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Třetí adventní víkend byl v naší obci
doslova plný krásných vánočních akcí.
Ve společenské místnosti nad obchodem probíhala jubilejní desátá Výstava
betlémů a valašské jizby, kterou pořádá
gajdoš Petr Sovják, spolu se svou rodinou
a přáteli. Člověk by si řekl, že výstava bude
každý rok stejná, ale opak je pravdou.
Pokaždé je místnost jinak nazdobená,
předvádějí se jiná řemesla, prodávají jiné
výrobky. Betlémy Petr také každý rok půjčuje od různých majitelů. A letos byla výstava opravdu nádherná. Vidět jsme mohli
téměř padesátku betlémů. Zakoupit jsme
si mohli výrobky z včelího vosku, svíčky,
medovinu, vyřezávané betlémy či figurky
od řezbáře pana Zádrapy z Lidečka, baňky
se jmény a jiné maličkosti. K vidění byla
i výroba pečení perníků ve formičkách.
Petr hrál na gajdy, zpíval koledy a valašským nářečím vykládal své historky. V sobotu ho doprovázel na housle Ondřej
Volčík. Na všechno dohlíželi Portáši z Rusavy, kteří přijeli na revizi… S návštěvníky
z různých koutů našeho kraje se „dveře
netrhly“ po oba dny. Petrovi i celé jeho
rodině patří velké díky za to, že tuto
(na přípravu velmi náročnou) akci každoročně připravují.
V zasedací místnosti na obecním úřadě
se zase po dvou letech konala Výstava
andělů a zvonečků. I tato výstava se může
konat díky vám, kteří nám půjčíte exponáty ze svých domácích sbírek. Do krásného
vánočního aranžmá všechny anděly i zvonečky zakomponovala paní Kamila Garguláková. Moc děkujeme za andělský zážitek.
Na návsi se už před 17. hodinou nesly
vůně svařáku, vánočního punče a také zabijačky. Probíhalo tam tradiční Zpívání
u stromečku. Děti z naší školy předvedly
vydařený vánoční program, ve kterém zazněly známé i méně známé koledy.
Ve stánku děti prodávaly vlastnoručně vyrobené vánoční výrobky. Po programu se
všichni vrhli ke stánku s připravenými dobrotami. Nechyběly ani obecní perníčky
a koláčky darované firmou ROSA Market.
Nálada byla výborná, počasí nám také

Kouzelné Vánoce a úspěšný rok 2018 plný štěstí, zdraví, lásky a pohody
přeje všem spoluobčanům Zastupitelstvo obce Neubuz.

přálo, a tak byla náves dlouho plná spokojených občanů jak z Neubuze, tak z okolních obcí.
A aby toho nebylo málo, tak vánoční
program pokračoval i v neděli. Obě výstavy byly otevřeny celé odpoledne. V areálu
Myslivny si od 14 hodin připravili program
mladí hasiči. Mohli jsme zde vidět Živý
Betlém, který čítal přes 20 postav.
Nechyběl Josef s Marií, pastýři ani Tři králové. Při zpěvu koled je na gajdy doprovázel Petr Sovják. Opět nezapomenutelný
zážitek pro všechny návštěvníky, a že jich
bylo…
Děkuji všem, kteří pro nás připravili krásný adventní víkend!
RZ
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Upozorňujeme občany, že od 22. 12.
2017 do 2. 1. 2018 bude obecní úřad
uzavřen z důvodu dovolené.
Od středy 3. 1. 2018 obvyklá úřední
doba. V nutných záležitosti volejte na
tel. 603 844 550.
Děkujeme.

ZPRÁVY Z OBCE
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o době a místě konání volby prezidenta
Starostka obce Neubuz dle § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012
Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě
prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje
1. Volba prezidenta ČR se uskuteční
v pátek 12. 1. 2018 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
v sobotu 13. 1. 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
2. Místem konání volby v okrsku č. 1 je zasedací místnost Obecního úřadu
v Neubuzi.
3. Volič je povinen při hlasování prokázat totožnost a státní občanství.
4. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý
povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků.
6. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací
lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Neubuzi dne 18. 12. 2017
Ing. Renata Zábojníková, starostka obce
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POPELNICE: každý pátek
PLASTY: pondělí 15. ledna, 12. února, 12. března, 9. dubna, 7. května, 4. června,
2. července, 30. července, 27. srpna, 24. září, 22. října, 19. listopadu, 17. prosince
VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ odpad: jaro, podzim – bude upřesněno
Poplatky za likvidaci odpadů na rok 2018 se nemění – 300 Kč/osoba, nemovitost.
Platit můžete od 2. 1. 2018 na OÚ. Dostanete samolepku na popelnici na rok 2018.

Rok se s rokem sešel a přišel prosinec,
čas rozjímání a čas rekapitulování toho, co
se nám podařilo a co bychom mohli udělat
lépe.
Soukromé zhodnocení končícího roku si musí udělat každý sám.
Já se zamyslím nad letošním rokem v naší obci. Z mého pohledu
starostky to byl rok úspěšný a naplněný. Největší radost jste mi
udělali vy, spoluobčané. Vy, kteří se aktivně zapojujete do života
obce. Vy, kteří pracujete ve spolcích, pořádáte akce pro děti i dospělé a obětujete část svého volného času, kterého máme všichni
tak málo. Největší odměnou pro ty, kteří akce pořádají jsou spokojení návštěvníci. A těch bylo letos na všech akcích opravdu
hodně. Poděkování proto patří i vám, kteří se pořádaných akcí
zúčastňujete. Nejvíce se naše soudržnost projevila na jaře při soutěži Vesnice roku. Ohromné nadšení a zapálení celého týmu lidí
pro společnou věc přineslo naší obci Diplom za udržování lidových
tradic. I náš předvánoční víkend ukázal, co naši občané umí.
Jubilejní Výstava betlémů, kouzelná Výstava andělů a zvonečků
plné exponátů ze soukromých sbírek a zaplněná náves při Zpívání
u stromečku – to vše dokazuje, že diplom jsme dostali oprávněně.
I naše nová tradice, Živý Betlém, se určitě ujme a stane se každoroční akcí. Pro mě osobně je náves plná spokojených usmátých
lidí, kteří si spolu v klidu povídají, taková vánoční odměna. Dárek,
který neočekáváte a po jeho rozbalení máte nefalšovanou
a upřímnou radost. Moc za něj děkuji.
Obci se dařilo i z investičního hlediska. Ne, že bychom získali
nějaké velké dotace, ale podařilo se to, na co jsme si už mnoho
let tajně mysleli. Za 12 měsíců (od 6/2016 do 6/2017) jsme koupi-

V sobotu 6. ledna 2018 proběhne
v naší obci Tříkrálová sbírka. 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.

li z vlastního rozpočtu 3 nemovitosti. Dům
č.p. 25 (informovali jsme už loni), ve kterém v příštím roce vybudujeme 3 sociální
byty. Dotace cca 2,4 mil. Kč nám byla schválena. V lednu letošního roku jsme koupili dům č.p. 51 (Skybovo), jehož rekonstrukce
právě finišuje. V přízemí budou služby pro občany – masáže, kadeřnictví, pedikúra a v patře 3pokojový rodinný byt. Pokud půjde
vše podle plánu, služby budou fungovat nejpozději od února
příštího roku, byt bude k pronájmu do půl roku. Na tento dům
máme přislíbenu dotaci na zateplení, cca 240 tis. Kč. Posledním
nákupem byla nemovitost č.p. 19, bývalá hospoda na návsi.
Naskytla se nám možnost odkoupit tuto budovu za odhadní cenu
2.170.000,- Kč. Na rozhodnutí a zaplacení jsme měli jen 3 týdny.
Po zvážení všech pro a proti a prozkoumání naší finanční situace,
jsme se rozhodli budovu koupit. Rádi bychom v ní vybudovali
komunitní centrum. Tato centra jsou dotačně podporována. Zatím
jsme budovu nezprovozňovali, protože prioritně dokončíme dům
č.p. 51 a pak sociální byty na č.p. 25. Pokud se najde vhodný
dotační titul, požádáme o dotaci na úpravu na plánované komunitní centrum. Doufám, že i v příštím roce se nám bude dařit
zvelebovat naši obec a zapojovat do života naše spoluobčany.
Na podzim příštího roku nás také čekají volby do obecního zastupitelstva.
Závěrem mi dovolte popřát všem pohodové vánoční svátky.
Přeji Vám spoustu krásných chvil strávených s rodinou a přáteli
a do nového roku hodně pevného zdraví, štěstí, lásky a pracovních i osobních úspěchů.
Starostka
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Místní akční skupiny (často označovány zkratkou MAS) představují společnosti či spolky pro rozvoj venkova, do kterých mohou patřit občané, neziskový
sektor, soukromá podnikatelská sféra a vždy veřejná správa, kterou si lze představit jako obce a jejich nejrůznější svazky. Cílem místních akčních skupin je
především rozvoj území venkova a zvláště zemědělství, přičemž je využíváno jak
místních zdrojů, tak financí z fondů Evropské unie, z národních programů či
krajských a nadačních zdrojů. Počet těchto organizací v České republice se pohybuje okolo čísla 180 (ve Zlínském kraji působí 18 MAS).
Jednou z nich je Místní akční skupina
Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. (MAS VaS),
která je zde s Vámi již od roku 2007. Patří
sem 7 obcí z Mikroregionu Vizovicko, dále
12 obcí z Mikroregionu Slušovicko a obec
Vlčková. Dohromady zde žije téměř 20 tisíc obyvatel, kteří mohou využít našich
služeb.
Naše místní akční skupina má více než
60 partnerů, kteří se podílí na zdárném
fungování celé organizace. Zastoupení
jednotlivých sektorů je vyrovnané – soukromý sektor (podnikatelé a zemědělci)
čítá 23 partnerů, neziskový sektor (hasiči,
církve, sportovci, junák apod.) 22 partnerů
a veřejný (města a obce) 20 partnerů. Jsou
mimo jiné informováni o aktuálně vyhlášených výzvách a možnostech spolupráce.
Budeme velmi potěšeni, když se počet
našich partnerů bude neustále zvyšovat.
Za dobu svého působení máme za sebou již více než 100 úspěšně realizovaných
projektů, přičemž jejich celkové náklady

přesahují 40 milionů Kč a výše dotace,
která byla do našeho území získána, je
vyšší než 30 milionů Kč. Rozpracovaných
nebo nyní realizovaných je více než 20
projektů v objemu okolo 18 milionů.
Výsledky projektů můžete vidět na vlastní oči ve svých obcích. Jedná se např.
o opravy místních komunikací a chodníků,
o nejrůznější rekonstrukce křížků, kapliček
či kostelů. Nechybí dětská hřiště či hřiště
v přírodním stylu, kompostéry nebo štěpkovače. Zároveň jsme zajistili zbudování
několika odpočinkových míst nebo obnovu desítek studánek. Těší nás projekty
v oblasti zemědělství, kde si naši zemědělci mohli díky dotacím pořídit nezbytnou
techniku pro výkon této důležité práce.
Rovněž jsme rádi za spolupráci s podnikatelským sektorem či za projekty na vybavení neziskových organizací. V období
2007–2013 přinesla MAS do území jen
ve svých výzvách přes 16 milionů korun.
V programovém období 2014–2020 má-

me pro žadatele připraveno přes 37 milionů korun. Nezanedbatelné jsou také národní zdroje a finance od obcí. Neustále
hledáme další zdroje, které můžeme našim
partnerům nabídnout.
Pro všechny občany byl tento rok připraven ve Vizovicích již 7. ročník Svatomartinského trhu se sv. Martinem na bílém koni a žehnáním vín, kde je vždy
možnost zakoupit kvalitní regionální výrobky. Na své si zde přišel opravdu každý
a těší nás, že si na tuto dopolední akci
najdou čas stovky návštěvníků.
Další informace a aktuality naleznete
na www.masvas.cz a Facebooku MAS
Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. Neváhejte
nám napsat Vaše postřehy či nápady, popřípadě nás navštivte v naší kanceláři (adresa je uvedena níže). Již teď se těšíme
na setkání s Vámi a na nové nápady, které
pomohou našemu území k tomu, aby bylo
krásným místem jak pro nás, tak i pro příští generace.
Tým MAS VaS
Masarykovo náměstí 1007
763 12 Vizovice (kancelář č. 133)
Telefon: 577 599 128
E-mail: info@masvas.cz
Web: www.masvas.cz
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Tradiční setkání seniorů se letos
konalo v pátek 10. listopadu.
Společenská místnost se zaplnila téměř do posledního místa. Po slavnostním přípitku se už pozornost soustředila
na děti z naší školy, které předvedly
krásné vystoupení v lidovém tónu. I další vystoupení – aerobic v podání Eriky
Ševců a zpěv Katky Oškerové, sklidily
bouřlivý potlesk. K tanci i poslechu hráli
a zpívali Ivan s Dankou, neboli skupina
ID BAND. Nechyběla výborná večeře
a koláčky. A také mladé, svatomartinské
víno. Po roce jsme se opět vrátili k oblíbené tombole. Hlavní cenou byla svatomartinská husa.
Všichni se dobře bavili, zatancovali si,
zasmáli se a hlavně si popovídali s kamarády. Těšíme se na vás zase za rok.

Když se loni v polovině dubna podávala
žádost o podporu projektu s názvem
„Vzdělávání a animace veřejné správy pro
rozvoj Mikroregionu Slušovicko“, nikdo
nedokázal ve velkém množství projektů
odhadnout jeho šance na úspěch. Po roce
hodnocení přišla radostná zpráva, že projektu bude z Operačního programu
Zaměstnanost podpořen v celém svém
rozsahu.
Realizace projektu byla zahájena 1. 8.
2017 a celý projektu bude ukončen 31. 7. 2019. Hlavním cílem projektu je zvyšování
kvalifikace starostů, zastupitelů a zaměstnanců úřadů obcí DSO Mikroregionu Slušovicko,
a to prostřednictvím vzdělávacích a výcvikových programů. Ty budou zaměřeny např.
na správu obecního majetku, finanční řízení obce, ochranu osobních údajů, komunikační
a prezentační dovednosti, informační a komunikační technologie nebo na chod úřadů
a jiné. Výstupy ze seminářů (vč. prezentací) budou k dispozici na stránkách Mikroregionu
Slušovicko – www.mikroregion-slusovicko.cz (sekce realizované projekty).
Součástí projektu je i zřízení kontaktního místa, které bude provádět mapování území
a kde budou moci obce a jejich zaměstnanci konzultovat své problémy týkající se výkonu
veřejné správy. Toto kontaktní místo se nachází v přízemí Městského úřadu
ve Slušovicích. Hmatatelným výstupem projektu bude „Evaluační zpráva o stavu veřejné
správy na území Mikroregionu Slušovicko“ a metodika „Efektivní veřejná správa na území
Mikroregionu Slušovicko“. Vznikne tak ojedinělá komplexní metodická podpora, která
doposud voleným zástupcům a zaměstnancům úřadů chyběla.

Projekt „Vzdělávání a animace veřejné správy pro rozvoj Mikroregionu Slušovicko“, reg. č.
CZ. 3.4.74/0.0/0.0/16_033/0002983 je spolufinancován z OP Zaměstnanost.
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loňský advent patřil k nejdelším, letošní naopak k nejkratším. Kontrasty vždy
mají něco do sebe, protože chtějí něco
vyjádřit, případně podtrhnout. Přes tak
krátký čas jsme se mohli dobře a intenzivně připravovat na svátky narození
Pána Ježíše.
O slavnosti Ježíše Krista Krále, která se
slaví každý rok, se v liturgickém roce
cyklu „A“, představuje náš Pán v Matoušově evangeliu jako král, pastýř a vůdce.
Ukazuje nám kritéria, která určují, kdo
přináleží k Božímu Království. Boží Syn
o sobě mluví jako o někom, kdo přichází
ve slávě a spolu s ním andělé a On se
posadí na slavný trůn. Jak to konkrétně
vypadá, tu se fantazii nekladou meze.
Je to vlastně úplný kontrast k tomu, co
prožíváme o vánočních svátcích, kdy naprostý vládce celého světa a vesmíru
přichází v chudobě a skromnosti na tento svět. Těžko si dovedeme představit
míru pokory Božího Syna, který přichází
na tento svět jako nepatrné dítě, které je
odkázáno na pomoc a ochotu nejbližších
lidí, to je Marie a Josefa. Oni jsou do této doby naprosto neznámí lidé a nebýt
andělského poselství, málokdo by se
dozvěděl, že se narodil Spasitel světa.
O něm mnozí proroci předpověděli, že
na tento svět skutečně přijde a byly
o něm napsány rozporuplné představy.
Na udivené dotazy jak spravedlivých
nebo nespravedlivých, kdypak se setkali
s Ježíšem, protože si toho nevšimli a vůbec si na to nepamatují. Ježíš však vysvětluje, že se ztotožňuje s námi.
Můžeme být udiveni i my, i když si neuvědomujeme, kam až sahá Boží láska.
On se s námi ztotožňuje nejenom tehdy,
když se nám daří, ale i tehdy, když potřebujeme pomoc od druhých lidí. Jasně to
naznačuje již svým milým příchodem
do nejubožejšího prostředí, které nám
připomínají jesličky, tedy stáj. Toto prostředí sloužilo jako porodní sál pro
Božího Syna. Ve francouzském filmu
„Maria z Nazaretu“ se Ježíšova matka
Marie vyjadřuje asi v tom smyslu, že lepší prostředí si její Syn nemohl vybrat.
Věděla dobře od okamžiku „Zvěstování“,
kdo je její Syn a přijala vše, co ji potkalo
v jejím životě. Určitě ji potěšili chudí pastýři, kteří se nezdráhali přijít na andělovu
výzvu i moudří mudrci, které přivedla
hvězda a také ji určitě těší dnešní děti
i dospělí, kteří si připomínají příchod
Božího Syna v chudobě a pokoře.
Naše přítomnost u jeslí a v kostele
na bohoslužbách, ať nás všechny naplňuje láskou k Bohu a k lidem. Abyste
všichni prožívali vánoční svátky inspirované Boží dobrotou, Jeho nekonečnou
láskou, k tomu vám všem žehná
otec Emil.
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V minulém čísle zpravodaje jsme informovali o konání podzimního a zimního
bazárku oblečení pro děti i dospělé,
hraček a jiných potřeb. I když se nám podařilo shromáždit méně věcí k prodeji než
v loňském roce, prodalo se zboží za téměř
14.000 Kč, což byl prozatímní rekord.
Myslím, že náš bazárek je a zůstane tradiční akcí, o kterou mají maminky, ale nejenom ony, zájem. Moc nás vždy těší jejich
pozitivní ohlasy!
Děkuji za pomoc při organizaci bazárku
p. Editě Kutrové, p. Blance Juříkové
a p. Jarmile Šebestové.

9iQRĀQtIRFHQt
Letošní plánováné vánoční focení
s Barčou jsme musely na poslední chvíli
zrušit, což mě moc mrzelo, ale i přes vysoké datum v kalendáři jsme se této akce
nechtěly vzdát. Oslovila jsem maminky,
jestli o nějakém fotografovi neví. Shánět
v polovině listopadu ochotného fotografa
pro celodenní focení mimo ateliér je docela složité. Díky p. Martině Březíkové se to
povedlo. Letošního focení, které proběhlo
24. 11. 2017 od 9 – 17 hodin se ujala fotografka Ko Ka ze Zlína. Focení se zúčastnilo 11 maminek se svými dětmi, ale i 7
rodin. Příjemné vystupování, úžasná komunikace a profesionální práce s malými
modelkami a modely, to všechno si maminky moc pochvalovaly!
Fotek máme všichni za celý rok nafocených hodně, ale přiznejme si – většinou
v počítačích. Proto taková vánoční fotka je
krásným dárkem pod stromeček a potěší
hlavně každou babičku a dědečka a nejenom je.

3őHGYiQRĀQtWYRőHQt
Rok se s rokem sešel a společenskou
místnost opět provonělo jehličí – nastal
čas již tradičního předvánočního tvoření.
Vánočních inspirací v časopisech a na internetu je mnoho. Mám proto velký problém vybrat něco zajímavého, pěkného,
jednoduchého a zároveň časově nenáročného. Letos jsme si vyrobily andělské svíc-

ny, stromečky z vlny, závěsné vánoční dekorace z jehličí a zdobené borové šišky.
Během dvou hodin vzniklo mnoho krásných dekorací.

0LNXOiåVNiSRFKţ]ND
V úterý 5. 12. 2017 prošel naší vesničkou Mikuláš s andělem a čertem. Zavítali
do několika rodin, kde na ně čekalo 18
dětí. Mikuláš s andělem byli všude vítáni,
ale čert mnohdy musel zůstat venku!
Mikuláš přečetl ze své knihy, co všechno
děti během roku učinily dobrého či špatného. Za písničku, básničku nebo jen slib,
že už budou hodné, si zasloužily i nějakou
odměnu. Jen čert odcházel vždy s prázdnou!

3RGěNRYiQt
Děkuji sponzorům – obci Neubuz , firmě
Rosa market – obchod Enapo a hospůdce
Moštárna za podporu našich akci. Poděkování patří našim dobrovolníkům, rodičům a jejich dětem, cvičitelkám – Ireně
Sousedíkové a Martině Kadlecové, místním hasičům, myslivcům a fotbalistům
za spolupráci.
Klidné prožití vánočních svátků, hodně
zdraví, lásky a spokojenosti v roce 2018
přeje
Kamila Garguláková, KŠ SOVA

&YLĀHQtGěWt
Od září jsme se scházeli v podzimním
bloku cvičení dětí. Děkujemi dětem a jejich rodičům za příjemné chvíle v našem
cvičení v Neubuzi. Byla to vždy radost se
s vámi vidět a společně si zazpívat, zazávodit nebo vyrobit nějakou krásnou dekoraci
domů na památku.
Přeji Vám šťastné a pohodové Vánoce,
zdraví, lásku, klid a mír v duši po celý nový
rok, ve kterém se doufám opět setkáme.
Další blok cvičení začíná 16. 1. 2018.
Těším se na Vás!
lektorka Martina Kadlecová

$GYHQWYDODåVNpGěGLQ\
Z večera usíná valašská dědina
vánoční ticho sa nad ňú znášá,
v jizbečce dokola sedí kolem stola
při čérnej hodince chasa naša.
Koleda ozve sa jizbečkú, nese sa,
od stropu bělá sa nitka tenká
a na ní z lehúčka točí sa bělučká
ze dřeva řezaná holuběnka.
Ta chrání rodinu, valašskú dědinu
a celý náš dobrý poctivý lid.
Z tichúčka padá sníh,
hlas zvonú vánočních
hlásá po dědině pokoj a klid.
Po listopadových plutách sa pomalučky blížila zima. Slunéčko bylo zubaté a večery dlúhé.
Z nebíčka sa začaly pomály znášat sněhové vločky, keré sa z hnědéj blázganice měnily na zachublanú dědinu, jak dyby ju velikú duchnú přikrýl.
A to už sa schodily tetiny aj s cérkama na drhnútí péří do teplučkých valašských jizeb. Šak
by nebylo chalupy, gde by sa nechovaly husy na peřiny a zhlavce pro nevěsty. Dralo sa po celéj dědině, gde měli céry. Raz u Palú, potem u Starostú, Bučánkú, Mičkú, Martinkú, aj
k Langrom došly. Robky zpívaly a vyprávjaly zábabonky o strašidloch. Né enom péří sa dralo,
ale aj kolik hub sa při tem zedralo. To potem bývaly dodrhlé, uvařil sa čaj ze slibovicú a napékly pagáčky.
Před adventem sa dělaly zabijačky, lebo v adventě sa za starých dob už držával púst. Strýc
Martinkú, kerý měl řeznický vercajk, chodil zabíjat mašíky, také aj Rajnoha z Trnavy.
Na svatú Barboru si cérky lámaly ze střešní halúzky, daly ich do žbána a každý deň vymjeňovaly vodu. Dyž halúzka do Božího narozéní rozkvétla, bylo to znamení, že sa cérka vdá.
5. prosinca už děcka ze súmrakem vyhlédaly svatého Mikuláša s čertovskú partyjú. Ogaři
s obrácenýma kožuchama, dřevěnýma vidlama a řetazama ze zvoncama, řančali po celéj
dědině. Nestrašili enom děcka, ale aj mladé cérky. Nadílka to bývala chudá, ořechy, krájanky
a nejaké to cukrové.
Od Lucie do ščedrého dňa sa všade uklúzalo, líčilo, aby na svátky, bylo všade pěkně a čisťučko. Chodilo sa do Vizovic na jarmaky prodávat to, co sa doma vyrobilo – slaměnce a huněnné papuče, aby byly peníze. Šak bylo třeba na vánoce pokúpit kořéní, soli, kerá byla tedy
kamenná, na stromek nejaké to vizovské pečivo.
Vánoce bývaly najslavnější svátky celého roka pro děcka aj dospělé. Celý deň sa držal púst,
aby děcka viděly před večeřú zlaté prasátko. Na ščedrý deň už od rána gazděna zadělávala
těsto na chléb a vdolky. Roztopila pec, vysvětila ju svěcenú vodú a vymétla jedlovú četinú.
V jizbě sa pouklúzalo, smetí sa nevyhazovalo, lebo v ten deň mělo čarovnú moc. Vysypávalo
sa do chléva pod dobytek proti chorobám a čarodénicám. Odpoledňa sa zdobila jedlička,
kerá bývala ve valašských jizbách zavěšená u tla (stropu), aby nezabírala v už tak malých
chalúpkách místa. Děcka ju zdobily jablíčkama, suchýma trnkama, hruškama a ořechama,
omotanýma zlaceným papírem, také vizovskýma figurkama. Na stole byl dožínkový věnec
s rozmarýnem, misa plná ovoca a pecen chleba. Pod obrusem trocha ze všeckého, co sa
urodilo v hospodářství. V žádnéj chalupě nesměl chybět betlém, papírový od kupca, lebo
jesličky vyřezal z lipy šikovný staříček.
Ščedrá večera začínala s východem první hvězdy a zapálením voskovéj svíčky. Hospodář
vzal bibliju, poříkal z ní, a všeci sa pomodlili Otčenáš. Každému dal oplatku s medem. Hlavní
jídlo byla hřibová polévka s lukšama, trnková máčka, pohanková kaša lebo krupica nahrubo
maščená máslem. Nakonec maměnka donésli vdolky, slaměnky ze sušeným ovocem a ořechama. Po večeři sa zpívaly koledy a věščilo sa. Házalo sa papučú přes hlavu, lélo sa přes
klúč olovo. Každá cérka dala na taléřek kúsek vdolka, zavolaly kočku a kerý kúsek vzala, tá
sa brzo vdala. Také tlúkly cérky vařachú na kurník a počúvaly, gdo sa prv ozve, slépka lebo
kohút. Také sa moc střílalo z klúčú a flint. Nakonec sa šlo na púlnoční mšu.
Na Boží narození sa mělo zbožně rozjímat, nesmělo sa nic dělat, ani náčení umývat.
Na Ščepána chodily děcka po koledě a zpívaly. To ráno roby podávaly chlapom gatě
a na Nový rok zas chlapi robám sukně. Pacholkom končila služba u sedlákú. O tem svěčí
přísloví: Na Ščepána, není pána.
Nový rok sa slavil s muzigú a zábavy bývaly až do Končin.
Novým rokem končil Adventní čas. 6. ledna chodili po chalupách Třé králi.

VČELAŘSKÉ OKÉNKO

6OXåRYLĀWtYĀHODőLVODYLOL
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Slušovičtí včelaři mají svoji organizaci
již 90 let. Že o tom nevíte? Ale určitě
víte o práci jejich včel! Bez nich byste
neměli úrodu na svých zahrádkách a celé zemědělství, na němž závisí výroba
potravin, by zkolabovalo. A tak lze jenom obdivovat moudrost našich předků, kteří si již před 90 lety uvědomili
potřebu vzdělávání a výměnu zkušeností
pro rozvoj včelařství, což vedlo k založení včelařské organizace ve Slušovicích
a okolí.
Současné vedení organizace, které je
důstojným pokračovatelem našich předků, přichystalo u příležitosti tohoto výročí slavnostní členskou schůzi v restauraci
Přerovská. Schůzi řídil místopředseda
Miroslav Dubovský, který po přivítání
hostů předal slovo současnému předsedovi Josefu Šťastovi, aby shrnul 90letou
historii včelařského spolku ve Slušovicích.
Za zmínku stojí, že v kronice městečka
Slušovice je již v roce 1669 zmiňována
existence panské včelnice se 100 úly
u Nového Dvora. Poté se ujala slova
MUDr. Hajdůšková, která ve své přednášce Včelí produkty a jejich vliv na zdraví člověka vysvětlila působení včelích
produktů. Jejich význam a působení
na zdraví je dnes o to důležitější, čím
větší je narušení životního prostředí,
ve kterém dnešní člověk musí žít.
Prakticky všechny včelí produkty mají
blahodárný vliv na lidské zdraví. To bylo
také obsahem přednášky MUDr. Hajdúškové, která se působením včelích produktů celoživotně zabývá, má s nimi
dlouhodobou zkušenost a na příkladech
doložila jejich blahodárné působení.
A tak tato přednáška byla v rámci výročí
včelaření ve Slušovicích důstojným připomenutím práce včelařů a chovu včel.
Josef Košárek, Hrobice
tiskový mluvčí ZO ČSV Slušovice

Petr Sovják, neobuzký gajdoš
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NEUBUZ
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Soutěžní část v roce 2017 pro družstva
žáků skončila 14. října na okresním kole
hry Plamen, kterou pořádal náš spřátelený
sbor v Lipové.
Sjely se děti z celého Zlínského kraje.
Bylo jich cca 400. Soutěžilo se ve dvou
disciplínách – požární útok CTIF a závod
požární všestrannosti, tzv. branný závod.
První soutěž plnilo devítičlenné družstvo:
Verča, Natka, Mirek, Prokop, Erik, Lukin,
Honza, Jarek a Adam.
Na trénincích jsme plně využili upravené
hřiště na Bílé Hlíně. Gargulákovi ho pravidelně sekli, všechny překážky i pomůcky
byly k dispozici, tak se děti na soutěž mohly pořádně připravit. Na hřišti v Lipové se
poctivý trénink vyplatil a ze 16 družstev
starších žáků byli průběžně na 4. místě.
Bohužel v branném závodě pětičlenná
hlídka na pěti stanovištích pokazila, co se
dalo. Tady se ukázalo, že přílišná suverenita se nevyplácí.

9ìOHWGR3UDK\
V sobotu 28. října jsme si udělali
malý hasičský výlet do hlavního města
Prahy.
Naše cesta započala v brzkých ranních
hodinách u zbrojnice, odkud nás náš starosta Tomáš zavezl na vlak do Zlína. Tři
a půl hodinová jízda vlakem nám všem
překvapivě utekla velice rychle. Zabavili
jsme se hraním her jak karetních, tak slovních.
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Naším prvním velkým úkolem v Praze
bylo se dostat do Národního technického
muzea. Prohlídka byla zajímavá a zábavná
zároveň, a to hlavně v části Technika hrou,
kde jsme si mohli vyzkoušet různé optické
klamy a vynálezy. Po muzeu následovala
malá procházka na Staroměstské náměstí,
odtud k Prašné bráně a nakonec na
Václavské náměstí, kde jsme si i udělali pár
dřepů před sochou Václava. Poslední zastávkou, kterou jsme nemohli vynechat,
byl McDonald, na který jsme se těšili celý
den.
Cesta zpět do Zlína už utekla jako nic.
Všichni jsme spokojeně sedli do vlaku,
povídali si, hráli hry a nakonec se i trochu
prospali. Dokonce se ještě cestou ze Zlína
vesele zpívaly písničky.

Postřehy účastníků zájezdů…
Mirek Juřík: V Praze se mi líbilo Technické
muzeum a cesta vlakem. V Lidečku byla zajímavá prezentace a vyřezávaný betlém.
Míša Garguláková: V Technickém muzeu se mi nejvíce líbila expozice Technika
v domácnosti, kde jsme viděli spoustu kuchyňských spotřebičů, které donedávna používaly naše babičky.
Natka Čechová: V Praze se mi líbilo setkání a focení s panem Babišem a v Lidečku
videoprojekce.
Ivana: Po prohlídce Technického muzea
jsem si s chutí dala Blančin „štrůdlík“ a byla
jsem ráda, že se nikdo neztratil především
v davu turistů na Staroměstském náměstí.
V Lidečku jsem obdivovala práci řezbářů
a velmi zajímavě řešenou videoprojekci.

6FKţ]N\PODGìFKKDVLĀţ
S příchodem podzimního času je třeba
upravit činnost mladých hasičů. Mladší se
scházejí každé pondělí od 17.00 do 18.30
na hasičské zbrojnici, kde máme zázemí
pro různé aktivity. Využíváme i společenskou místnost nad obchodem, kde je více
prostoru na pohybové hry. Starší hasiči
mají schůzky v pátek. S dětmi pracují
Ivana, Verča, Domča a Míša. Snažíme se
děti rozpohybovat a rozvíjet jejich dovednosti. Scházíme se proto, abychom se pobavili, ale i něco nového naučili. Týmová
práce je náročná, ale v případě zájmu jsou
i výsledky. Potřebujeme i podporu rodičů,
aby si děti zvykly na pravidelné chození
do kroužku a aby se naučily zodpovědnosti. Všechny soutěže jsou naplánovány
na celý rok. Pokud rodiče vědí, že dítě se
hasičských aktivit nezúčastní, potřebujeme
tuto informaci včas, abychom se podle
toho zařídili. Na poslední letošní schůzce
budeme vyrábět lampičky na betlémské
světlo, které nám 23. 12. přivezou
do Neubuze skauti ze Želechovic. Zároveň
nám předvedou krátké vystoupení. V novém roce bude první schůzka mladých
hasičů v pondělí 15. ledna.

3HĀHQtSHUQtNţ
Perníčky jsou cukroví, kterým většinou
celé vánoční pečení začíná. I my jsme si
chtěli zpestřit letošní advent, proto jsme se
sešli v sobotu 9. 12. a v dopoledních hodinách provoněli hasičskou zbrojnici. Všichni
si přinesli vše potřebné a mohlo se začít.
Děti válely, moučily a hlavně vykrajovaly
z perníkového těsta. Přitom jsme poslou-

chali vánoční koledy, někteří i pozpěvovali.
Vůně upečených perníků dráždila chutě,
každý chtěl tu dobrotu co nejdříve ochutnat. Po vychladnutí jsme perníky ozdobili
čokoládou a mandlemi. Proběhla ochutnávka, při které jsme se domluvili, že naše
výtvory rozdáme rodičům a návštěvníkům
u našeho vystoupení s Živým Betlémem.

'őHYěQìEHWOpP
První adventní neděli jsme navštívili betlém v Horní Lidči. Tento ručně vyřezávaný
betlém přibližuje zajímavé historické momenty, zvyky a původní řemesla širokého
okolí Horní Lidče a česko-slovenského pomezí. Najdete zde 230 figur, 75 pohyblivých a více než 100 vyřezávaných staveb.
Spatřili jsme zajímavá turistická místa
Zlínského a Trenčínského kraje. V průběhu
filmové projekce jsou osvětlovány jednotlivé stavby. Poutník putuje po kraji a návštěvníci vnímají dějiny tohoto kraje. Ti
menší se možná trochu báli bouřky a ohně
na plátně, starší si mohli zopakovat zeměpis např. kde se nachází vyřezávané stavby
a ti víceletí prožili poslechem podmanivé
hudby a mluveného slova krásné chvíle
charakteristické pro toto místo. Na závěr
projekce se zvedlo plátno a my jsme spatřili svatou rodinu a Tři krále v životní velikosti. Betlém téměř rok vyřezávalo čtrnáct
řezbářů z Čech, Moravy a Slovenska. Bylo
se na co dívat, vše bylo vyřezáno do detailu. Jenom škoda, že nás jelo málo. Doufám,
že ti, kteří vstali od televize a počítačů,
měli hezký zážitek. Děkujeme panu
Valeriánovi za autobusovou dopravu a panu Juříkovi za bezpečnou a plynulou jízdu
do Lidečka a zpět.

Ať Vánoce rozzáří ve Vás světlo,
pohodu a klid. Mnoho šťastných chvil
v roce 2018 přejí
HASIČI
POZVÁNKA
13. ledna 2018 Vás zveme na valnou
hromadu do společenské místnosti nad
obchodem. Začátek v 18.00 hodin.
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Z NAŠÍ ŠKOLY
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pro děti přivedla hned čtveřici nádherných
koní. Děti si mohly projít pestrými stanovišti, kde na ně čekaly sportovní i zábavné
úkoly. A strefit se ze vzduchovky do terče
není žádná legrace. Ke zkrášlení nejenom
malých slečen přispělo malování na obličej
paní Šavarovou.
Bonbónkem na závěr, v pravém i přeneseném slova smyslu, byl přílet legendárního Čmeláku. Průlet nad letištěm s kouřovými efekty i závěrečný shoz bonbónů,
utajil pan Jindřich Polepil z CIS-AIR dokonale. O to bylo překvapení větší a jednomotorový dolnoplošník, původně vyvinutý
jako zemědělský letoun, sklidil i s pilotem
velký zájem a ovace.
Velký dík patří všem, kteří nám pomohli
s organizací celé akce.
kolektiv učitelek ZŠ Neubuz

Letošní drakiáda na Letišti Slušovice,
tradičně spojená se sportovním odpolednem pro děti, připadla přesně na polovinu
října. Lepší termín jsme si nemohli vybrat.
Počasí totiž bylo v neděli ukázkové.
Slunce, které se opíralo po celý den
do letištní dráhy, doplňoval výhled na okolní kopce, halící se do nejkrásnějších podzimních barev. K ideálu pořádné drakiády
chybělo možná trochu více kýženého větru. Ten však děti a často především jejich
rodiče společně nahradili rychlými nohami,
tím pádem se většina draků na nedělní
oblohu podívala!
Drakiádu a sportovní odpoledne plné
her, soutěží a zábavy doplnili tradičně obětaví čtyřkolkáři pod hlavičkou Aligator
AVS, nechyběla tu ani paní Nesňalová
z nedaleké farmy, která sem na projížďky
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Ve středu 4. 10. 2017 jsme se školou jeli tvořit do ZŠ Liptál...
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...když jsme dorazili na místo, přivítala
nás výtvarnice – paní Petra Pilná. Doprovodila nás do třídy. Tam jsme se dvě hodiny učili. Na konci vyučovací hodiny
jsme si zahráli hru Město, jméno, zvíře,
věc, rostlina. Měl jsem 135 bodů. Když
přišli druháci a třeťáci, nastala svačina.
Poté jsme začali tvořit my. Vyráběly se
košíky z keramické hlíny. Napřed bylo
zapotřebí udělat placičku, její okraje se
pak namazaly blátíčkem. Potom jsme
váleli šneky, které bylo potřeba dávat
na sebe a tím nám vznikal košík. Protože
by to nebylo pěkné, museli jsme šneky
ještě uhladit speciálním hladítkem. Pak
už stačilo košíky jenom namalovat barvičkami, které máme rádi. Hotové výrobky
nám vypálí v keramické peci a my budeme mít vánoční překvapení pro rodiče :-)
Po hotové práci následoval oběd a odjezd zpátky k nám do školy.
Za příjemný den strávený v Liptále
všem paním učitelkám moc děkujeme!
Martin Křížka

1. místo udělili Bártíkovým a jako každý
rok byla první cena krásný vyhlídkový let
letadlem. Nakonec byli všichni účastníci
soutěže oceněni čokoládou i kinder vajíčkem. Na závěr nastal lampiónový průvod
obcí Neubuz, který byl zakončený na hřišti
velkolepým ohňostrojem. Ten se nám
všem moc líbil. Na závěr oblohou přeletěl
ještě dron pana Staroveského. A začaly
nám podzimní prázdniny.
Martin Křížka

'ìłRYpVODYQRVWLVNőtWHN3RG]LPQtĀHNRKłRVWURM
V úterý a středu 24. – 25. října u nás ve škole probíhaly Dny otevřených dveří,
kdy měli naši rodiče nebo i jiní zájemci možnost přijít do tříd, aby se na nás
podívali, jak se učíme.
Ve středu ráno probíhala výuka českého šem pohoštění pochutnávali. Byla také orjazyka i matematiky, během které za námi ganizovaná prohlídka školy, kde se hlasopřijely děti z MŠ Hrobice. Ukázali jsme jim valo o nejkrásnějšího skřítka. Chvíli nastávyzdobenou školu, mohli také obdivovat valo očekávání a pak už začalo vystoupení.
naše skřítky Podzimníčky, také jsme si spo- Dospělí i malí diváci nás ocenili potleskem.
lečně pohráli. Následovala příprava na od- Všichni už byli v napětí, kdo letos vyhraje
poledne – nachystání různých dobrot – soutěž SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA. Konečně
mazaly se pomazánky, krájela zelenina, nastalo vyhlášení: s velkým uznáním to
připravoval se ovocný salát, napekla se dopadlo takhle: 3. místo obsadili Juříkovi
spousta dobrot z listového těsta. a dostali Activity. 2. místo si odnesli
Odpoledne už přijeli hosté, kteří si na na- Výchopňovi a vyhráli kouzelnickou sadu.

'RSUDYQtYìFKRYDVSDQHP'őHYRMiQNHP
Dne 7. prosince k nám přijel pan Martin Dřevojánek. Byla to přednáška o dopravní
výchově. Ukázali jsme si značky, řekli si, po které straně se jezdí, po které chodí.
Po značkách hurá na test. Panu Dřevojánkovi jsme ještě zazpívali. Testy byly náročné
pro nás, ale pro druháky ne. Po testech jsme se dozvěděli, kolik máme bodů. Naučná
přednáška nás nejen poučila, ale zároveň nám i připomněla, jak dbát dopravních předpisů, dodržování značek a hlavně musíme vědět, jak se má chodit na silnici. Děkujeme
za pěkný den, moc se nám to líbilo!
Bára Vaculková, Terezka Výchopňová

3URMHNWVWőHGRYěN
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Ve čtvrtek 16. 11. 2017 se naše škola posunula v čase. Nachystaly jsme si
pro žáky projektové vyučování s názvem „Středověk – doba Karla lV.“
Nejprve si žáci museli najít pergamen
pro své družstvo. V něm se dočetli, jaký si
mohou na královském území postavit
hrad. Každý z nich měl jiné zadání. Bylo
úžasné sledovat, s jakou vervou se pustili
do konstrukce staveb. Výsledné hrady měly nejen zadaný počet oken, věží a vstupních bran. Malí stavitelé jim se svou fantazií přidali ještě vlajky, vnitřní vybavení či
speciálně upravenou padací bránu s hroty
proti nepříteli. Aby jim byla stavba povolena, museli všichni prokázat znalost historických postav a událostí. Společně pak
vytvořili projekt, kde se jako družstvo prezentovali. Poté mohli předstoupit před
panstvo, museli se však patřičně přiodít.
K tomu jim byla k dispozici oděvní dílna
plná látek, mašlí, šňůrek i šatů. Někteří si
vyzkoušeli i roli návrháře a vytvořili krásné
návrhy šatů pro dámy či rytíře. Slavnostní
představení jednotlivých návrhů staveb
hradů proběhlo již u prostřené tabule.
A že bylo z čeho vybírat. Bylo tam ovoce,
sušené plody, vajíčka, sýry, domácí chléb,
paštika, jitrnice, jelita, pečená kýta, šátečky, závin i bramborové placky, prostě pravá
středověká hostina. Nechyběl ani tanec
párů v rytmu středověké písně. Nakonec si
ještě všichni vyzkoušeli podpis pravým
husím brkem. Byl to ale moc vydařený výlet do minulosti, který jsme si náramně
všichni užili!
Laďka Pekařová
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MIKULÁŠ
Martin Křížka
Hurá Vánoce jsou tady,
smích a radost slyšet všady,
všichni s napětím těší se,
náhle dveře otevřou se.
Honem všeci pod peřinu
- Mikuláš i s Kateřinú
„Milé děti, nebojte se,
čerty jsem nechal v lese.
Málem jsme na vás zapomněli,
andílci nám to připomněli,
mám tu pěkné kalendáře
pro dvě červené tváře.“

$GYHQWQtWYRőHQtVURGLĀL
Ve čtvrtek před první adventní nedělí bylo tvoření s rodiči. Sešli jsme se ve škole
a společně vyrobili věnečky a svícny. Přichystali jsme malé občerstvení, pustili koledy
a začali jsme vyrábět. Polystyrenové korpusy omotali chvojím, přidali svíčky a přírodní
a třpytivé ozdůbky. Společně jsme pak ještě vytvořili věnečky na dveře školy a stromeček.
Tvoření s rodiči jsme si moc užili a výrobky odnesli domů.
Tereza Langášková a paní učitelka Hanka

-DUPDUN6OXåRYLFH
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Ráno v sobotu 2. 12. 2017 jsme se sešli v šatně na sokolské zahradě a převlékli do krojů. Mezitím už se na pódiu rozmístily potřebné věci k vystoupení – drhla, řehtačky, flétny
a nástroje. Konečně jsme začali zpívat první koledu a tréma z nás spadla. Následovaly
další známe koledy např. Stojí vrba košatá, Na Vánoce dlúhé noce…
Všem se našeho vystoupení líbilo. Dostali jsme pochvalu a čokoládu od paní starostky.
Byla moc dobrá (čokoláda). Potom někteří z nás ještě zůstali na jarmarku a dívali se
na další program nebo prošli stánky, kde si pochutnali na dobrůtkách.
Ondra, Honza a Martin

3HĀHQtSHUQtĀNţYHåNROH
Po velké přestávce se 4. a 5. ročník přesunul do jídelny. Paní učitelka vytáhla těsto
z mísy, Barča začala válet těsto pomocí válečku. Nejprve si ale pomoučnila podložku. My
jsme konečně začali vykrajovat. Vykrajovátka byla různá: kočka, sněhulák, srdce, hvězda, anděl, prase, sova i kolečko. Vše jsme skládali hezky na plechy, které se daly péct
do trouby. Čtyři holky šli míchat polevu. Až ta poleva byla bílá, tak jsme se pustli do zdobení. Udělali jsme přes sedm plechů.
Adéla Hečková a Tereza Skládalová
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V pátek 1. prosince jsme měli vystoupení na Greineru při příležitosti Rozsvěcování
vánočního stromečku. V 16:15 jsme přišli
do školy, poté nás odvezl autobus do firmy, kde probíhal program a různé zábavné
hry. Pomalu jsme se nachystali na vystoupení venku před nazdobeným stromečkem. Předvedli jsme krátké pásmo plné
koled a říkanek, nechyběl ani taneček. Jak
jsme odvystupovali, tak nás všichni chválili.
Pak pro nás přišla paní a dala nám velký
balíček všelijakých sladkostí a dobrot. Taky
se nezapomnělo na rozsvěcování stromečku, kterého se ujal sám pan ředitel Benda.
Potom do stanu přišel MIKULÁŠ a rozdával
dárečky. Byl to příjemně strávený páteční
večer plný zážitků.
Tereza Langášková
Pavlína Baranová

=GUDYRWQtSőHGQiåND
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Úterní ráno 5. 12. 2017 jsme dojeli do školy jako obvykle. Byli jsme ve družině. Potom
probíhala výuka českého jazyka a matematiky. Dolní třída vypracovávala list ve dvojicích
(projekt) a horní třída dělala v českém jazyce pracovní sešit. Pak následovala přestávka se
svačinkou. Kluci nás strašili, že už jsou tady čerti! Potom jsme v okně viděli srnku a taky
slyšeli hlasité zvonění zvonu. Přišla paní učitelka Staroveská a my se usadili na místa. Paní
ředitelka se nás zeptala, jestli už něco slyšíme. Pak se ozval zvon a my se zatřásli. Čert
zabušil na dveře a my se tak strašně báli! Hned na to vtrhl pekelník dovnitř a za ním
Mikuláš s andělem. Následovalo přivítání. A nejprve si pozvali 2. třídu. Každý chodil a přiznával své neduhy, zpíval koledu nebo recitoval básničku. Za odměnu jsme dostali adventní kalendář a sladkosti. Čert nám pomaloval tváře uhlím.
Na rozloučenou jsme společně zazpívali Vánoce, Vánoce přicházejí... Poděkovali jsme
jim za to, že za námi přišli a nikoho si neodnesli. Byl to nezapomenutelný den.
A. Hečková a P. Baranová

Ve středu na Mikuláše jsme se dvě
hodiny učili, potom k nám do školy přijel
pan Petr Olšan – záchranář. Jako první
nám představil sebe a také svého kamaráda, kterého jsme si mohli pojmenovat.
Dali jsme mu jméno Míša. Na něm nám
ukazoval věci, které by se mohly stát
každému, jako třeba: upadnout do bezvědomí, poranit se, zlomit si ruku a nohu, vykrvácet nebo se opařit horkou
vodou. Měli jsme možnost si vyzkoušet
první pomoc: masáž hrudníku na figuríně, oslovit a ošetřit bezvědomého a také volání na dispečink záchranné služby.
Při opaření jsme si vysvětlili, jak se ošetřuje popálenina a jaký je na to dobrý
prostředek. Velmi poučná byla masáž
hrudníku na Míšovi i na figuríně. Ale
nesměla chybět ani osobní záchrana:
přivolání pomoci, ošetřit sám sebe i někoho cizího, poskytnout první pomoc
a hlavně se umět o bezvědomého postarat.
Nejdůležitější je znát číslo záchranné pomoci: 155.
Po skončení naučné přednášky jsme
obdrželi od pana Olšana dárečky: knížku, co jsme dnes probrali, nálepku a reflexního medvídka. My jsme se z toho
moc ponaučili a děkujeme za nádhernou a velmi poučnou přednášku!!
Bára Vaculková,
Ondra Bič a Martin Křížka

1. FC NEUBUZ – KOPANÁ
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Podzim ročníku 2017–2018 nezačal pro
1.FC Neubuz dobře. Pro všechny bylo překvapení, že mužstvo opustilo 5 hráčů
a trenér. Všichni šli hrát I. B třídu. Zbytek
mužstva převzal trenér Lukáš Železník,
který si přivedl alespoň dvě posily – Radka
Železníka a Davida Štěpána. Překvapení
přišlo od Radka Pavlase, který oznámil
ukončení kariery. Další brankař Kašpárek
pracuje v zahraničí a jeho starty jsou tak
sporadické. Po pár trénincích nám 4 hráči
oznámili, že v Neubuzi končí. Kdo to nevzdával, byl trenér Lukáš Železník a i s torzem mužstva se snažil hrát důstojnou hru.
Dvě sezóny jsme ve III. třídě hráli vždy
na špici tabulky. Jenže na přání některých
hráčů jsme přešli na zlínskou stranu
do skupiny „A“ (je těžší). A ti, co si to přáli, zrovna z našeho mužstva odešli.
Děkujeme těm hráčům, co zůstali a určitě
to myslí s neubuzským fotbalem vážně.
Jaro bude těžké, ale zbytek mužstva to
určitě nevzdává.

Jak jsme hráli na podzim 2017
Zápasy: Březík 13 (jako kapitán odehrál
všechny zápasy), Budjač 12, Vrba 12,
Drábek 11, Ševců 11, Železník R. 11
Střelci: Budjač 4, Vrba 3, Březík 3,
Drábek 2.
Tabulka III. A – 2017/2018, podzim
Záp. Skóre Body
11. Slušovice B 13
38:10
30
12. Tečovice B 13
40:17
30
13. Jasenná
13
36:16
30
14. Lukov
13
41:23
28
15. Halenkovice 13
32:21
24
16. Kašava
13
31:30
19
17. Napajedla B 13
33:29
18
18. Doubravy
13
29:38
17
19. Pohořelice 13
22:36
16
10. Žlutava
13
23:40
15
11. Spytihněv
13
16:34
13
12. Lhota
13
23:35
12
13. Neubuz
13 19:37 12
14. Březová
13
17:34
9

Děkujem fanouškům, kteří nás stále
podporují. Také děkujeme obci Neubuz za
podporu. Dále děkujeme za sponzorství
firmám DF Partner a Greiner. Největší dík
patří našim rodinám, manželkám a partnerkám hráčů za jejich tolerantnost.
Všem přejeme šťastné a veselé vánoční svátky plné splněných přání.
A v novém roce 2018 Vám přejeme
spoustu štěstí a pevné zdraví.
Dovolte nám Vás tímto pozvat na první
jarní zápas v neděli 25. března 2018.
A to v domácím prostředí, kde přivítáme 5.
mužstvo v tabulce TJ Halenkovice.
Lucien Rudl
11
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Po dvou letech jsme v rámci předvánočního víkendu, kdy se konaly již tradiční
akce Výstava betlémů a Zpívání u stromečku, uspořádali ve spolupráci s obcí
Neubuz Výstavu andělů a zvonečků.

Mnoho návštěvníků této výstavy při
stoupání po schodech do horní zasedací
místnosti OÚ podotklo – jak jinak za anděly než po schodech do nebe!
Své anděly nám zapůjčilo 16 kamarádek
či známých z Neubuze i okolí a obzvlášť
nás potěšili andělé, které vyrobili klienti
stacionáře Naděje Zlín. Mohli jste tak
obdivovat na jednom místě 331 andělů, andělek a andělíčků z mnoha různých materiálů a několik desítek zvonečků. Andělé určitě k Vánocům patří
a bylo příjemné vidět údiv a jiskřičky
v očích malých i velkých.
Podle krásných reakcí Vás návštěvníků je
vidět, že tyto akce mají smysl – aspoň
na chvíli má člověk pocit, že se usmívá
celý svět!
Kamila Garguláková

MYSLIVCI NEUBUZ – DEŠNÁ

Z oblohy se sypou hvězdičky.
Slyšet je koledy z dáli.
Zvěstuje anděl maličký.
Ať splní se vše,
co k Vánocům jste si přáli.

Při vánočním setkávání s rodinou, přáteli a známými si přejeme „Šťastné, veselé
a požehnané Vánoce“ plné zdraví, štěstí
a spokojenosti.
Advent končí a máme tady Štědrý večer,
večer s rozsvíceným stromečkem a dárky
nejen pro, děti, ale pro každého na kterého jsme mysleli a chtěli mu udělat radost,
byť jen maličkým dárkem. Je to čas obdarovávání a rozdávání radosti. A toto je to
pravé kouzlo Vánoc, kouzlo radosti, štěstí,
klidu, míru a pokoje v našich srdcích.
Vánoční svátky, ať přinesou klid, radost,
štěstí a Boží požehnání, nejen pro sváteční
dny, ale i pro celý nový rok 2018.
knihovnice Milada Hynčicová
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Jubilanti
19. 1. Juříková Jarmila, č.p. 75
23. 1. Čuba František, č.p. 70
8. 2. Březík Rudolf, č.p. 100
16. 2. Válek Jiří, č.p. 124
25. 2. Juřík Miroslav, č.p. 75
7. 3. Bělíčková Milada, č.p. 87

80 let
82 let
60 let
70 let
80 let
80 let

Úmrtí
20. 10. 2017 Božena Hynčicová, č.p. 6
2. 11. 2017 Lukáš Trunkát, č.p. 136

Přejeme Všem našim spoluobčanům, přátelům myslivosti zdraví, štěstí, klid a pohodu,
nejen v čase vánočním, ale i v nadcházejícím novém roce 2018
Za Myslivecké sdružení Neubuz – Dešná
Staňka Minaříková

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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