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ROČNÍK XXVII.

Jubilejní 10. ročník adventního jarmarku Mikroregionu Slušovicko zahájil v sobotu 1. 12. v Sokolovně ve Slušovicích
adventní čas. Vůně zabijačky a svařáku
přilákaly velké množství návštěvníků ze všech obcí našeho mikroregionu. Široká byla
také nabídka řemeslníků a drobných prodejců. Velkému zájmu se těšilo vystoupení
dětí z mateřských i základních škol. Už teď se těšíme na další ročník.
RZ

Kouzelné Vánoce a úspěšný rok 2019 plný štěstí, zdraví, lásky a pohody
přeje všem spoluobčanům Zastupitelstvo obce Neubuz.

ZPRÁVY Z OBCE
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Ve dnech 5. a 6. října proběhly v naší obci volby do zastupitelstva obce. Kandidovaly
2 kandidátky – celkem 16 kandidátů. K volbám se dostavilo 223 voličů z celkového počtu
371. Společně jsme si zvolili nové zastupitelstvo, které se bude starat o naši obec další
4 roky.
Dne 30. 10. proběhlo ve společenské místnosti nad obchodem za malého zájmu spoluobčanů (cca 15 lidí) ustavující jednání zastupitelstva, které si zvolilo mezi sebou starostu, místostarostu i jednotlivé předsedy výborů a komisí.
Zastupitelstvo obce Neubuz bude pracovat v tomto složení:
Ing. Renata Zábojníková, MBA
Miroslav Gargulák
Ivana Tomšů
Stanislava Minaříková
Miroslav Dubovský ml.
Miroslava Müllerová
Petr Tomšíček

starostka
místostarosta
předsedkyně finančního výboru
předsedkyně kontrolního výboru
předseda sportovní a kulturní komise
předsedkyně školní a sociální komise
předseda přestupkové komise

Zastupitelstvu přejeme do nového volebního období hodně sil, optimismu, dobrých
nápadů a spokojené spoluobčany!
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POPELNICE: každý pátek
PLASTY: 1 x měsíčně vždy v pondělí – bude upřesněno
VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ odpad: jaro, podzim – bude upřesněno
Poplatky za likvidaci odpadů na rok 2019 se nemění – 300 Kč/osoba, nemovitost.
Platit můžete od 7. 1. 2019 na OÚ. Dostanete samolepku na popelnici na rok 2019.
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Upozorňujeme občany, že od 20. 12.
2018 do 3. 1. 2019 bude Obecní úřad
Neubuz uzavřen z důvodu dovolené.
Od pátku 4. 1. 2019 obvyklá úřední
doba. V nutných záležitosti volejte na tel.
603 844 550. Děkujeme.
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Nezaměstnanost v naší obci k 30. 11.
2018 činí 1,29 %. V evidenci úřadu jsou
vedeni 4 spoluobčané.
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Převzetím ocenění v Senátu Parlamentu
ČR v Praze skončilo letošní vítězné tažení
naší obce v soutěži Vesnice roku 2018.
Starostka s místostarostou převzali z rukou zástupců Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zemědělství diplom, pamětní list, kytici, dárkový koš a hlavně šek
na 700 tis. Kč.
Tuto částku může obec vyčerpat jako
dotaci, pokud podá do 29. 2. 2019 žádost
v dotačním titulu MMR - Podpora obnovy
a rozvoje venkova.
RZ
Všechny 3 sociální byty, které obec
v letošním roce dokončila, jsou obydleny. Dotaci ve výši 2.357.533 Kč jsme už
obdrželi na běžný účet a mohli jsme také vrátit půjčku obci Hrobice, která nám
pomohla s předfinancováním celé akce.

9iQRĀQtKYě]GD
Naše obec se letos zapojila do projektu
společnosti Šance Olomouc. Občané zakoupením vánoční hvězdy přispěli
k naplnění snů nemocných dětí
z Hematoonkologického oddělení
Dětské kliniky v Olomouci. Celkem se
prodalo 50 hvězd.
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KLUB SENIORŮ

MAS VIZOVICKO A SLUŠOVICKO

Beseda Egypt
DMHKRWDMHPVWYt
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Na tradičním setkání seniorů se již poněkolikáté řešilo scházet se častěji v průběhu
roku.
První „vlaštovkou“ byla beseda s egyptologem a archeologem Ashraf Ahmedem.
Kdo by lépe mohl vyprávět o své vlasti, než
rodilý Egypťan. Chvíli jsme si museli zvyknout na výklad v angličtině a následný překlad jeho manželky Lenky, která se narodila v Liptále. V Egyptě žila šest let. Někoho
zajímala historie země a především pyramidy. Jiné zase, jak se nyní žije v Egyptě
z pohledu češky, která se provdala
za Egypťana. Paní Lenka nám připravila
nápoj z květů ibišku, který se podává studený nebo teplý. Kdo nebyl na besedě,
může nápoj ochutnat při zpívání u jesliček
23. 12. Pokud by se někdo chtěl dozvědět
o zemi pyramid něco více, může si domluvit individuální schůzku. Na vánočních trzích ve Zlíně budou manželé Ahmed
ve stánku prodávat zboží z Egypta. Např.
sušené květy ibišku nebo kosmetiku.
Pokud jste z besedy odcházeli spokojeni,
budeme rádi za jakýkoli impuls, jak pokračovat dál. Obci Neubuz děkujeme za finanční podporu besedy. Ještě jednou se
setkáme v období adventu ve školní jídelně. Paní ředitelka nám vyšla vstříc, tak se
nemusíte obávat schodů a můžete přijít.
Budeme tvořit svícen na vánoční stůl
a ochutnávat vánoční cukroví.
V příštím roce budeme připravovat další
aktivity a snad konečně pořádně rozjedeme NEUBUZSKÝ KLUB SENIORŮ.
Těšíme se na Vás
Ivana Tomšů a Blanka Juříková

I přesto, že se letošní Svatomartinský trh
uskutečnil netradičně v neděli 11. 11.
2018, našly si cestu na vizovické náměstí
stovky lidí. Ten byl, stejně jako v několika
předchozích letech, pořádán pod záštitou
ministra zemědělství. Počasí bylo ideální,
Svatý Martin přijel, vína a regionálních výrobků bylo požehnaně a muzika hrála výborně. Prostě 8. ročník se vydařil.
Už od půl deváté byly nachystány stánky
plné regionálních výrobků. Bylo možné
nakoupit kromě obvyklých pochoutek, jako jsou frgály, domácí uzeniny, čokoláda
nebo med, také novinky, mezi které patří
mléčný karamel, fairtradové výrobky, čerstvý mošt, nebo kozí sýry z Farmy Tomšíčkovi.
Po celé dopoledne zpříjemňovala atmosféru Svatomartinského trhu cimbálová
muzika Denica ze Zlína. Pro děti byla připravena řemeslná dílnička, kde si děti
mohly nazdobit papírového koně a připravit vlastní směs vloček s ovocem pro chladná rána.
S blížící se půl jedenáctou se oči přítomných netrpělivě obracely směrem k ulici,
kudy Martin pravidelně přijíždí. Než se
k nim však dostal, pozdravil ještě obyvatele domu s pečovatelskou službou. Tito senioři se na náměstí nemohli dostavit, o to
větší je však jejich upřímná radost z pohledu na koně se sv. Martinem. Poté se dočkali i ostatní návštěvníci trhu, když tento
světec dorazil i s mladými víny na náměstí.
Zde po uvítacím projevu pana ředitele
Mgr. Petra Žůrka z pořádající MAS
Vizovicko a Slušovicko požehnal místní
farář p. Vít Hlavica Svatomartinské víno.
Následně děti z Biofarmy Březová v čele
s vedoucí tamních jezdeckých kroužků

Michaelou Bičovou zahrály scénu z křesťanské legendy, ve které se rozdělil sv.
Martin s žebrákem o svůj plášť. Na závěr
byla také možnost vyfotografovat se se sv.
Martinem a jeho koněm.
Tímto bychom velmi rádi poděkovali
panu ministru zemědělství Miroslavu
Tomanovi za udělení záštity a za poskytnutí příspěvku, díky kterému bylo možné
zaplatit reklamu v rádiu, která významným
způsobem přispěla k propagaci akce. Dále
byl z příspěvku zaplacen grafický návrh
a tisk propagačních materiálů, které rovněž pomohly k letošní vysoké účasti. Část
příspěvku byla také využita na pronájem
prodejních stánků a stolů s lavičkami.
Pořadatelé děkují všem, bez nichž by trh
nemohl být uskutečněn, a kteří se postarali o jeho hladký průběh. Velký dík však také patří lidem, kteří akci navštívili a již teď
se těšíme, že se za rok při stejné příležitosti setkáme znovu.
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V sobotu 5. ledna 2019 proběhne
v naší obci Tříkrálová sbírka. Naše
domácnosti navštíví malí i velcí koledníci, aby požehnali naše příbytky. Na dveře nám napíší posvěcenou křídou
K+M+B LP 2019. Tento nápis znamená
„Pokoj tomuto domu“.
Každá skupinka bude mít zapečetěnou pokladničku, do které můžeme přispívat na nemocné, handicapované,
matky s dětmi v tísni a další sociálně
potřebné skupiny lidí. Sbírku organizuje
Česká katolická charita.
Nezapomínejme na to, že i my můžete jednou služby charity potřebovat.

Čtyři místní akční skupiny (za ČR: MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. a MAS Moravský
kras z.s.; za SR: MAS Vršatec a Kopaničiarsky región – miestná akčná skupina) realizovaly od 1. srpna 2017 do konce října 2018 projekt spolupráce Interreg V – A Slovenská
republika – Česká republika s názvem „Vidiek bez hraníc“. Hlavními aktivitami projektu
byly čtyři dvoudenní vzdělávací setkání za rovnoměrné účasti zástupců všech zapojených
MAS.
Součástí všech setkání byly především bloky přednášek a seminářů s ukázkami dobré
praxe, workshopy, setkání s místními producenty či různé exkurze. Každý partner měl
přiděleno jedno z témat, na které se při těchto setkáních zaměřil. Byla to problematika
získávání finančních prostředků na projekty spolupráce, komunitní život v obcích,
marketing regionálních výrobků a propagace kulturního a přírodního dědictví.
V rámci projektu byla vytvořena sada propagačních publikací a databáze projektových záměrů.
Projekt umožnil výměnu zkušeností
v oblasti rozvoje venkova mezi jednotlivými partnery, navázání nových kontaktů
a podpořil další spolupráci.
3
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V rámci druhé výzvy v Programu rozvoje
venkova, kterou vyhlásila MAS Vizovicko
a Slušovicko bylo přijato celkem 13 projektových žádostí.
Ve Fichi 1 - Investice do rostlinné a živočišné výroby bylo podáno 11 žádostí.
Ve Fichi 2 - Podpora zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
byl podán 1 projekt.
Ve Fichi 4 - Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podniků a služeb
a uvádění produktů na trh - nezemědělské
činnosti byl podán 1 projekt.
Na základě hodnocení Výběrové komise rozhodl Programový výbor o podpoře 11 žádostí s celkovou výši požadované dotace 4 308 764 Kč.
Do této chvíle tedy bylo mezi zemědělce
a podnikatele působící na území Vizovicka
a Slušovicka rozděleno cca 5,6 mil Kč.

,QWHJURYDQìUHJLRQiOQt
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První výzva MAS, která byla vyhlášena
v rámci IROP byla zaměřena na podporu
rozvoje komunitních center. Žadatelé budou moci do 31. 12. 2018 podat projekty,
které se zabývají výstavbou nebo rekonstrukcí objektů vhodných k setkávání členů
komunity a k realizaci sociálních, vzdělávacích, volnočasových aktivit nebo kulturních
a zájmových akcí. Celkem je v této výzvě
připraveno 2 223 750 Kč a výše dotace činí
95 % z celkových způsobilých výdajů.
Druhá výzva, kterou MAS vyhlásila, je
zaměřena na zlepšení infrastruktury v MŠ,
ZŠ a organizacích věnující se zájmovému,
neformálnímu a celoživotnímu vzdělávání.
Budou podpořeny projekty zaměřené například na zřízení či rekonstrukci odborných učeben, budování bezbariérovosti
nebo zlepšení připojení k internetu. Žádosti

je možné podávat do 31. 3. 2019 a k rozdělení je nachystáno 4 892 000 Kč.
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Od září jsme v projektu Místní akční plán
ve vzdělávání (MAP II.) začali s naplňováním tzv. implementačních aktivit. Podařilo
se nám vytvořit čtyři pracovní skupiny – pro
podporu čtenářské gramotnosti, pro podporu matematické gramotnosti, pro rovné
příležitosti ve vzdělávání a finanční skupinu. Členové všech pracovních skupin se již
potkali na svém prvním jednání a v prosinci nás čeká další.
V oblasti polytechnického vzdělávání dětí v MŠ a v prvních ročnících základních
škol, jsme se dohodli na spolupráci s projektem Malé technické univerzity. V letošním školním roce mají školy a školky možnost využít 3 z celkové nabídky 12 lekcí,
jako jsou např. Malý projektant, Stavitel
mostů, Stavitel věží, Malý energetik, atd.
Některé školy a školky již mají za sebou
první lekce. V následujících letech budou
mít možnost si objednat další.
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Ve středu 21.11.2018 se uskutečnilo 2.
Veřejné setkání v rámci projektu KPSS
na Vizovicku a Slušovicku, kde proběhlo
představení jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. Informace o jednotlivých
poskytovatelích již brzy naleznete v letáčku, v katalogu a na webu.
Na setkání byli účastníci také informování o činnosti pracovních skupin projektu,
které se potkávají na pravidelném jednání.
Více informací o projektu naleznete
na stránce www.kpssvizovice.cz.

Mikulášská družina letos navštívila v Neubuzi 13 rodin. Mikuláš chválil a rozdával
spolu s andělem sladkosti, čerti trošku strašili a děti slibovaly, že už budou hodné...
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prožívání adventní doby, nás má připravit na prožití vánočních svátků. Víme
z učení církve, že Pán celého světa, se
rozhodl stát se člověkem. Měl to
ve svém plánu od samého začátku lidské
existence, zvláště tehdy, když člověk
neposlechl svého Stvořitele a začal naslouchat Božímu odpůrci. Boží Syn se
stává člověkem, aby napravil lidské selhání. Ježíšovo narození a pak celý jeho
život je velkou výzvou, abychom se zamysleli nad tím, jaký postoj zaujímá naše srdce k pozemským statkům. Pán celého světa nepřichází na tento svět v paláci, jak se mylně domnívali oni mudrci
z východu, které tradice nazývá „Tři
králové, nebo mágové“. Boží Syn přichází na svět v jeskyni v odlehlé vesničce, v Betlémě. Neměl kolébku, ale položili Ho do jeslí, odkud již kompletní rodina (Ježíš, Maria a Josef) spěšně a na pokyn životního průvodce – anděla, odchází, aby zakusila život v exilu.
Odcházejí do cizí země, do Egypta.
Ježíš ve svém veřejném působení,
když už měl kolem sebe spoustu posluchačů a svých učedníků, veřejně blahoslavil chudé v duchu a řekl, že jejich je
nebeské království. Chudoba, kterou
po nás všech Pán žádá, není ani nečistota, bída, nedbalost a určitě ani lenost.
Máme se naučit odpoutanosti od hmotných a viditelných věcí tohoto světa.
Pohled na začátek Ježíšova života
v Betlémských jeslích a také na závěr
Ježíšova života na kříži, je výmluvnou
výzvou a možná také povzbuzením,
abychom chápali svůj život jako cestu
do Božího království, tedy jeho království věčné, ono nemá konce. Z této odpoutanosti ve svém životě snáze pochopíme život svaté Matky Terezy z Kalkaty,
která prožívala chudobu s nejchudobnějšími lidmi tohoto světa, ale vždy
chtěla být misionářkou Boží lásky. Je
naprosto nepochopitelné, když jeden
podnikatel ji sebral živobytí, které měla
pro své sirotky, a nechal ji méně, než je
životní minimum a Matka Tereza říká:
„Bůh Vám žehnej.“ Onen podnikatel říká: „Matko, jak je možné, že mne nemáte v nenávisti?“ Ona však na to odpovídá: „Jak vás mohu nenávidět, když
Bůh vás miluje!“ Tuto nepodmíněnou
a bezbřehou lásku k lidem se Matka
Tereza, dnes již svatá, naučila od Ježíše
v jeslích a od Ježíše na kříži.
Naše přítomnost u jeslí a v kostele
na bohoslužbách, ať nás všechny naplňuje láskou k Bohu a k lidem. Abychom
všichni prožívali vánoční svátky inspirované Boží dobrotou a Jeho nekonečnou
láskou, k tomu vám všem žehná
otec Emil.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NEUBUZ

Bowling

&\NORYìOHWQDMLçQt0RUDYX

Dne 24. 11. 2018, což byla sobota, jsme se vydali naším hasičákem do Zlína na bowling. Jelo nás 15 a rozdělili jsme se do třech skupin. První skupina byli starší kluci, druhá
skupina byly holky s klukama a třetí skupina byli mladší společně s Míšou a Tomem. Hráli
jsme dvě a půl kola, protože nám nevyšel čas. Zpáteční cestou jsme se stavili na benzínce, kde jsme si koupili párek v rohlíku. Jak jsme ho snědli, tak jsme nasedli do avie a jeli
domů z parádního bowlingu, který si klidně zopakujeme znova.
BYLO TO DOBRÉ :-))
Miroslav Juřík

Nastal den tak očekávaného výletu, cyklovýletu na jižní Moravu. Vstávalo se brzy
ráno v neděli 23. září, jelikož na 6 hodin
byl naplánován odjezd směr Mikulčice.
Nabaleni teplým oblečením jsme se vydali
vstříc sportu a dobrodružství. První zastávka byla jak jinak než v hospodě. Oběd.
Hranolky! Mladí hasiči byli spokojeni,
mohlo se pokračovat do největšího kopce.
Plni sil, ale zároveň s plným břichem, to
většina vzdala už v první desetině kopce.
Pár statečných to ale zvládlo vyšlapat až
na vrchol, kde čekala sladká odměna v podobě hroznového vína. Po cestičce mezi
vinicemi jsme tak nakonec dojeli až k rozhledně Vyšicko, kde jsme si udělali pár fotek a pokračovali jsme dál. Po dalších
zhruba 20 kilometrech jsme dorazili do finále. Milotice. Na zámku zrovna probíhaly
trhy, a tak jsme náš výlet zakončili odpočinkem a „kochandou“ právě zde. Myslím
ale, že i přes trochu chladnější počasí, jsme
si to všichni moc užili.
Dominika Trunkátová
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V sobotu 20. října se konala závěrečná
soutěž sezóny POJEZDOVKA. Tato soutěž
spočívá v tom, že družstva mladých hasičů
11. okrsku postupně objíždějí obce okrsku
a plní různé soutěžní disciplíny, které si
jednotlivé sbory připravily. Tak jako každý
rok jsme začínali ve Všemině a končili na
Veselé. Letos soutěžila 2 družstva.
Družstvo mladších žáků se umístilo na 4.
místě. Družstvo starších žáků vybojovalo
1. místo. Při příležitosti ukončení soutěžní
sezóny proběhlo také vyhlášení celoroční
soutěže zvané Grand Prix, která hodnotí
celoroční účast družstev na soutěžích 11.
okrsku. Družstvo starších žáků obsadilo
krásné 3. místo. Mladší žáci získali putovní
pohár za 1. místo.
Míša Garguláková
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Za SDH Neubuz Ivana Tomšů

V neděli 23. prosince Vás zveme na
ZPÍVÁNÍ KOLED U JESLIČEK. Začínáme
v 15.00 hod. ve stodole u zrekonstruovaného domu se sociálními byty. Vánoční
koledy Vám zazpívají mladí hasiči a hosté
– gajdoš Petr Sovják, Petra Výchopňová
a Nikola Smilková. Vezměte si lampičky
na betlémské světlo.
TĚŠÍME SE VÁS!

32=9É1.$
Dne 12. ledna 2019 v 18.00 hodin
Vás zveme
na VALNOU HROMADU hasičů do
kulturní místnosti nad obchodem.
5

Z NAŠÍ ŠKOLY

KOMUNITNÍ ŠKOLA SOVA
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V říjnu až prosinci pokračovaly kurzy
cvičení dětí i dospělých a kurzy anglického jazyka.
V lednu 2019 bude pokračovat podzimní blok cvičení dětí a budou nahrazeny
lekce, které se neuskutečnily z důvodu
nemoci. Cvičení pro ženy začne od 9.
ledna 2019 a cvičit se bude každou středu
od 18 hodin. Kurzy AJ budou pokračovat
od pondělí 7. ledna 2019.
Na konci měsíce února připravujeme
besedu – přednášku s paní bylinkářkou Vandou Vrlovou, která se věnuje
léčivým rostlinám na Valašsku. Je autorkou
knih Nasbíráno mezi Jány a Devatero kvítí
a ještě další byliny. Dozvíme se, jak využít
jarní byliny nejen pro jarní očistu těla, ale
i po celý rok. O termínu akce Vás budeme
včas informovat.
Rok 2018 opět rychle uběhl. Mimo naše
tradiční kurzy a akce jsme se letos také
podíleli na prezentaci naší obce v soutěži
Vesnice roku. Jsem moc ráda, že jsme součástí dění v obci, a tím co děláme, přispíváme k obohacení života v ní.
Děkuji lektorkám našich kurzů Ireně
Sousedíkové, Martině Kadlecové a Lence
Zábranské, všem dobrovolníkům, kteří
nám pomáhají a obci Neubuz za spolupráci a podporu. Přála bych všem dětem, ať
jejich oči září nejenom o Vánocích, ať my
dospělí jsme schopni naslouchat sobě navzájem, komunikovat spolu, radovat se
z drobností, které nám život přináší a pozastavit se v tom každodenním spěchu
nejen v době sváteční, ale během celého
roku!

Dovolte mi, abych za KŠ Sovu
popřála všem krásné a klidné
prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a štěstí
v roce 2019!
Kamila Garguláková
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Dne 19. 9. 2018 jsme si udělali naučný výlet na zámek Vsetín. Vřele nás tam uvítal Jan
Husák, který pro nás měl připravený výukový program. Pak jsme si vzali věci a šli do
místnosti jménem Mateřídouška, kde nám představil parádní program o houbách, který
vytvořili. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí. Třeba jak houba dostává živiny nebo
které hřiby jsou jedovaté. Poté byla krátká přestávka a následovalo kostičkohraní. Jedna
milá paní nám udělala přednášku o hračkách. Závěrem jsme si prošli výstavu lega, kde
jsme i vyplňovali testy. Body byly přiřazeny do celoročních družstev. No a potom už jsme
se všichni rozloučili. Bylo to super. Děkujeme!
Ondra a Martin

3Ő(632/Éÿ(.EěKY7UQDYě
Dne 27. září jsme jeli do Trnavy na soutěž v běhání. Nejdříve jsme si odložili věci do
tělocvičny a pak jsme si dali svačinu. O něco později jsme měli nástup a slavnostní
zahájení závodů. Také přišla paní učitelka Iša se svým pejskem Timem. Za chvilku už se
začalo. Nejdříve běžela 1. třída. Z naší školy tam byla Eliška a Amálka, Eliška byla sedmá a Amálka osmá. Potom nastoupili chlapci – Tom a Max. Tomáš měl nejlepší umístění – byl na 4. místě. U druháků neběžel z Neubuze nikdo. Ve třetím ročníku za dívky
běžela Terka V., která skončila na 5. místě, z chlapců běžel Karel – ten byl poslední.
Následovali čtvrťáci – dívky Kristýna, Pavlína a Natálie. Natka byla 6., Pája byla poslední, Kika byla 8. Potom běželi chlapci – Honza s Filipem, kteří skončili předposlední
a poslední. A nakonec páťáci – za děvčata se účastnila Adéla a Tereza L., které taky
byly předposlední a poslední. Ale nevadí, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!
Martina, Gábina a Nella

.HUDPLND/LSWiO
Dne 26. 9. 2018 jsme si se školou udělali výlet do ZŠ Liptál. Uvítala nás tam paní vychovatelka Petra Pilná. Odložili jsme si věci ve školní družince, rozdělili se na dvě skupinky a my jako první šli tvořit. Druhá skupinka se zatím s paní ředitelkou učila. V keramické
dílně jsme už měli všichni nachystané své místo a paní Petra sdělila, že budeme vyrábět
lodičky. Vyráběli jsme jenom jejich konstrukci. Napřed jsme udělali dno a pak stěny
z vyválených hadů. Uhladili, obarvili a bylo hotovo. Poté následovala přestávka, prohodily se skupinky. S paní ředitelkou jsme hráli slovní hry a učili se. No, a když už měli i druzí
hotovo, byl čas oběda. Všichni jsme se moc těšili na krupicovou kaši. Po obědě jsme šli
pro věci a vydali se do parku a z parku rovnou na zastávku a zpět do školy.
Ondřej a Martin

%ěK1HXEX]t
Dne 26. října v pátek jsme přišli do školy.
Dvě hodiny jsme se učili, potom nastala
velká přestávka. Po svačině jsme se oblekli,
paní učitelka nám rozdala vesty a všichni
společně vyrazili ven. Nejdříve nás čekala
obchůzka trasy i s paní starostkou a příprava na start. První běželi prvňáci, potom
třetí, čtvrtý a pátý ročník. Po vydařeném
závodě na nás čekal ve škole výborný
oběd.
Kristýna Konečná, Jan Juřík,
Natálka Bartíková

0LNXOiåYHåNROH
Ve středu 5. prosince po svačině
nás ve škole navštívila celá „MIKULÁŠSKÁ DRUŽINA“.
Čert si naštěstí nikoho neodnesl –
i když někteří z nás měli pořádně nahnáno. Zazpívali jsme si společně koledy,
zatancovali a užili si moc příjemný den

$GYHQWQtWYRőHQtVURGLĀL
29. listopadu se konalo tvoření společně s rodiči. Po 15. hodině se pomalu
všichni začali scházet. Někteří žáci zůstali
ve škole. A mohlo se začít. Byly tu tři
druhy jehličnatých větviček. Skoro všichni
omotávali korpusy. My pátá a třetí třída
jsme napekli linecké cukroví a čtvrťáci
s prvňáčky zase nachystali perníčky. Poté
už se jenom dozdobilo malými pěknými
ozdůbkami. Všem se věnce moc povedly.
Paní učitelky dokonce udělaly krásné
skřítky. Moc se mi to líbilo!!!
Tereza Langášková
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ NEUBUZ – DEŠNÁ
Tak jako v minulém roce, i v letošním pokračovala mimořádná opatření týkající se odlovu divokých prasat. Na jaře jsme na popud ministerstva postupně zkontrolovali celou
honitbu za pomocí i Vás, přátel zeleného cechu. Tuto povinnost jsme spojili s akcí
„Ukliďme Česko“ a odnesli z lesa horu odpadků. Kontrola dopadla dobře. Nenalezli jsme
žádný uhynulý kus zvěře.
Nyní, na konci roku, můžeme říct, že všechna tato opatření měla svůj smysl a přinesla
své ovoce. Od dubna nebyl nalezen žádný nakažený kus, podařilo se snížit stavy černé
zvěře. V listopadu byl zrušen zákaz vstupu do lesů a doufejme, že i my konečně budeme
moci znovu zažít loveckou horečku při čekané.
Následovaly pravidelné brigády, zejména prořezávky smrkových porostů, při kterých
jsme se opravdu zapotili a ještě zapotíme.
V červnu jsme se setkali při pravidelném posezení u táboráku, také jsme se aktivně
zapojili do soutěže Vesnice roku.
Na podzim jsme navštívili Hostýn –
Svatohubertskou pouť.
V závěru roku bychom chtěli uspořádat
nultý ročník Vánoční vycházky. Kdo si bude chtít trochu protáhnout tělo a nadýchat
se čerstvého vzduchu, bude vítán. Termín
sdělíme, co nejdříve.
A co připravujeme v příštím roce?
Chceme po dlouhé době uskutečnit dvoudenní zájezd Konopiště – Prčice – Orlík. Na
jaře upřesníme podrobnosti.
Na závěr chceme všem občanům a přátelům myslivosti popřát příjemné prožití svátků vánočních, pohodu a klid. Do nového roku přejeme plno zdraví,
štěstí a lásky.
Staňka Minaříková, Myslivecké sdružení Neubuz-Dešná
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Jubilanti
František Čuba
Jarmila Juříková
Ludmila Oškerová
Milada Řeháková
Milada Cholastová
Miroslav Juřík
Eva Chrástecká
Miroslava Jahodová

(leden – únor)
83 let
81 let
80 let
80 let
65 let
82 let
75 let
60 let

Upozornění: V rubrice Společenská kronika
jsou zveřejňovány významné životní události
občanů Neubuze. Pokud nechcete tyto informace, které se Vás osobně týkají, zveřejnit,
obraťte se na OÚ v Neubuzi – písemně,
osobně nebo telefonicky na č. 577 983 693
nebo 603 844 550.
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V neděli 14. 10. 2018 se nad letištěm
u Slušovic rozlétali draci. Byla to krásná
podívaná. Nepřeberné množství různých
tvarů a barev, usměvavých obličejů i zamračených dračích příšerek se prohánělo
po slunečné obloze. Silný vítr vynesl
do oblak i dračí velikány. Zatím, co se
i mnozí rodiče proháněli s drakem po letišti, utíkaly si děti vyzkoušet svoji obratnost
na připravená stanoviště. Tam na ně čekalo 10 úkolů. Nebylo to vždy jednoduché,
ale nakonec to všichni zvládli. Ta náruč
sladkostí za to určitě stála. Kdo chtěl, mohl se projet na koni, jako správný kovboj.
Ti, co dávají přednost rychlé a nebezpečné
jízdě, si vybrali projížďku na čtyřkolce.
U stánku s malováním na obličej a tetovačkami se mnozí nechali zkrášlit k nepoznání. Kdo měl stále ještě dost sil, utíkal se
proskákat do nafukovacího hradu. Rodiče

jistě ocenili občerstvení u „Mesršmita“,
kde se točilo dobré pivo.
Děkujeme za pomoc všem dobrovolníkům na stanovištích i v bufetu, panu
Polepilovi za poskytnutí prostor letiště,
paní Nesňalové za projížďky na koních,
ALIGATORAVS – za jízdy na čtyřkolkách,
obci Neubuz, ASPV Slušovice a Nadačnímu fondu na podporu Slušovic.

Paní Emilie Hynčicová oslavila významné životní jubileum. V listopadu
jí bylo krásných 90 roků.
Přejeme jí do dalších let hodně pevného zdraví a životní pohody.
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