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se letos konaly v naší obci 25. února
Více v článku na str. 4

Příjemné prožití velikonočních svátků a pohodové jarní dny plné sluníčka přeje všem spoluobčanům

Zastupitelstvo obce Neubuz

ZPRÁVY Z OBCE
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Vážení spoluobčané,
rádi bychom se v letošním roce zapojili do soutěže
„VESNICE ROKU 2017“.
Myslím, že se naše obec má čím pochlubit, ale bez “nás - neubuzských občanů”
tato soutěž postrádá smysl. Nejde jen o to
ukázat, co jsme postavili a opravili, ale
ukázat, jak se u nás žije.
Cílem soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji
svého domova, zveřejnit rozmanitost
a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost
na význam venkova.
Přihláška se podává do 28.4.2017 a samotná prezentace obce se uskuteční některý den v období od 9.5. do 30.6.
Ve čtvrtek 30.3.2017 proběhla ve společenské místnosti první koordinační schůzka k této soutěži. Sešlo se nás 38 !
Starostka seznámila všechny přítomné
s podstatou soutěže. Podívali jsme se
na pár fotografií z obcí, kde tato soutěž už
proběhla. Padaly první návrhy a nápady,
jak se na tuto soutěž připravit, kdo by se
měl prezentovat, co bychom komisi měli
ukázat, co napéct a navařit. Další organizační schůzky budou probíhat. O jejich
konání budete informováni.
Ráda uvítám na schůzkách nebo
na obecním úřadě všechny, kteří by se
chtěli zapojit do příprav celé soutěže.
Každý nápad, rada a pomoc se cení. Vítány
jsou i šikovné cukrářky, pekařky.
Potřebovali bychom zapůjčit také historické fotografie nebo jakékoli historické
dokumenty, které bychom mohli vystavit.

Kdo nějaké doma máte, přineste je prosím. Budu ráda, když se zapojíte všichni,
mladí i starší, malí i velcí, ženy i muži.
Prostě všichni, kteří chcete udělat něco
pro svoji obec, kteří jste hrdí na to, kde
žijete a kterým záleží na našem domově.
Těším se na Vás i na Vaše nápady.
Vaše starostka
Renata Zábojníková
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Počet obyvatel v Neubuzi
- k 1. 1. 2017 byl 465.

Vzpomínka
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V letošním roce nastaly dvě změny v obsazení sedmičlenného Zastupitelstva obce
Neubuz. Pana Stanislava Tomšů, který zemřel, nahradila paní Stanislava Minaříková.
Na zasedání zastupitelstva obce dne 8. 3.
složila slib a začala plnit funkci zastupitele
a zároveň předsedkyni kontrolního výboru.
Téhož dne, 8. 3. ještě před zahájením jednání, rezignoval na svoji funkci zastupitele
a předsedy přestupkové komise pan Libor
Valerián. Svoji rezignaci zdůvodnil střetem
zájmů – jeho firma provozuje školní autobus – dopravu dětí do a ze školy, na kterou
získala škola dotaci. (info ve zpravodaji č.
4/2016). Mandát zastupitele získal následující den po rezignaci pan Tomáš
Konečný, který bude skládat slib na příštím
jednání zastupitelstva obce.
Přejeme novým zastupitelům hodně
úspěchů v jejich práci.
Starostka

Při letošní tříkrálové sbírce se v naší obci vybralo 11.712 Kč. Charita rozdělí
peníze potřebným. Děkujeme všem, kteří přispěli.
2

Inventarizační komise provedla inventarizaci majetku k 31. 12. 2016. Obec
vlastní majetek v celkové hodnotě
39.869.002 Kč

Vzpomínka
Dne 6. ledna nás zcela neočekávaně ve věku 51 let opustil pan
Stanislav TOMŠŮ.
Pan Tomšů se už od roku 2002, kdy
byl poprvé zvolen do Zastupitelstva obce Neubuz, aktivně podílel na vedení
a chodu obce. Stál u zrodu mnoha
úspěšných obecních projektů. Už od začátku „bojoval“ nejvíce za hasiče, kterým zasvětil veškerý svůj volný čas. Byl
preventistou, pomáhal obnovit činnost
družstva žen, stál u zrodu družstva žáků.
V roce 2004 byl zvolen starostou hasičů
v Neubuzi. Cvičil se starými i mladými
hasiči, trénoval děti, staral se o techniku
i o papíry. Od roku 2015 byl zástupce
velitele 11. okrsku. Spolu s ostatními
hasiči organizoval spoustu akcí pro veřejnost – Končiny, stavění i kácení máje,
pouť sv. Floriána, dětské dny, pohárovou
soutěž, sběry železa, zájezdy. Svoji funkci vykonával velmi zodpovědně a svědomitě. Navíc byl skvělý kamarád, který
nám všem bude moc chybět…
Jménem Zastupitelstva obce
Neubuz upřímně děkuji za úsilí
a velký kus práce, kterou odvedl
a přičinil se tak o zvelebení naší obce a života v ní. Budeme s úctou
vzpomínat.
Starostka
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když jsme prožili v duchu pokání a snaze a sebeovládání postní dobu, dobře jsme se
připravili na radost ze Vzkříšeného Pána. To je téma celé velikonoční doby.
Jistě všichni dobře známe příběh dvou učedníků, kteří v odpoledním čase odcházeli
z Jeruzaléma. Byli plní zklamání a beznaděje z toho co se stalo v pátek v Jeruzalémě.
Ježíš, který svým učedníkům mluvil o Bohu jako o svém Otci, vysvětloval svým, posluchačů jak získat věčný život a dostat se do Božího království, tento Učitel je mrtev
a všechny naděje se rozplynuly. A o tom všem spolu hovořili a jistě to nebyl radostný
rozhovor.
Cestou, jakoby náhodou se k nim přidává Pán jako pocestný, ale oni jej nepoznali.
Ježíšova smrt na kříži velmi těžce prověřila naději všech, kteří se pokládali za Jeho učedníky. S Ježíšem o Něm mluvili v minulém čase, protože věděli, že byl pohřben. I my
zcela spontánně hovoříme o Našem Pánu v minulém čase. Právě tato scéna v písmu
svatém nás upozorňuje, že i dnes je stále s námi a provází nás na naší životní cestě.
Tito učedníci věděli o Kristově příslibu, že třetího dne vstane z mrtvých. Slyšeli také
ráno, než se vydali na cestu, že některé ženy viděly prázdný hrob a měly vidění andělů.
Mohli oživit svou víru a naději v moc Božího Syna, kterého pokládali za Mesiáše. Sám
Ježíš jim vysvětluje uplynulé tragické události ve světle slov Písma svatého. Pozvolna
a trpělivě jin navrací víru a naději. Dokonce později konstatovali, že jim hořelo srdce,
když k nim promlouval.
Při lámání chleba se jim v hostinci dal poznat a pak náhle zmizel. Chtěl, aby všechno
co s ním prožili, uchovávali ve své paměti a chápali vírou. Oni se hned vydali na cestu
a vrátili se do Jeruzaléma. Tedy do prostoru prožívané víry, ve společenství rodící se
církve. Také i my chceme prožívat svou víru ve Vzkříšení našeho Pána spolu s ostatnímu
věřícími i s těmi, kteří víru hledají. Přeji Vám všem radost z letošních Velikonoc a hodně
duchovního užitku.
Ze srdce žehná, otec Emil

32=251(3Ő(+/e'1Ě7(
V souladu se zněním zákona o odpadech (č.185 / 2001 Sb.) bude letos proveden
v naší obci
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akce proběhne v sobotu 27. 5. 2017 od 9.45 do 11.00 hod.
Mimo uvedené hodiny již nebude možno odpady odevzdávat, neboť svozová technika bude přesunuta do další obce.
V uvedené době bude na stanovených místech moci každý občan zdarma odevzdat
k likvidaci následující druhy odpadů:
• olejové automobilové filtry • plechovky se zbytky barev •
• monočlánky • autobaterie • zářivky • znečištěné láhve a sklo od chemikálií • zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky • staré kosmetické přípravky • staré léky • vyjeté motorové oleje • mořidla a rozpouštědla • plastové obaly a nádoby od škodlivin • opotřebované pneumatiky • hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou • obaly od sprejů • televizory • rádia • ledničky • domácí elektrospotřebiče
• objemné odpady (koberce, linolea, kočárky, mísy WC, umyvadla, ...)
• odpady zeleně • stavební odpady • klasický kovový šrot • dřevo
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Milí spoluobčané!
Tak jsme se dočkali jara. Na rozdíl
od vás, kteří se radujete z každého nového kvítku, my včelaři s obavou čekáme na výsledky laboratorního vyšetření
vzorků. Ty jsme odevzdávali na začátku
roku a laboratoř v nich bude hledat odpověď na zdravotní stav našich včelstev.
Hlavně se naši členové obávají nálezu
spórů nebezpečné nemoci - moru včelího plodu. To je nemoc, proti které není
léku a proto jediným řešením proti jejímu rozšiřování je spálení tohoto nemocného včelstva. A tak prosím, držte nám
palce, ať vyšetření dobře dopadne a stav
našich včelstev není zmenšován nutným
pálením. Ohrožena by byla nejen sklizeň
ovoce a zeleniny, ale i snůška medu,
o jehož blahodárném účinku přikládáme
báseň.
Neubuzští včelaři
ÓDA NA MED
Chceš-li dožít mnoha roků,
musíš denně brát medu trochu.
Život on ti nejen osladí,
sílu dá i potěší.
Med je zdravý, chutný,
v kuchyni je stále nutný!
Co ženuška připálí,
med možná zachrání!
Není to jen sladivo,
spíše lék, či léčivo.
Včelky ty to znají,
pro sebe to ony mají.
Včelař, ten jim to jen zaměnil,
med za cukr jim vyměnil.
To lepší pro sebe si vzal,
to horší jim za to dal!
Proto mysleme na včely vděčně,
užívajíce med denně a běžně.

Jelikož tyto sběry v naší obci jsou organizovány každoročně, není důvod, aby některé z těchto nebezpečných odpadů končily v popelnicích, velkobjemových kontejnerech, kamnech a nebo dokonce ve volné přírodě. Věříme, že každý z vás, kdo takové
odpady vlastní, využije této výhodné příležitosti a akce se zúčastní.
Za Váš osobní příspěvek ke zlepšení a ochraně životního prostředí ve Vaší obci
děkuje
Obec Neubuz a společnost Marius Pedersen a.s.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NEUBUZ
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Valná hromada na svém jednání zvolila
do funkce starosty sboru pana Tomáše
Tomšů.
Přejeme mu ve funkci hodně úspěchů!
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HOSTÝN • V sobotu 29. dubna Vás srdečně zveme na hasičskou pouť na sv.
Hostýně. Odjezd autobusu 7.30 hodin od
obecního úřadu.

Dne 25. února se konaly v naší obci Končiny. Sešla se spousta strašidelných, ale i veselých masek. V průvodu byli i malí hasiči. Na Kačeně (Tatře 805) jeli muzikanti, kteří celý
den hráli veselé písničky společně s gajdošem P. Sovjákem. Obešli jsme Hořansko
a Bílou Hlínu, od Pasek až ke Kašpárkům. Chodili jsme od domu k domu a všude dostávali výborné pohoštění. Masopust se nám velice líbil, celý den jsme si náramně užily
a těšíme se na příští Končiny.
Natka Čechová a Verča Hrozová

POUŤ • Dne 7. května se koná v naší
obci pouť. Mše sv. bude v 11. hodin
u kapličky sv. Floriána.
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6. května
20. května
3. června
24. června
1. července
12. srpna
2. září
16.září
30. září
14. října

Pohárová soutěž Slušovice
Okresní kolo hry Plamen Otrokovice
Okrsková soutěž na Březové
O pohár starosty obce Veselá
Pohárová soutěž na Hrobicích
Pohárová soutěž Tichov
Memoriál Stanislava Tomšů a Pohárová soutěž Neubuz
Memoriál Antonína Navrátila Ublo
Pojezdová soutěž
Okresní kolo hry Plamen

Děkujeme všem spoluobčanům, kamarádům a známým za účast a projevy
soustrasti při posledním rozloučení
s mým manželem a naším tatínkem
Stanislavem Tomšů. Děkujeme naší starostce Renatě Zábojníkové za krásná
slova. Velké poděkování patří členům
SDH Neubuz a hasičům 11. okrsku za
účast a důstojnou organizaci pohřbu.
manželka a děti
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Kolem roku 250 n. l. se na území dnešní Horního Rakouska
narodil první rakouský katolický světec a mučedník, sv. Florian.
Florián se jako mladík připojil k římskému vojsku, kde si brzy vydobyl vyšší pozice. Nejdříve působil jako plukovník římského
vojska v Cetii, poté jako správce římské provincie Noricum.
Za vlády římského císaře Diokleciána a jeho spoluvladaře Maximiána, jako horlivý křesťan tajně pomáhal
pronásledovaným křesťanům. V roce 304 našeho
letopočtu byla odhalena jeho křesťanská víra a byl
sesazen z funkce správce římské provincie.
Vyšetřoval ho soudce Aquilinus, který ho nutil
zříci se své víry:
„Floriáne z Lorchu byl jste zatknut a odsouzen
za svou křesťanskou víru. Byl jste zbaven své
pozice správce římské provincie a byly vám odebrány vaše hodnosti v římské armádě, načež
i možnost být součástí této armády. Jedinou možností, jak získat omilostnění a znovu nabýt svých
pozic je zříci se své víry,“ domluvil soudce Aquilinus
a s vážným výrazem v tváři dosedl do svého křesla.
Florián, s rukama spoutanýma za zády promluvil:
„Nezřeknu! Nikdy se jí nevzdám.“
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„No, to se ještě uvidí. Odveďte ho.“ Dva biřicové se chopili
Floriána a odvlekli ho do podzemní kobky. Po dnech hladovění se
vrátili spolu s Aquilinusem.
„Zřekneš se své víry?“ zeptal se soudce.
„Jak už jsem řekl, nikdy!“ Odvětil Florián rozhodným
hlasem.
„No dobrá. Začněte.“ Biřicové se chopili Floriána,
který byl po dnech hladovění sláb, a nevzmohl se
na odpor. Zavřeli ho do klády.
„Kolik, pane?“ zeptali se holomci.
„Tak pro začátek mu dejte dvacet.“ Odvětil
Aquilinus. A tak se chopili provazů a mlátili ho
hlava nehlava.
Potom co skončili, se soudce zeptal: „Zřekneš
se jí?“ Florián mu plivl do tváře krev.
„Pokračujte,“ kývl hlavou ten, kdo toto mučení
řídil. Když ani na potřetí neustoupil, poskoci vytáhli své meče a plochou stranou nadělili Floriánovi
řádných padesát ran.
„Tak konečně se už zřekneš své víry?“ vykřikl zlostně
Aquilinus. Polomrtvý Florián jen kroutil hlavou.
„Hoďte ho do řeky, nemá to cenu,“ odsekl soudce a odešel.

Dne 4. května 304 n. l. byl v Lorchu vhozen sv. Florián, s mlýnským kamenem přivázaným na krku, do řeky Enže. Po několika
dnech vyplavalo jeho tělo na útes. K tomuto tělu přiletěl mohutný
orel, který ho hlídal, aby nebylo zhanobeno. Po několika dnech
ho nalezla zbožná vdova Valérie, která ho pohřbila v Linci. Později
byly jeho ostatky převezeny na místo, kde nad jeho hrobem byl
v 6. století n. l. postaven klášter sv. Floriána. Jeho ostatky zde
nezůstaly dlouho, neboť byly převezeny dvěma jáhny do Říma.
V roce 1183 požádal polský kníže Kazmír II. Spravedlivý spolu
s krakovským biskupem Gedeonem papeže Lucia III., aby jim
ostatky vydal jako záštitu proti Rusům. Papež jejich žádosti vyho-

věl, a tak byly Floriánovy ostatky uloženy v nově vystavěném
chrámě v Krakově a sv. Florián se tak stal patronem Polska.
Sv. Florián byl dříve zobrazován jako „hasič“, což v doslovném
překladu znamená ten, kdo hasí nenávist a hněv. Později bylo
toto slovo přeneseno do významu ten, kdo hasí požáry. Proto se
sv. Florián stal patronem profesí pracujících s ohněm. Je tedy
patronem všech hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů či pekařů.
Katolická církev si jeho památku připomíná 4. května, tedy v den
jeho smrti.
“Kde pálí ohně žár a vzrůstá hřích a svár, pomocník je
nám dán, svatý Florián“.
Martin Tomšíček
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Jarní sezónu jsme zahájili 26. března,
a to zápasem doma s mužstvem Pozlovic.
A hned prohrou 0:2. Bohužel i druhý zápas
nám nevyšel a ve Slopném jsme prohráli
4:0. Jaro nás nezastihlo v dobré pohodě,
i když jsme v zimní přípravě trénovali
na umělce v Podkopné Lhotě. Sehráli jsme
také dva přátelské zápasy s mužstvem SK
Vizovice a FK Štípa. Po podzimní části jsme
v tabulce na 6. místě.
Nejlepší střelec podzimu je Michal
Pšenka s 12 góly. Po prvním jarním zápase

archivní foto

jsme museli řešit post brankaře, neboť
Radek Pavlas si zlomil prst. Na výpomoc
přišel Michal Řehoř z SK Roštění. Další
nový hráč je mladý Marek Macík ze
Slušovic. V nové sezóně nás podpořila firma DF Partner s.r.o., která nám zakoupila
sadu dresů, za což jim moc děkujeme.
Našim fanouškům přejeme pěkné zápasy a děkujeme za povzbuzování.
Rudl Lucien
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
So
Ne
Ne

26.3.
2.4.
9.4.
16.4.
23.4.
30.4.
7.5.
14.5.
21.5.
28.5.
3.6.
11.6.
18.6.

15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
17:00
17:00
17:30
17:30

1.FC Neubuz
Slopné
1.FC Neubuz
Vel. Ořechov
1.FC Neubuz
1.FC Neubuz
Vysoké Pole
1.FC Neubuz
Poteč
1.FC Neubuz
Příluky „B“
1.FC Neubuz
Bratřejov

-

Pozlovice
1.FC Neubuz
Štítná n Vláří
1.FC Neubuz
Rudimov
Drnovice
1.FC Neubuz
Biskupice
1.FC Neubuz
Šanov
1.FC Neubuz
Loučka
1.FC Neubuz

5

Od 17. ledna pokračuje cvičení dětí
s Martinou Kadlecovou.
Letos cvičíme každé úterý a nově obě
skupinky cvičí v odpoledních hodinách.
Mladší děti do 3 let v 15 hodin a děti
3–6 let od 16:10 hodin. Cvičení bude
pokračovat i jarním blokem od poloviny
dubna až do konce června.
Cvičení s Irčou pro dospělé, bývá každou středu v 18:30 hodin. Jak cvičení dětí,
tak cvičení pro dospělé je přístupné pro
všechny nové zájemce, kteří mají chuť se
nejenom protáhnout, ale i pobavit se v super kolektivu.
V neděli 5. 2. 2017 praskala společenská místnost ve švech. Konal se dětský
karneval. Diskotéka, písničky s Martinou,
překážková dráha, tombola i občerstvení.
To všechno čekalo na naše nejmenší! Děti
se prostě bavily po svém! Chtěla bych poděkovat za pomoc při organizaci karneva-
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lu Martině Kadlecové, manželům Šebestovým, Zuzce Kocourkové, Karolíně Sovjákové, Lucii Šebestové a Anetě Hamšíkové
za výzdobu.
Začátkem března jsme se připojily k akci
Sbírka hraček pro Krajskou nemocnici
T. B. Zlín, kterou pořádala fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně.
Sesbíraly jsme spoustu krásných hraček
a věříme, že udělají radost dětem nejenom
v nemocnicích, ale i v dětských domovech,
azylovém centru a mateřských školkách.
Tímto děkuji maminkám, které tuto akci
podpořily!
Jarní a letní bazárek se letos uskutečnil již v pátek 10. 3. 2017. Mile nás překvapil zájem maminek. Prodaly jsme zboží
za téměř 14.000 Kč. Příprava bazárku je
dost náročná a bez pomoci nadšených
dobrovolnic to nejde. Poděkování patří
Drahušce Matulové a Editě Kutrové za přípravu, za pomoc při prodeji Blance
Juříkové a Lucii Šebestové.

V pátek 31. 3. 2017 se konalo jarní
tvoření. Letos jsme tvořily z březového
proutí. Věnce, srdce nebo zajíčci, to všechno vznikalo pod rukama našich šikovných
tvořilek. Každá si odnesla domů pěkný
jarní výrobek.
Děkuji paní Janě Pavlačkové za hromadu březového proutí!
A CO PŘIPRAVUJEME?
Slet čarodějnic – neděle 30. 4. 2017
od 16 hodin areál hospůdky Moštárna
Den plný her – červen 2017 (termín
upřesníme) fotbalové hřiště a hospůdka
Moštárna.
K. G.

Z NAŠÍ ŠKOLY
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Dne 15. března jsme měli slíbenou odměnu za krásnou polonézu na Farním
plese. Bowling!!! Ráno jsme přijeli do školy, chvilku jsme si užívali ve družině a pak
nastala chvíle odjezdu. Když jsme dojeli na
místo, následovalo rozdělení do skupin.
A pak už jsme se předvedli hraním bowlingu. Všechny nás to strašně bavilo a také se
nám celkem dařilo. Na oběd jsme přijeli
zpátky do školy. Děkujeme paním učitelkám za super dopoledne, které jsme si
parádně užili.
Žáci 5. ročníku
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Ve středu 11. ledna jsme měli přednášku o dopravě. Přijel za námi pan učitel
Dřevojánek z dopravního hřiště v Malenovicích. První hodinu nám vysvětloval, po které
straně se má na silnici chodit. Nejdůležitější bylo, že po chodníku musíme jít vpravo
a po silnici při levém okraji vozovky. Když půjdeme někam večer, musíme mít na sobě
reflexní prvky – třeba pásky na rukávech nebo alespoň baterku v ruce. Také jsme si povídali o dopravních značkách. Pan Dřevojánek říkal, že značek je více druhů: výstražné,
které nás na něco upozorní a jsou v červeném trojúhelníku. Pak značky, které nám říkají,
kdo má v křižovatce např. přednost v jízdě. Déle značky zákazové a informativní, ty nám
napoví, kde se nachází například přechod pro chodce či podchod.
Druhou hodinu jsme psali test, abychom zjistili, co všechno si pamatujeme. Moc se mi
to líbilo a už se těším na dopravní hřiště, kde si vědomosti vyzkoušíme v praxi.
Tereza Skládalová, 3. ročník
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Dne 14. 1., což bylo v sobotu, se konal v nové Sokolovně Farní ples, na který jsme
se všichni moc těšili. Maminky nám děvčatům doma vytvořily překrásné účesy. Na
zkoušku polonézy jsme přijeli do nové Sokolovny v 18,00. V přípravné místnosti jsme
se oblékli do krásných společenských šatů a obuli do krásných střevíčků. Poté následoval generální nácvik polonézy. Ale…Terezka Langášková byla vyděšená, že nedorazil
její taneční partner Lukáš. Zkouška proběhla bez jeho přítomnosti. Chvilku před vlastním vystoupením Lukáš dorazil a paní učitelce Staroveské spadl kámen ze srdce. Byli
jsme tedy připraveni na vystoupení. Náš tanec doplňovaly rudé růže. Tancování jsme
moc prožívali, snažili jsme se nedělat zbytečné chyby a dodržovat formace. Po vystoupení nám byl odměnou obrovský potlesk a pochvala od všech, co naše vystoupení viděli. Nám děvčatům bylo líto, že skončil úžasný zážitek být v princeznovských šatech.
Tereza Langášková a Anežka Tomšíčková
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Ráno jsme jako obvykle přišli do školy.
První hodinu proběhla zkouška básniček
a písniček. Druhou hodinu následovalo
učení matematiky. Potom byla výborná
svačinka. A už to začalo. Všichni jsme měli velkou trému. Přišla porota ve složení:
paní starostka Zábojníková, pan místostarosta Dubovský, paní Hynčicová a nechyběla ani paní učitelka Pekařová i tajná porota. Na začátku jsme si společně zazpívali a zatancovali. Potom už došlo na samotnou soutěž, byli jsme všichni hodně nervózní, ale nakonec jsme to zvládli. Zlatou
medaili za básničky si vybojovali: Terezka
Výchop-ňová, Natálka Bartíková, Matěj
Hladík, Jirka Sládek a Eliška Baranová. A za
písničky: Terezka Výchopňová, Pavlínka
Baranová, Adélka Hečková, Bára Vaculková
a samozřejmě Jucheláč. Po vyhlášeni byl
oběd. Moc se nám to líbilo !
T. Langášková, A. Tomšíčková
A. Hečková a E. Baranová
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Moje tetka, tvoje tetka, obě byly tetky. Hádaly se, popraly se, byly samé pletky.
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Jubilanti
11. 3. Sovják Josef, č.p. 64
27. 3. Valová Marie, č.p. 101
31. 3. Vaculková Anna, č.p. 14
17. 4. Vala Theodor, č.p. 101
20. 4. Oškera Stanislav, č.p. 116
8. 5. Minařík Vlastimilč.p. 121

65 let
83 let
82 let
60 let
70 let
70 let

Narození
8. 1. Cholasta Lukáš, č.p. 45
24. 1. Slabý David, č.p. 160
11. 2. Dubovská Natálie, č.p. 135
2. 3. Matůšů Stela, č.p. 72
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Dne 24. února v pátek jsme měli ve škole masopust. Ráno jsme se rozezpívali a společně si zatancovali. Potom jsme měli za úkol rozdělit se do skupinek a vypracovávali jsme
projekt – samozřejmě na téma masopust. Na svačinku nám paní učitelka Vávrová přinesla výborné bavoráky. Následovalo už převlékání a strojení do krásných masek. Já jsem šla
za nevěstu, paní učitelky za čarodějnici, za mouku a za vězně. Obcházeli jsme vesnici,
nejdříve jsme zavítali na obecní úřad a do obchodu. Nesměly chybět tradiční masopustní
písničky, tanečky, básničky a říkanky, které všechny potěšily. Obcházeli jsme domy, kde
pro nás měli přichystané bohaté občerstvení. Srandovní masky se zalíbily všem. Jako
každý rok je tradice až do Velikonoc držet půst. Basa musí na čtyřicet dní umlknout.
Masopust ve škole se mi moc líbil!
Barča Vaculková
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Neubuzská škola využila posledního dne 1. pololetí hodně netradičně. Pololetní vysvědčení se rozdávalo přímo na ledě. Hned ráno se celá škola vypravila do Všeminy na
ekofarmu s bruslemi a boby. Paní učitelky využily krásného zimního počasí a místního
rybníčku ke karnevalovému reji na ledě. Žáci to velmi rádi uvítali. Průprava hokeje, hry
v družstvech, slalomy, podjíždění pod lanem a další legrácky neměly chybu. Došlo i na
slavnostní předávání vysvědčení. Zklamání nebylo žádné. Díky paní Pekařové měli žáci
možnost zapůjčit si brusle, kluzky, hokejky a dostali i teplý čaj. Kdo zrovna nesportoval,
mohl si prohlédnout farmu se zvířátky, kde bylo útulno a teplo. Děkujeme za poskytnuté zázemí paní Pekařové a panu řidiči za dovoz žáků školním autobusem ze ZŠ
Neubuz na Všeminu a zpět.
kolektiv učitelek ZŠ Neubuz

Úmrtí
6. 1.
27. 3.

Tomšů Stanislav, č.p. 83
Kalivodová Emilie, č.p. 100

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.
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Dne 20. února letošního roku navštívila
naši školu v Neubuzi paní Javoříková od
policie České republiky, která nás seznámila s výkonem státní policie. Policie je určena, aby pomáhala a chránila majetek nás
občanů. Dozvěděli jsme se, jaké mají policisté vybavení, například: vrtulníky, automobily, různé zbraně, také jezdecké koně,
služební psy a další prostředky. Nakonec
jsme za pozornost dostali drobné dárečky
a společně jsme se vyfotili. Tato přednáška
pro nás byla moc přínosná a zajímavá.
Lukáš Uhřík
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Dne 9. 2. jsme se rozjeli do Vsetína.
Konala se tam přírodovědná soutěž
JALOVEČEK. Letošní téma bylo – naši
opeřenci. A kdo že jel reprezentovat
naši školu? Byli to Eliška Baranová, Bára
Vaculková, Jiří Sládek a Martin Křížka.
Jednalo se o poslech zpěvu ptáků, rozpoznání podle jejich siluet a konečně
i pojmenování ptáků vystavených v zámecké věži. Naše družstvo si vedlo velmi
dobře. Umístili se na krásném 4. místě,
a to z celkového počtu 25 družstev. Na
vítězné družstvo nám chybělo jen pár
bodíků. Je to krásný výsledek a žáci si
zaslouží velké pochvaly. Jen tak dál!!!
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