti i rodiče odcházeli spokojeni i příjemně unaveni.
Za spokojenost obou akcí vděčíme jak pořadatelům Asociace sportu pro všechny
Slušovice, tak sponzorům. Jsou to Nadační fond pro rozvoj a podporu Slušovic, MÚ
města Slušovic, regionálnímu portálu Horní Podřevnicko, členům a cvičitelům ASPV
a jejich kamarádům Martině Pavlíčkové, Mirovi Horákovi, Petře Slováčkové, Martinovi
Kovářovi a Libě Frajtové a její rodině a dalším.
LS
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Úžasným a strhujícím výkonem v kategorii jednotlivců si kadetka Vanda Šimková
odvezla z Vídně stříbrnou medaili a k titulům Vicemistryně Evropy 2016 a Vicemistryně ČR 2016 přidala titul Vicemistryně
světa 2016. Vanda je prostě letos stříbrná
hvězda zlínského aerobiku.
Dalším medailistou bylo trio kadetek
ve složení Zuzka Němcová, Erika Ševců
a Vanda Šimková, které svým skvělým
a sympatickým výkonem obhájilo bronzovou medaili z mistrovství Evropy a jsou II.
Vicemistryně světa pro rok 2016. Zuzka
Němcová reprezentovala Českou republiku poprvé jako nejmladší člen výpravy
a skvěle doplnila sehranou dvojici Eriky
a Vandy, která spolu závodí již několik let.
Obrovský světový úspěch slavil také smíšený pár Jáchym Hanák a Anička Macková,
kteří k titulu II. vicemistrů Evropy 2016
přidali titul Vicemistři světa 2016 a odvezli
si tak stříbrnou medaili. Smíšené páry se
ve světě těší stále větší popularitě a zmiňovaný zlínský pár potvrdil svoji letošní výbornou výkonnost.
Dosažené výsledky závodníků MV TEAM
UTB Zlín jsou historickým úspěchem zlínského aerobiku a současné světové šampióny motivují k dalšímu osobnímu a sportovnímu rozvoji. Jsou také velkým vzorem
pro všechny ostatní členy klubu, kteří pod
vedením trenérů Mgr. Moniky Váňové,
Sáry Váňové, Katky Rožkové a Veroniky
Macháčkové pilně trénují, aby mohli své
získané dovednosti zúročit nejen na samotných závodech, ale i jiných oblastech
jejich života. Veliký dík patří samozřejmě
i rodičům, kteří své děti neuvěřitelně
a obětavě podporují a jsou jim v jejich
snažení velkou oporou.
Mgr. Monika Váňová
MV TEAM UTB Zlín

Bronzovou medailistku Eriku Ševců jsme
mohli vidět v akci na Setkání seniorů, kde
předvedla své soutěžní číslo Nezapomněla
přinést ukázat bronzovou medaili jak
z Mistrovství světa ve Vídni, tak z květnového Mistrovství Evropy z Karlových Varů
(psali jsme v č.2). Za své vystoupení sklidila
velký aplaus.
Erice moc gratulujeme a přejeme jí hodně zdraví a úspěchů i v příštím roce!

50 m prsa.“ Bonusem navíc byl jeho
postup do finále na 200 prsa v kategorii open, kde obsadil vynikající 7. místo
v celkovém pořadí mezi dospělými.
Také ostatní plavci Zlínského plaveckého klubu zaplavali výborné časy a výrazně si vylepšili své osobní rekordy.
K medailím chyběl pověstný kousek
štěstí, resp. setinky vteřin. V kategorii
open obsadil nejlepší zlínský prsař
Lukáš Macek těsné 4. místo na 50 prsa,
5. místo na 100 prsa a 8. místo na 200
prsa. Gabriela Chudárková doplavala
v novém zlínském rekordu 55,81 čtvrtá
v kategorii open v královské disciplíně
100 volný způsob. Na trati 100 motýlek
dohmátla sedmá. Zdeněk Vaněčka obsadil v nových osobních rekordech
shodně desátá místa na 50 i 100 volný
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Úspěšně reprezentovala početná výprava plavců Zlínského plaveckého klubu na Zimním mistrovství České republiky v plavání dospělých a dorostenců
v Plzni. Také tentokrát byly naší nejsilnější disciplínou prsa. 16letý Matěj
Zábojník potvrdil v kategorii mladšího
dorostu roli favorita a suverénně si doplaval pro dva tituly dorosteneckého
mistra České republiky na tratích 100
a 200 metrů. Jeho trenérka Hana
Macková byla nadmíru spokojená:
„Matěj nenechal nikoho na pochybách
kdo je u nás momentálně nejlepším
prsařem v mladším dorostu. Minulý týden dosáhl v Košicích v dresu české reprezentace na mezistátním multiutkání
středoevropských států nejlepší výkon
ze všech českých reprezentantů, když
zaplaval 200 m prsa ve výrazně vylepšeném osobním rekordu za 2:24,72.
V Plzni potvrdil, že jeho výkon nebyl
náhodný. Ke dvěma titulům přidal ještě
nečekaný bronz v doplňkové disciplíně

způsob. Těsně za medailí zůstala na 4.
místě štafeta mužů na 4x50 volný způsob, která plavala ve složení Zdeněk
Vaněčka, Lukáš Macek, Martin Klusal
a Jan Slíva. Štafeta mužů ve stejném
složení obsadila ještě 6. místo v závodě
na 4x50 polohově a kvarteto Lukáš
Macek, Zdeněk Vaněčka, Gabriela
Chudárková a Monika Langerová vybojovala shodně 6. příčku na 4x50 volný
způsob mix.

Další finálová umístění přidali dorostenci. Monika Langerová doplavala
čtvrtá na 100 znak, pátá na 200 znak,
sedmá na 50 znak a devátá na 50 kraul.
Jan Slíva se umístil pátý na 50 motýlek,
šestý na 100 motýlek a sedmý na 50
znak. Adéla Honsová skončila pátá
na 50 prsa a devátá na 100 prsa. Martin
Klusal vybojoval páté místo na 50 motýlek, osmá místa na 100 motýlek
a 100 kraul a devátá místa na 50 kraul,
100 polohovku a 50 znak. Úspěšnou
bilanci završil devátým místem na 200
kraul A. Pastušan. RNDr. Aleš Macek
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Dne 24. a 25. října se konaly Dny otevřených dveří, Dýňové slavnosti a vyhlašování
soutěže O nejhezčího skřítka Houbovníčka. Ráno jsme se učili a rodiče měli možnost se
na nás přijít podívat. V úterý po svačině pro všechny žáky naší školy paní učitelky uspořádaly běh, na který jsme se všichni moc těšili. Soutěžili jsme ve dvou kategoriích 1. a 2.
třída a 3.,4.,5. třída. Pak jsme si dali dobrý oběd. Po obědě jsme si chvilku hráli a následovalo chystání a přípravy občerstvení. A začaly dýňové slavnosti! Ve spodní třídě se
hlasovalo o nejkrásnějšího skřítka Houbovníčka. Všichni si pochutnávali na občerstvení,
které jsme připravili. Prvňáčci dostali slavnostně Slabikáře a my starší jsme jim předvedli
taneček. A pak jsme už vyšli na lampionový průvod na hřiště, kde byl krásný ohňostroj.
Anežka Tomšíčková

'5$.,É'$
Základní škola v Neubuzi ve spolupráci s Klubem rodičů a letištěm Slušovice připravila na 16. října „Sportovní odpoledne s drakiádou“. Spojení slov Drakiáda a Letiště
Slušovice se už stalo jistotou. Pravděpodobně právě proto se v neděli na slušovickém
letišti sešlo i přes částečnou nepřízeň počasí rodinek i draků víc než dost.
Celé odpoledne provázely sportovně - dovednostní hry, se svým vystoupením se
předvedly děti z neubuzské školy i mažoretky ze Slušovic. K úspěchu akce přispěla
tradičně nejen spolupráce s řadou slušovických spolků: ASPV, Nadačního fondu pro
rozvoj Slušovic, slušovských hasičů a řady dalších. Drakiáda na Letišti Slušovice se už
neobejde bez Aleše Vajďáka z ALIGATORAVS i jeho kolegů, kteří se za celé odpoledne
nezastavili a jezdili s dětmi ale i dospělými na speciální čtyřkolové dráze takřka „do
roztrhání pneumatik“. Zájem byl také o jízdu na nádherných koních, se kterými sem
pro změnu ochotně přijíždí paní Nesňalová z nedaleké farmy. Nádherné obrázky namalovala dětem na obličej paní Kateřina Oškerová. Nechybělo ani „překvapení z nebe“
v podobě bonbónů shozených z letadla. Každý si přišel na této akci na své a už teď se
těšíme na další setkání a zábavný program.
Za kolektiv ZŠ
Petra Výchopňová

32'Ě.29É1Ì
Děkujeme všem dobrým lidem, organizacím, spolkům za pomoc a podporu akce
„DRAKIÁDA“, která se konala na letišti ve
Slušovicích.
A to panu Polepilovi za letiště, letcům
ing. J. Mikeskovi a P. Jungmannovi, Nadačnímu fondu pro rozvoj a podporu Slušovic,
Hasičům ze Slušovic, MŠ Sluníčko ze
Slušovic, cukrárně z náměstí ze Slušovic,
Kateřině Oškerové za malování dětí, paní
Pavle Nesňalové, Terezce a Janě za jízdu na
koních, členům skupiny Aligátor AVS, rodičům ZŠ Neubuz, mažoretkám a žákům ZŠ
Neubuz za taneční vystoupení, učitelkám
ZŠ Neubuz, cvičitelům a cvičenkám z ASPV
Slušovice, MÚ Slušovice a OÚ Neubuz
a dalším…
Lydie Staroveská
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Dne 26. listopadu nás přivítal malinko v předstihu „ČERTOVSKÝ DEN“. Uskutečnil se
totiž tradiční jarmark ve Slušovicích. Ráno honem nalíčit a v čertovském kostýmu vyletět
z domu na místo konání – do sokolovny. V šatnách jsme se rozezpívali a také vyfotili.
Většina žáků měla před vystoupením na pódiu trému, ale v půlce vystoupení se už „vytahovali“ za statné Lucifery a Luciferky. Rohy, kožichy, kopyta, ocas… nesměly chybět na
čertících ani v písničce. Ihned po vystoupení nás paní starostka odměnila sladkostmi.
Potom někteří rodiče se svými dětmi prodávali ve stánku naše výrobky, které jsme společně tvořili. Také jsme obcházeli lidi s našimi krásnými výrobky.
Protože jsme byli moc šikovní, prodalo se skoro všechno. Sněžítka šla na odbyt nejvíce.
Potom už některé děti jely domů, ale na zážitky nikdy nezapomenou. Moc jsem si to
užila.
Bára Vaculková

Příměstské tábory jsou naší stálicí již
čtvrtým rokem a stále je o ně velký zájem. Letos jsme získali dotaci EU
z Operačního programu Zaměstnanost,
ze které byly částečně pokryty náklady
tábora. Proběhly 2 týdenní turnusy, věk
dětí se pohyboval od 4 do 14 let.
Program byl velmi bohatý a každý si
přišel na své. Děti sportovaly, výtvarničily, pořádaly bitvy s vodními balónky,
vyráběly přívěsky i různé ozdoby, hrály
hry, zpívaly a soutěžily ve družstvech.
Také jsme společně navštívili zoologickou zahradu v Lešné a zámek na Vsetíně,
kde na nás čekala prohlídka prostor
s environmentálním programem, hrami,
pískováním, každý si vyrobil svou lampičku a zajímavé byly světelné efekty
ve sklepení zámku. Děti byly velmi nadšené z projížděk na koni. Vycházky a túry po okolní přírodě byly nedílnou součástí, a když se k tomu ještě našel poklad, to bylo radosti! Na konci turnusu
bylo vyhodnocení s odměnami a předávání diplomů. Tak zase za rok se těšíme
na další společná dobrodružství.
Příměstský tábor je vhodným řešením, jak aktivně rodiče vyplní volný čas
svých dětí. Spolupráce dětí všech věkových kategorií je úžasná. Děti byly velmi
šikovné a nadchly se pro každou soutěž,
úkol či tvoření. Poděkování patří instruktorkám Hance a Evě, které připravily dětem krásný a pestrý program.
Radost dětí a jejich rodičů je pro nás
největším oceněním a poděkováním.
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Podzim už je tady a jako každý rok jsme jeli vyrábět keramiku do Liptálu. Když jsme
dojeli Liptálu, paní učitelka s paní vychovatelkou tam už čekaly. Ve škole nás pěkně
uvítali. V prostorách školy jsme se museli chovat tiše, protože se už učilo. Nejdříve šli
tvořit žáci první a druhé třídy. My ostatní jsme se učili. Až se 1. a 2. třída vrátila, tak
byla svačina. Asi za hodinu jsme se vyměnili. Z hlíny jsme tvořili krásné lucerničky.
Práce s hlínou se nám moc líbila. Po skončení následoval oběd – výborné kuře na
paprice. Paní vychovatelka nám dala lízátka a rozloučila se s námi. Den strávený s keramikou v liptálské škole byl moc prima.
Terezka Langášková, Anežka Tomšíčková

Naše škola získala dotaci projektu
z operačního programu Zaměstnanost
– výzva Ministerstva práce a sociálních
věcí o celkové výši 670 000,- Kč. Z poloviny získaných peněz bude 2 roky hrazena doprava žáků z okolních obcí a také
budou částečně pokryty náklady na příměstské tábory – dohody vedoucí a instruktorů tábora, sportovní vybavení,
animační programy a další aktivity.
Školní autobus nám řádně zajišťuje autodoprava Libora Valeriána CONT –
TRANS, kterou rodiče žáků přivítali
s velkým nadšením.
Petra Výchopňová
9
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Tradičně 5. prosince přišel za námi do školy Mikuláš s andělem i čertem. Den začal
dvouhodinovým učením češtiny i matematiky. Pak byla přestávka, a to už jsme byli všichni nedočkaví. Po svačině následoval konečně příchod Mikuláše, anděla a čerta. Naštěstí
si nikoho čert neodnesl. Od Mikuláše jsme dostali čokoládový kalendář. Nakonec nastaly
různé hry.
Moc se mi to líbilo!!!
Eliška Baranová

3őLMHODNQiPåNROND
V úterý 29. 11. jsme přivítali v naší škole vzácnou návštěvu. Přijely k nám děti z MŠ
Březová. Nejprve si prošmejdily prostory družiny, kde se jim nejvíce líbily kreslené pohádkové postavy na stěnách. Potom už se podívaly do opravdové třídy. Někteří poznali mezi žáky své kamarády. Každý ze školáků si vybral jednoho malého návštěvníka
a provedl ho po třídě. Společně jsme pak všichni přešli do horní třídy, kde nám děti
z Březové předvedly moc pěkné vystoupení. Zarecitovaly a k tomu krásně zahrály
na flétničky. Ani naši žáci se nenechali zahanbit. Také předvedli, co všechno se u nás
mohou naučit. Nejvíc se jim však líbil společný čas v herně. Tam ti velcí, pěkně a s trpělivostí, ukazovali malým kamarádům, které hry mají nejraději. Na závěr je čekalo
ještě společné tvoření vánočních ozdob.
Děti z mateřské školy si tak odvezly celý vánoční stromeček plný těch nejbarevnějších
baněk. Bylo to příjemné a poučné setkání pro nás pro všechny. Tak zase někdy příště.
Nashledanou!
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Jednoho krásného odpoledne
v úterý 22. listopadu se konalo adventní tvoření společně s rodiči.
Na tvoření jsme si přinesli plnou tašku
ozdůbek a různých jiných věciček. Ale
někoho napadne, proč zrovna vyrábění
před adventem? No přece se vyrábí adventní věnečky i jiné ozdoby na Vánoce
a také jarmark. Společně jsme vyrobili
překrásné dekorace a tento den si všichni náramně užili.
Jiří Sládek
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vá Hra na Hradě, kdy jsme byli rozděleni
do družstev a plnili zajímavé úkoly.
Zážitkem pro nás bylo i střídání hradní
stráže. Po obědě v McDonaldu jsme se
vydali na Petřín, kde jsme si užili legraci
v zrcadlovém bludišti. Z rozhledny byl krásný výhled na večerní osvětlenou Prahu.
Druhý den jsme začali návštěvou Národního divadla. Naše putování pokračovalo
plavbou lodí po Vltavě. Podpluli jsme
i Karlův most. Pak jsme šli na Václavské
náměstí, kde jsme opět obědvali v Mc
Donaldu. Náš výlet jsme ukončili prohlídkou Orloje. Unavení ale spokojení jsme
doputovali vlakem zpátky domů na
Moravu.
Langášková Tereza

V úterý ráno 15. listopadu jsme vyrazili
vlakem na výlet do Prahy. Tak moc jsem se
těšila na cestu a kámošky ze školy, že jsem
večer vůbec nemohla usnout. Mamka říkala, že mám cestovní horečku. Cesta uběhla
rychle. Jakmile jsme dorazili do Prahy, tak
jsme se jeli ubytovat na Klamovku. Potom
hurá na pražské památky. Jako první jsme
navštívili kostel Svatého Jiří a Pražský hrad.
Tam jsme absolvovali prohlídku zavazadel.
Šli jsme se podívat na katedrálu Svatého
Víta, kde jsme slyšeli přednášku o její historii. Také jsme navštívili Starý královský
palác a čekala nás velmi poutavá a zajíma-
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1. FC NEUBUZ – KOPANÁ
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Podzimní část ročníku 2016-2017 byla
dohrána. Sice s menšími problémy (zranění), a tak se muselo někdy improvizovat,
takže se nám třeba objevil brankař (Štefek
Jakub) v útoku a to dokonce tak úspěšně,
že vstřelil 5 branek. A v tabulce střelců se
objevil na 2. místě za králem střelců
Michalem Pšenkou (12) a zároveň s excelentním útočníkem Martinem Vrbou (5).
Další trápení pro trenéra bylo pozdní
omluvení ze zápasu, tak se musely měnit
sestavy na poslední chvíli. Dále docházka
na tréninky. I přes tyto potíže jsme uhráli
nádherné 6. místo v tabulce. Oproti minulé soutěži je to o 2 místa níže a o 4 body
méně.
Ročník 2015-2016 skončila 1.FC Neubuz
na 4. místě se skórem 46:37 a 26 body po
podzimní části. V minulé soutěži ukončili
někteří hráči svoje účinkování - například
Robert Ševců, Hargaš, Šebesta, Minařík.
A tím trenérovi vznikly další vrásky jak doplnit mužstvo! To už se ale dostáváme
k nejožehavějšímu problému. A to jsou
peníze. Každý hráč má nějakou tabulkovou cenu a i když nám obec dává dotaci,
tak těžko lze mužstvo doplnit, abychom
důstojně reprezentovali klub a tím i obec.

Jediným sponzorem 1.FC Neubuz je pan
Dubovský Miroslav. Za tuto jeho pravidelnou podporu našeho mužstva mu děkujeme ! I přes veškeré nesnáze se bude trenér
Martin Rudl snažit přes zimu dobře mužstvo připravit na jarní soutěž. Pro trénování a přátelské zápasy využíváme sportovní
halu a hřiště s umělou plochou. Pro zajímavost jedna hodina sportovní haly stojí
900 Kč a zápas na umělé trávě 1600 2000 Kč. To bylo malé nahlédnutí do zákulisí fotbalového klubu 1.FC Neubuz.
Přejeme všem příznivcům, divákům
šťastné a veselé svátky a do nového roku
pevné zdraví.
Lucien Rudl

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Poteč
Pozlovice
Bratřejov
Slopné
V.Ořechov
1.FC Neubuz
Biskupice
Štítná nad Vláří
Vysoké Pole
Drnovice
Loučka
Šanov
Příluky „B“
Rudimov

39 : 8
51 : 17
51 : 35
41 : 30
42 : 35
34 : 34
27 : 26
34 : 33
31 : 26
16 : 40
23 : 39
22 : 42
17 : 40
19 : 42

34
31
26
24
24
22
20
19
18
14
12
12
9
8
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Zápasy Góly ŽK ČK
Pšenka
12
10
1
0
Budjač
12
2
0
0
Vrba
12
5
2
0
Hübler
12
1
2
0
Vaculka
12
0
4
1
Pavlas
10
0
0
0
Červenka
10
2
2
1
Březík
10
1
2
0
Nejtrestanější hráč byl Vaculka Jakub
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Pšenka 12, Štefek 5, Vrba 5, Ďuriš 3,
Budjač 2, Červenka 2, Sedláček 2, Zubíček
Z. 1, Březík 1, Hübler 1
11
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Jubilanti
11. 12. Dubovská Ludmila, č.p. 93
23. 1. Čuba František, č.p. 70
29. 1. Chovancová Lydie, č.p. 23
25. 2. Juřík Miroslav, č.p. 75
25. 2. Kašpárková Věra, č.p. 58
7. 3. Bělíčková Milada, č.p. 87

60 let
81 let
65 let
80 let
70 let
80 let

Narození
12. 11. 2016 Nováková Barbora, č.e. 20
Odhlášení
Grebeníčkovi Andrea, Marek, Patrik, č.p. 74

Poslední adventní víkend žila naše obec již v duchu Vánoc. Po oba dny se ve společenské místnosti konala tradiční Valašská výstava betlémů, kterou pořádá Petr Sovják
se svou rodinou a známými. K vidění byla více než padesátka betlémů - dřevěných,
skleněných, keramických, kožených i perníkových. Převáděly se i různé druhy řemesel
– předení vlny, lámání lnu, draní peří. V sobotu zároveň probíhalo na návsi Zpívání
u stromečku s dětmi z naší základní školy. Návštěvníci si mohli zakoupit vánoční punč,
svařák a samozřejmě výborné zabijačkové pochoutky. Všichni, kdo o víkendu přijeli do
Neubuze, určitě nelitovali. Děkuji moc všem, kdo se na zdárném průběhu obou akcí
podíleli.
R.Z.

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 OÚ v Neubuzi – písemně,
osobně nebo telefonicky na č. 577 983 693
nebo 603 844 550.

9içHQtVSROXREĀDQp
DSőiWHOpYĀHODőţ
je mojí milou povinností informovat
vás v posledním letošním čísle novin
o stavu včelaření na Slušovicku v letošním roce. Z pohledu včelařského byl rok
průměrný. Výpadky v některých druzích
brzy kvetoucích ovocných stromů zavinily jarní mrazíky, nikoliv práce včel.
Za všechny včelaře je třeba poděkovat
městu Slušovice a všem obcím, kde bydlí naši členové za finanční i morální podporu. Pro nás je to nejen materiální
podpora při likvidaci včelích nemocí, se
kterými bohužel stále musíme bojovat,
ale umožňuje nám i zajišťovat rozvoj
chovů. Je to také výraz uznání naší práce
pro přírodu a její stav. Neskrýváme, že
jsme za tuto podporu vděční a že nás
těší. Za členy včelařské organizace
Slušovice mohu slíbit, že i nadále bude
rozvoj včelaření a jeho blahodárný vliv
na přírodu naším prvořadým zájmem.
I milovníky medu mohu potěšit, že se
budeme i nadále snažit o jejich uspokojení. Všem čtenářům „Včelařského
okénka“ při příležitosti konce roku přejeme jeho příjemné prožití a do roku
2017 vše nejlepší, hodně zdraví a úspěchů v životě osobním i profesním.
Josef Košárek, Hrobice, Tiskový
mluvčí ZO ČSV Slušovice

Kouzelné Vánoce a úspěšný rok 2017 plný štěstí, zdraví, lásky a pohody
přeje všem spoluobčanům Zastupitelstvo obce Neubuz
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