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ROČNÍK XXVIII.

Víkend plný adventních akcí
Třetí adventní víkend jsme si v Neubuzi náležitě užili. V sobotu se konalo tradiční
Zpívání u stromečku, kde se sešla spousta místních i přespolních. Děti ze školy nám
předvedly krásný program, pochutnali jsme si na zabijačce i na svařáčku, nakoupili
malé dárečky a kdo chtěl, mohl si vyrobit anděla v Andílkové dílničce. Po oba dny
probíhala Výstava betlémů a ukázka lidových řemesel ve společenské místnosti, kterou připravil gajdoš Petr Sovják se svojí rodinou a kamarády. Děkuji všem, kteří bohatý program připravili a umožnili tak všem se předvánočně naladit.
RZ

Kouzelné Vánoce a úspěšný rok 2020 plný štěstí, zdraví, lásky a pohody
přeje všem spoluobčanům Zastupitelstvo obce Neubuz.

ZPRÁVY Z OBCE
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Upozorňujeme občany, že od 20. 12.
2019 do 3. 1. 2020 bude obecní
úřad uzavřen z důvodu dovolené.
Od pondělí 6. 1. 2020 obvyklá úřední
doba. V nutných záležitosti volejte na
tel. 603 844 550. Děkujeme.
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Celková pořizovací cena včetně radlice a posýpače byla 820 tis. Kč. Dotace MMR
byla 641 tis. Kč. Věřím, že nám bude dobře a dlouho sloužit. (RZ)
Projekt "Technika pro úklid obce" byl realizován za přispění prostředků státního
rozpočtu ČR z Programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Jak jistě všichni víte, v každé obci je potřeba něco opravit, vystavět, něco instalovat. Letos se nám podařilo vlastními silami
opravit kanálové vpustě, zbudovat odvodňovací žlaby v Hořansku, zbudovat elektrickou přípojku na hřišti, zahájit rekonstrukci komunitního centra (bývalá hospoda), opravit kanalizaci ve škole, vyměnit
rýny na nově zrekonstruované myslivecké
chatě, opravit a instalovat vánoční osvětlení a vánoční strom ze Zádveřic.
Děkuji za výpomoc R. Macháčkovi, T.
Tomšů, S. Tomšů, P. Kadlčákovi, Vl.
Zábojníkovi, M. Zábojníkovi, K. Kašpárkovi,
Z. Vaněčkovi, I. Langáškovi, Fr. Valovi, M.
Výchopňovi, P. Matulovi a M. Gargulákovi
ml. Jsem rád, že se najdou lidé, kteří se
nebojí i těžší práce a přiloží ruku k dílu.
místostarosta
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V současném programovém období rozděluje MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
(MAS) dotace ve třech programech, jedná
se o Program rozvoje venkova (PRV),
Integrovaný regionální operační program
(IROP) a Operační program životní prostředí (OPŽP).
V rámci IROP bylo konce roku 2019 vyhlášeno 5 výzev, ve kterých bylo pro žadatele připraveno cca 19,5 mil Kč. Bylo podpořeno 9 projektů, které získaly více než
13 mil. Kč dotace. V pěti případech se
jednalo o projekty základní škol a organizací věnující se neformálnímu vzdělávání,
které si tak mohly zmodernizovat své
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V předvánočním týdnu budou do všech
domácností doručeny obecní kalendáře na
rok 2020, které jsou plné historických fotografií. Kdo byste měl zájem ještě o kalendář navíc pro svoje příbuzné, přihlaste
se na obecním úřadě. V rámci projektu
byly pořízeny i letáčky o Neubuzi a záložky
do knih pro čtenáře. Celkový rozpočet byl
70 tisíc Kč, dotace činila 59 tis. Kč.

Projekt "Propagace obce" byl realizován za přispění prostředků státního
rozpočtu ČR z Programu Ministerstva
pro místní rozvoj.
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učebny. Čtyři projekty zaměřené na zvýšení bezpečnosti dopravy formou vybudování bezbariérových chodníků, přechodů
a osvětlení realizovali obce. Průměrná výše
jednoho projektu byla cca 1,4 mil Kč.
Z Programu rozvoje venkova bylo doposud podpořeno celkem 21 projektů země-

dělců a podnikatelů. Ti tak na zlepšení
konkurenceschopnosti získali dotace převyšující částku 6,6 mil. Kč.
Ve výzvách Operačního programu životní prostředí je připraveno na projekty zaměřené na zakládání veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů apod.), založení biocenter a biokoridorů ÚSES celkem 10 mil. Kč.
Žadatelé mohou podávat své žádosti
o dotaci do 3. 1. 2020.
Chcete se o činnosti MAS dozvědět více? Najdete nás na adrese Masarykovo
nám. 650 ve Vizovicích. Sledovat nás můžete také na Facebooku, Instagramu nebo
na www.masvas.cz.
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POPELNICE: každý pátek
PLASTY: 1 x měsíčně vždy v pondělí – 13. ledna, 10. února, 9. března, 6. dubna,
4. května, 1. června, 29. června, 27. července, 24. srpna, 21. září, 19. října, 16. listopadu, 14. prosince
VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD: jaro, podzim – bude upřesněno
Od 1. ledna přibude u obchodu nová sběrná nádoba (černá popelnice s popisem) na
sběr použitého kuchyňského oleje. Olej můžete odevzdávat k likvidaci v řádně
uzavřených PET lahvích. Olej musí být čistý, proto ho nalejte do PET láhve trychtýřem
přes sítko. Bude se dále využívat jako druhotná surovina.
Poplatky za likvidaci odpadů na rok 2020 se nemění – 300 Kč/osoba, nemovitost. Poplatek za psa je 50 Kč. Platit můžete od 6. 1. 2020 na obecním úřadě.
Dostanete samolepku na popelnici na rok 2020. Každá domácnost, která zaplatí celý
poplatek do 28. 2., dostane sadu tašek na třídění odpadu.
RZ
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Děkujeme, že jste se zapojili do charitativní sbírky „Vánoční hvězda“, kterou pořádá Šance Olomouc již 22 let. Zakoupením
této květiny pomáháte malým pacientům,
jejich rodinám a zdravotníkům na hemato-onkologickém oddělení Dětské kliniky FN
v Olomouci.
Letos jsme prodali 90 ks hvězd!
RZ
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V sobotu 4. ledna 2020 proběhne
v naší obci Tříkrálová sbírka. Naše
domácnosti navštíví malí i velcí koledníci, aby požehnali naše příbytky. Na dveře nám napíší posvěcenou křídou
+B LP 2019.
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Nezapomínejme na to, že i my můžete jednou služby charity potřebovat.

Zlínský kraj a Krajská knihovna
Františka Bartoše ve Zlíně již posedmé
ocenili práci veřejných knihoven
ve Zlínském kraji, jejich přínos k rozvoji moderních knihovnických služeb,
podpoře čtenářství a jejich mimořádné
aktivity.
Soutěž se konala pod záštitou
Mgr. Miroslava Kašného, člena Rady
Zlínského kraje pro oblast kultury, památkové péče, církve, mládeže a sportu.
Nominaci mohli podávat občané ČR starší
18 let, odborná veřejnost, zástupci zřizovatelů a provozovatelů knihoven. Celkem
přišlo 24 nominací. Vyhodnocení nejlepších knihoven proběhlo ve dvou kolech.
Slavnostní ceremoniál se uskutečnil dne
8. října 2019 v sídle Zlínského kraje.
Mimořádné osobní ocenění člena
Rady Zlínského kraje Miroslava
Kašného převzala paní Milada
Hynčicová za dlouholetou obětavou
práci v Obecní knihovně v Neubuzi
a aktivní spolupráci s místními organizacemi na kulturním dění v obci.
Pro paní Hynčicovou to byl opožděný dárek k jejímu významnému

životnímu jubileu, které oslavila letos v srpnu.
Blahopřejeme a přejeme do dalších
let pevné zdraví a hodně spokojených čtenářů.
Fotografie i reportáž ze slavnostního
ocenění najdete na obecním webu.
RZ
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Tradiční setkání se konalo v pátek 8. listopadu ve společenské místnosti, která se
zaplnila do posledního místečka. Pro seniory bylo připraveno výborné občerstvení,
program i bohatá tombola. Každý vyhrál
nějakou pěknou cenu a největší radost
měla výherkyně mražené kachny. K tanci
i poslechu hrálo duo IDBand, neboli naši
oblíbení Ivan a Danka. V programu vystoupili žáci naší školy. Velký úspěch měli hlavně malí prvňáčci. S cimbálovou muzikou
Kuráž ze ZUŠ Morava si všichni rádi zazpívali. Při sportovním aerobiku Eriky Ševců
někteří ani nedýchali. Myslím že se všichni
dobře bavili a odcházeli domů spokojení.
Někteří až po půlnoci…
RZ
3
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Adventní jarmark Mikroregionu
Slušovicko zahájil v sobotu 30. 11.
v Nové sokolovně ve Slušovicích
adventní čas.
Krásné slunečné počasí, vůně zabijačky, svařáku a jiných dobrot přilákaly
velké množství návštěvníků ze všech
obcí našeho mikroregionu. Široká byla
také nabídka řemeslníků a drobných
prodejců. Tradičně se velkému zájmu
těšily vystoupení dětí z mateřských
i základních škol.

Blahoslavená Anežka Česká, přestože žila v době nám tak vzdálené, zůstala i dnes
zářným vzorem křesťanské víry a hrdinské lásky, jež pobízí k zamyšlení a následování.
Na její život a na její spiritualitu, se velmi příhodně hodí slova z prvního listu sv. Petra:
Žijte rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlidbám.
A dodal: Především mějte vytrvalou lásku, jedni k druhým. Buďte jedni k druhým
pohostinní a nestěžujte si na to. Právě toto bylo životním posláním sv. Anežky.
Od nejútlejšího dětství zaměřovala svůj život na nebeská dobra. A když odmítla různé nabídky k sňatku, rozhodla se oddat zcela Bohu, aby byl v jejím životě oslaven křest
Ježíše Krista. Když uslyšela od bratrů Menších, kteří tehdy přišli do Prahy o duchovní
zkušenosti sv. Kláry z Asie, chtěla i ona jít za příkladem františkánské chudoby. Ze svého věna založila v Praze špitál sv. Františka a klášter pro chudé sestry Damiánky, kam
o Svatodušních svátcích roku 1234 sama vstoupila. Zde složila slavné sliby čistoty,
chudoby a poslušnosti.
Jsou všeobecně známé dopisy, které jí napsala svatá Klára, aby ji pozbudila k vytrvalosti na nastoupené cestě.
Buďte pohostinní jedni k druhým a nestěžujte si na to – touto směrnicí se Anežka
řídila ve vší činnosti, přijímajíc vždycky s plnou důvěrou události, které na ni Boží
prozřetelnost dopustila. V jistotě, že vše pomíjí, ale Boží pravda zůstává na věky.
Lidské dějiny jsou v ustavičném kolotání. Doba se mění s nástupem nových generací a se stálými novými objevy vědy. Na obzoru lidstva vystupují nové techniky, ale
stejně tak i nové potíže. Kristova pravda, která přináší světlo a spásu, přetrvá i v tomto kolotání událostí. Všechno, co přichází na zem, je zamýšleno nebo dopuštěno
Bohem, aby lidé cítili žízeň a stesk po Boží pravdě. Aby k ní dospívali.
Záznam promluvy papeže Jana Pavla II. z 12. 11. 1989 z Vatikánu.
Myslím, že tyto slova jsou aktuální i dnes. Až bude svatořečena sv. Anežka Česká,
bude v České zemi dobře. Po této události za pár dní padla Železná opona a k nám se
dostala svoboda. Važme si svobody!
Petr Sovják
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KOMUNITNÍ ŠKOLA SOVA
V sobotu 5. 10. 2019 se uskutečnil podzimní bazárek. Děkuji za pomoc při přípravě bazárku Editě Kutrové a při sobotním prodeji Jarce Šebestové, p. Zuzce
Kocourkové a Evě Mikulášové. Moc nás
těší kladné ohlasy maminek. Jarní bazárek bude 6. března 2020.
Od 8. října 2019 se každé úterý od 16:30
do 17:45 hodin ve společenské místnosti
koná Pohybový a taneční kroužek pro
děti od 5 do 10 let. Aerobik, zumba, jóga,
ale i pohybové a zábavné hry, zdravotní
cviky, seznamení s krátkou taneční sestavou a na závěr každé lekce jógová cvičení
a uvolnění svalů. To vše je náplní tohoto
kroužku. Těší nás, že děti mají o pohyb
zájem a troufnu si tvrdit, že je to i super
přístupem a nadšením lektorky Terezy
Štěpánové. První lekce v novém roce bude
7. ledna 2020.
Po několikaměsíční pauze jsme 23. října
2019 opět zahájily cvičení žen s Irenou
Sousedíkovou. Cvičení je zaměřeno
na uvolnění kloubů, zlepšení dýchání a srdeční činnosti, posílení svalů (břicho, záda,
paže, pánevní dno, atd.) Cvičit můžete
začít kdykoliv! I v novém roce budeme
cvičit každou středu od 18:30 hodin
ve společenské místnosti. Těšíme se na Vás
v novém roce od 8. ledna 2020!
12. října 2019 pořádala ZŠ Neubuz
na letišti Bílá hlína drakiádu. Počasí bylo
nádherné a na drakiádu ideální. Svou tvořivou dílničku tam měla i KŠ Sova. Děti si
mohly vyrobit papírové ježky a vyřádit se
ve skákacím hradu – děkujeme za zapůjčení hradu p. Gargulákovi. Bylo to příjemně
strávené nedělní odpoledne.
Předvánoční tvoření s Kamilou bylo
letos v úterý 26. 11. 2019 ve společenské
místnosti. Od 16 hodin jsme tvořili s dětmi
ze základní školy barevné stromečky z klacíků a vlny. Jejich maminky si měly možnost vyrobit vánoční věnce. Od 17:30 se
k nám přidaly i ostatní tvořilky a společenská místnost byla rázem plná. Pod našima
rukama vznikaly nádherné věnce, ať už
adventní nebo na dveře. Na našem před-

vánočním tvoření jsme vyrobily celkem 39
věnců! Byl to příjemně strávený podvečer!
Ve čtvrtek 5. 12. 2019 v podvečer prošel
naší obcí Mikuláš s andělem a čerty.
Navštívili asi 15 neubuzských a 1 slušovickou domácnost. Mikuláš četl ze své knihy
co špatného nebo co naopak dobrého
děti během roku učinily. Některé se sice
bály, hlavně čertů, ale vždy nakonec zazpívaly nebo zarecitovaly. Každý si zasloužil
nějakou odměnu! Děkuji mikulášské skupině za tradiční pochůzku!
Děkuji všem, kteří nás v tomto roce podporovali a spolupracovali s námi - obec
Neubuz, firma Rosa market obchod
Enapo, ZŠ Neubuz, hospůdka Moštárna,
SDH Neubuz, dobrovolníci, lektorky Lenka
Zábranská, Irena Sousedíková, Tereza
Štěpánová. Moc děkujeme všem rodičům
a jejich dětem, ale i ostatním, kteří nás
podporují návštěvou našich akcí a kurzů.
Kamila Garguláková

Hned na začátku roku se uskutečnil
nultý ročník novoroční vycházky. Počasí
nepřálo, ale i tak se několik účastníků
odhodlalo a protáhlo nohy. Proto bychom Vás tímto chtěli všechny pozvat
hned první lednovou sobotu na první
ročník – sraz v 9,00 hod u myslivny.
Další velkou změnou je nový kabát –
obložení myslivny. Za podpory obce
Neubuz se v rámci podprogramu
„Podpora obnovy venkova“ podařilo
zajistit finanční prostředky pro areál
Myslivny, kde bylo instalováno dřevěné
obložení, výměna oken a vstupních dveří. Tyto práce trochu omezily možnost
zapůjčení či jiných aktivit, ale výsledek
stojí za to a dodatečně obci děkujeme.
Myslivci nyní budou pokračovat v obnově vnitřních prostor a už v létě bychom
se při každoročním posezení u táboráku
mohli pochlubit novým interiérem.
Třetí novinkou, a to celkem čerstvou,
byl přesun posezení po ukončení naháňky z kempu Dešná do společenské místnosti v Neubuzi a pozvání místních občanů na „Poslední leč“ s harmonikou
a tombolou. Také v této akci bychom
chtěli příští rok pokračovat, a to třeba už
v novém prostoru….

Teď už mi nezbývá nic jiného než nám
všem popřát pěkné a klidné Vánoce
a do nového roku přejeme hlavně zdraví
a úsměv na tváři.
Za MS Neubuz–Dešná
Staňka Minaříková
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NEUBUZ
za doprovodu p. ředitelky Petry
Vychopňové budou zpívat vánoční koledy.
Nebudou chybět hosté gajdoš Petr Sovják,
koledy zazpívá Nikola Smilková a na trubku zahrají Štěpán Šmotek a Alois Kučera.
Setkání bude v mysliveckém areálu vedle
hasičské zbrojnice.
IT
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5. října jsme se všichni těšili na poslední
hasičskou soutěž 11. okrsku. Přihlášena
byla dvě družstva ml. a dvě družstva st.
žáků tj. 28 dětí. Jelikož by se všichni nevešli do Avie, byl domluvený autobus
p. Valeriána. Ale přestože jsme byli připraveni a natěšeni, hustě pršelo a předpověď
nebyla příznivá pro soutěž. Ráno v půl osmé jsme se sešli u hasičské zbrojnice a děti byly vybavené do nepříznivého počasí.
Pan Juřík nastartoval autobus, Tom Avii
a vyrazili jsme do Všeminy. Také ostatní
sbory přijely „v plné polní“ na místo srazu.
Po poradě vedoucích mládeže jsme se
rozhodli soutěž odložit, protože mělo pršet celou sobotu. Pojezdová soutěž proběhla 19. října, sice už jela jen dvě družstva, ale počasí, sportovní disciplíny, dobrá
nálada i super výsledek u starších žáků byl
tím nejlepším závěrem hasičských soutěží
dětí.
Jelikož jsme neuskutečnili během prázdnin žádný výlet pro děti, vynahradili jsme si
to 6. 10. účastí na obecním zájezdě. Paní
starostka byla tak překvapena, že nás tolik
pojede, že musela objednat další autobus.
Tentokrát jsme se rozdělili na dvě skupiny,

jedni jeli na kolech po určené trase a druhá skupina tz. “pěší“ si vychutnávali krásy
podzimního výletu. Výhodou tohoto výletu bylo, že se obě skupiny na daných místech potkávaly. Počasí bylo super, nikdo se
neztratil a v pořádku jsme se všichni vrátili
domů. Děkujeme obci za spolufinancování
této akce.
Podzimní kolo hry Plamen proběhlo 12.
10. v Lipině. Této sportovní akce se již několik let účastníme. V rámci dotací byly
zakoupeny nové hadice na disciplínu CTIF
a džberová stříkačka, se kterou měly děti
možnost trénovat. Dětem skončily soutěže, ale dále se scházíme mladší ve středu
a starší žáci v pátek. Využíváme prostory
na hasičské zbrojnici. V rámci dotací jsme
nakoupili sportovní pomůcky, které používáme v kulturní místnosti nad obchodem
a pokud počasí dovolí na „umělce“ na hřišti.
V předvánočním čase jsme s menšími
dětmi pekli vanilkové rohlíčky a starší žáci
vyráběli vánoční hvězdy. V měsíci prosinci
vrcholí nácvik vánočních koled. Letos jsme
oslovili všechny, kdo si chtějí zazpívat.
Sejdeme se 22. prosince u jesliček a děti

V polovině září jsme začali trénovat
na podzimní kolo Okresní hry Plamen.
Na hřišti na Bíle Hlíně jsme pečlivě trénovali s Míšou G., Domčou T., Mirkem G.
a Petrem M.
V sobotu 12. 10. 2019 jsme Avií vyrazili
do Lipiny u Valašských Klobouk. Když jsme
dojeli, šli jsme se podívat na dráhu. Měli
jsme ještě čas, tak většina z nás si opakovala uzly. Nejdříve jsme šli na štafetu CTIF.
První pokus se nám moc nepovedl, ale
měli jsme ještě jeden. Při druhém pokusu
jsme měli jen 1 chybu. Nakonec přišel
na řadu branný závod. Na branný závod
jsme měli dvě družstva. Celkem jsme plnili
6 disciplín. Trať dlouhá 3 km nám dala
docela zabrat. Když někdo nemohl, tak
jsme se snažili si pomáhat. Branný závod
se nám moc nepovedl, ale budeme se
snažit zlepšit naše umístění jarním kolem,
které se bude konat v květnu. Odměnou
za naši snahu a pilné trénování byl bowling na Trojáku.
Lukáš G.

3RMH]GRYiVRXWěç
pojezdová soutěž se měla konat 5. 10.
2019 ale byla přeložena z důvodu nepříznivého počasí na 19. 10. 2019. V každé
dědině našeho okrsku se konala jiná disciplína. Začínalo se ve Všemině a Slušovice
zrovna měly taky disciplínu ve Všemině dál
se pokračovalo do Neubuze kde byla člunková štafeta a kde se v každé dráze plnil
úkol. A takhle se jezdilo a do cílové dědiny.
Tam bylo vyhlášení celé pojezdovky
a Grand Prix. Starší i přes nezdařilou sezonu obhájili vítězství. Mladší žáci měli povedenou sezonu, ale na pojezdovce byli čtvrtí. Nakonec jsme to ukončili v restauraci
AB, kde jsme měli hranolky a kofolu.
Přejeme vám krásné svátky.
Juřík Miroslav a Adam Vaculka
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ním vydali pod hrad, podívat se na trojského koně. Napoprvé jsme viděli jenom hlavu, pak nás ale napadlo, že bychom mohli
jít dál. Nakonec jsme se dočkali a trojský
kůň se před námi vystavoval ve své plné
kráse. Poté následoval další přesun autobusem. Naší poslední zastávkou bylo město Loštice, kde se vyrábí známé tvarůžky.
Navštívili jsme muzeum tvarůžků. Bylo to
velice zajímavé - mohli jsme se podívat do
historie vyrábění tvarůžků nebo jsme si
mohli vyzkoušet pravé dřevěné šlapadlo,
na kterém jsme soutěžili, kdo ušlape nejvíc
tvarohu za 100 vteřin. Nakonec jsme vyzvedli v cíli cyklisty, kteří naložili kola zpět
do autobusu a vyrazili jsme všichni společně domů. Celý den se mi moc líbil, určitě
bychom to rádi zopakovali. Děkujeme!
Barča

&\NORWXULVWLFNìYìOHW
Dne 6. 10. 2019 se uskutečnil výlet pro
cyklisty i pro pěší. Vstávali jsme brzy ráno.
Odjezd byl v 6:40 směr Javoříčko. V autobusu panovala parádní nálada. Po příjezdu
na místo samozřejmě nesmělo chybět
společné foto. Rozdělili jsme se na dvě
skupiny – teta Ivana a Verča šly se skupinou pěších, Domča, Míša a Petr jel s druhou skupinkou na kolech. Pěší se vydali do
Javoříčských jeskyní, cyklisté přímo na
hrad Bouzov. Po příchodu k jeskyním následovala malá přestávka, kde se platil
vstup. Protože nás bylo moc, byli jsme
rozděleni na dvě skupiny. Spatřit jsme
mohli velké krápníky i přírodně vytvořená

Vánoční svátky, krásné a tajemné,
pohledy vlídné, milé a vzájemné.
Teplo je u krbu, nebo jen u svíčky,
dlouhý byl celý rok, teď už je maličký.
Děti a stromeček, oči jak korálky,
copak nám Ježíšek přinese za dárky?
Byť by byl maličký, nejmenší na světě,
vykouzlí úsměvy na tvářích dítěte.

jezírka. Paní průvodkyně nám udělala 40
minutovou přednášku, která rozhodně nebyla nudná, naopak byla velmi zajímavá a
dozvěděli jsme se mnoho věcí. Po prohlídce jeskyní jsme se přesunuli autobusem na
hrad Bouzov, kde jsme využili volný čas na
oběd. Po obědě jsme se všichni s nadše-

Radostné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví v novém roce
Vám přejí HASIČI

3R]YiQNDQDYDOQRXKURPDGX
11. ledna 2020 v 18.00 • Kulturní místnost nad obchodem
NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ HASIČI
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Ve středu 23. října jsme využili pěkného podzimního počasí a uspořádali jsme tradiční
běh Neubuzí. Žáci předvedli parádní sportovní výkony, ale vyhrát mohli jen ti nejlepší. Za
jejich výkony si zaslouží všichni velkou pochvalu!

'UDNLiGDOHWLåWě6OXåRYLFH
Základní škola Neubuz ve spolupráci se Spolkem rodičů a Letištěm Slušovice
každoročně pořádají drakiádu.
Letošní ročník této akce, který se konal v neděli 13. října 2019, byl vskutku ukázkový.
Počasí bylo nádherné, probíhalo druhé babí léto, vítr příjemně pofukoval – ideální pro
pouštění draků a pořádání pestrých soutěží. Děti se svými rodiči měli možnost si zasportovat, plnily se různé úkoly. Každý si mohl vyrobit papírového ježka, projet se na koni, zaskákat si na skákacím hradě, projet se
na čtyřkolce, vyzkoušet si kokpit letadla či si jenom tak popovídat
u kávy a vychutnat si hezky zbarvené prostředí podzimem. Všechny
děti se dočkaly sladké odměny v podobě překvapení z nebe – odměna byla opravdu sladká. Rodiče společně se svými ratolestmi si
užili báječný nedělní den plný zábavy.
Velké poděkování patří panu Polepilovi a Letišti Slušovice za poskytnutí zázemí této vydařené akce. Moc děkujeme Spolku rodičů při
ZŠ Neubuz, obci Neubuz, ASPV Slušovice, ALIGATORAVS, Komunitní
škole Sova, ranči paní Nesňalové, panu Gargulákovi, SDH Neubuz
a všem dobrovolníkům, kteří letošní drakiádu připravili. Byla to paráda!
Mgr. Petra Výchopňová
8
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V úterý 26. listopadu proběhlo
od 16:00 hodin v kulturní místnosti
Vánoční tvoření, které připravila ZŠ
Neubuz ve spolupráci s Komunitní školou Sova. Tvoření se zúčastnili především
žáci s maminkami a další příbuzní.
Rodiče si společně s dětmi mohli navázat věnce a poté si je společně nazdobit. Děti si vytvořily vánoční stromeček.
Na připravené slepené větvičky do tvaru
trojúhelníku namotaly zelenou vlnu
a poté si stromeček ozdobily barevnými
kuličkami s hvězdičkou. Nakonec si přidaly provázek na zavěšení a bylo hotovo.
Stromečky i věnce se všem moc povedly, každý stromeček i věnec byl originální. Myslím, že se vánoční tvoření vydařilo a že všichni byli spokojeni s tím,
co si odnášeli domů.
Anna Kalivodová

Z NAŠÍ ŠKOLY
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Y1HXEX]L
Mezi pravidelné akce, kterých se
pravidelně účastníme a moc rádi zde
chodíme, patří vystoupení pro neubuzské seniory.
Tentokrát se toto setkání uskutečnilo
v pátek 8. listopadu. Senioři se sešli
v hojném počtu. Naše pásmo mělo „valašský nádech“ – všichni zúčastnění si
s námi měli možnost zazpívat valašské
písničky, poslechnout si říkanky i krátká
vyprávění. Letošní vystoupení bylo zvoleno zejména pro děvčata, neboť jsou
moc šikovná a lidové písničky, tanečky
i tradice je zajímají a baví. Čtyři zástupci
z řad kluků také přispěli ke zdárnému
průběhu této akce. Potěšením pro nás
bylo, když se přítomní společně přidali
svým zpěvem k dětem. Bylo znatelné, že
se jim pásmo líbilo a navodili jsme pěknou atmosféru pro cimbálovou muziku,
která zahrála po nás.
Děkujeme za pozvání na tuto akci,
velký aplaus a pochvaly svědčí o tom, že
se pásmo povedlo a líbilo, což je pro nás
velké ocenění.
Petra Výchopňová

1HQtKRXEDMDNRKRXED

První říjnový pátek jsme celá škola jela
do Vsetína na přednášku o houbách.
Na zámku na nás už čekal náš milovaný
kamarád a lektor Honza Husák. Přednáška
i s výstavou byla o hřibech, které rostou
na Valašsku. Některé hříbky jsme poznali,
některé ne a pár z nich zrovna nevonělo
hezkou vůní a dokonce hodně zapáchaly.
V každém případě jsme se opět dozvěděli
další nové informace a dobré bylo jednotlivé houby vidět ve skutečnost.
Po svačince proběhla ještě přednáška
o konopí. Zajímavé je, že se dá z konopí
vyrobit skoro všechno: oblečení, plast, zateplení budov a taky se výrobky z konopí
používají ve zdravotnictví. Celý den byl
zábavný a moc mi líbil.
Honza Juřík

-DUPDUN6OXåRYLFH
Sobotní dopoledne 30. listopadu strávila skoro celá naše škola ve Slušovicích
v Sokolovně na tradičním jarmarku. Sešli jsme se u pódia a odtud se odebrali do zákulisí
do šatny, kde se začalo s rozezpíváním. Byla poslední možnost dopilovat chybičky.
Zanedlouho už nás ale paní starostka požádala, abychom se přesunuli na pódium, kde
už se očekávalo naše vystoupení. Nejdříve znělo podzimní pásmo v podání holek, kluci
se k nám připojili malinko později, kdy už jsme přivolávali Mikuláše a zpívali koledy.
Vystoupení se přítomným asi líbilo – diváci nadšeně tleskali. Po skončení našeho pásma
každý z nás doslal sladkou odměnu a tak jsme vyrazili nakoupit různé dobroty jako třeba
punč, svařák či zabíjačku. Bylo to moc fajn.
Natálka Bartíková a Tereza Výchopňová

.URXçHNYDőHQt
Každou sudou středu míváme kroužek
vaření. Vede ho paní Petra Vaďurová
a paní Blanka Juříková. Tuto aktivitu
jsme uvítali s nadšením, protože se zde
učíme připravovat a vařit různé pomazánky, saláty, palačinky, pudinky, taky
péct muffiny, perníčky a různé jiné dobroty. Jsme rozděleni do družstev – každá
skupina vaří něco jiného. Na závěr máme vždycky ochutnávku. Jsme moc rádi,
že tento kroužek ve škole máme – dokonce si většina z nás založila i svou
první kuchařku z receptů, které jsme
připravili.
Kristýna Konečná
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Tak jako každý rok jsme 2. října jeli do Liptálu za paní učitelkou Pilnou na keramické
tvoření. Sraz všech žáků byl na zastávce v 6:55 hodin a jelo se linkovým autobusem. Po
příjezdu a uvítání tvořila naše třída nejdříve výrobky z hlíny v keramické dílně. Tentokrát
to jsou solnička s pepřenkou ve tvaru prasátek. A myslím, že se nám všem velmi povedly.
Po přestávce jsme se vystřídali, naše třída se učila a vyrábět šli prvňáci a čtvrťáci. Na oběd
byla sekaná. Nakonec jsme se rozloučili a jeli zpátky do školy, kde poprvé proběhl kroužek vaření. Připravovali jsme pomazánky: mrkvovou, vajíčkovou a celerovou. Byly opravdu výborné, všem moc chutnaly.
Natálie Bartíková

6SROHĀQpWYRőHQtVNőtWND
3RG]LPQtĀND
Tvoření skřítka PODZIMNÍČKA jsme
letošní školní rok naplánovali na středu
23. října. Poprvé jej děti tvořily společně
s rodiči ve škole. Všichni dostali k dispozici kus dřevěné desky, kterou pak ozdobili podle své fantazie. Využili také úžasnou paletu barev přírodnin, které si
na tento den nasbírali a vyhledali v podzimních zahradách, parcích nebo u lesa.
Každý si nejprve namaloval obličej
na dřevo a potom už se soustředil
na celkový výraz svého malého uměleckého díla. Skřítek jde přece do soutěže,
a tu touží vyhrát každý - malý i velký.
Tento den nám navíc přinesl radost ze
společného tvoření a vzájemné inspirace. A to je naše výhra!
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V pátek 22. 11. 2019 k nám do školy
přišla naše bývalá žákyně Lucie Železníková,
která studuje na vysoké škole obor dentální hygiena. Nachystala si pro naše žáky
velmi pěkný projektový den.
Nejprve se děti dozvěděly spoustu zajímavých informací o chybách a nesprávných postupech při čištění zubů.
Následovala ukázka různých dentálních
pomůcek s možností jejich využití. Spousta
obrázků, které ukazovaly, jak mohou naše
zuby dopadnout, jestli se jim nebudeme
dostatečně věnovat nás všechny pořádně
vystrašila. Nakonec Lucie měla pro žáky
přichystaný malý kvíz, v kterém se ukázalo,
jak byli pozorní. Odměnou jim byl balíček
plný užitečných věcí k dosažení čistého
a zdravého chrupu. Děkujeme Lucce
za příjemně strávené dopoledne, kdy jsme
se dozvěděli nové informace, které určitě
využijeme :-))

=iORçNDGRNQLK\
VSRMXMHåNRO\
– mezinárodní projekt
V letošním školním roce se naše škola
poprvé zúčastnila mezinárodního projektu „Záložka do knihy spojuje školy –
List za listem, baví mě číst“. Jde především o navázání kontaktů mezi českými
a slovenskými základními školami a podporu čtenářství prostřednictvím výměny
záložek do knih. Do letošního 10. ročníku se přihlásilo celkem1 155 škol s celkovým počtem 131 027 žáků. Žáci neubuzské školy vytvořili záložky – použili
různé výtvarné techniky a tyto naše záložky jsme poslali žákům partnerské
školy ZŠ Bánské na východní Slovensko.
Žáci naší partnerské školy ze Slovenska
zase poslali na oplátku nám své pěkné
záložky, které si děti ponechaly na čtení.
Díky tomuto projektu jsme měli možnost se seznámit se slovenským jazykem, vyhledali jsme si na mapě, kde
naši noví kamarádi žijí, seznámili jsme se
s jejich kulturou i zvyky a především
jsme podpořili svoje čtení.
P. Výchopňová
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V pátek 6. prosince 2019 jsme brzy ráno jeli jako obvykle do plavání. Po návratu zpět
do školy jsme se všichni odebrali do horní třídy, kde nás svou přítomností poctili
Mikuláš, anděl a dokonce 2 čerti!
Nejdříve si volali prvňáčky – každý z nás totiž zarecitoval krátkou básničku nebo
zazpíval písničku a dokonce jsme i vzpoměli v tom šoku i na koledy! Za naše výkony
nás mikulášská družina pochválila a všichni dostali krásné balíčky. Dokonce si čerti nikoho ani neodnesli do pekla, ale někteří měli na mále.
Byl to moc príma den.
V. Juni, N. Bartíková

V pátek 25. 10. 2019 proběhl na naší
škole podzimní den otevřených dveří.
V dopoledních hodinách probíhala výuka
podle rozvrhu, do které se mohli přijít podívat rodiče i další příbuzní našich dětí.
Od desáté hodiny proběhlo tvoření ze
dřeva, kdy si děti mohly něco vyřezat a následně dokreslit. Tvoření se velmi líbilo
a děti hodně pobavilo.
Po obědě jsme se všichni přesunuli do jídelny a chystali jsme pohoštění. V odpoledních hodinách proběhla v dolní třídě
výstava a hlasování skřítků Podzimníčků,
které si děti vyrobily v úterý 22. 10. 2019.
Návštěvníci si také mohli prohlédnout školu. Bylo nachystáno výborné občerstvení.
Žáci naší školy si taky pro návštěvníky připravili vystoupení. Páteční odpoledne patřilo hlavně našim prvňáčkům, kterým byl
slavnostně předán Slabikář. Poté byli vyhlášeni nejlepší skřítci Podzimníčci. Na 1.
místě se se svým skřítkem umístila Anička
Vajďáková, na 2. místě byla Eliška Kapustová a 3. místo obsadila Kristýna Konečná
a Martina Plšková.
Páteční pozdní odpoledne jsme zakončili pochodem broučků a ohňostrojem.
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V říjnu jsme obdrželi dopis od trenérky
Moniky Váňové: „S velkou radostí Vám
chci oznámit, že Erika Ševců z Vaší obce
ve dnech 5.–6. 10. 2019 reprezentovala
sportovní klub MV TEAM UTB Zlín na mistrovství ČR ve sportovním aerobiku, které
se konalo v Praze.
Erika závodila v juniorské kategorii
14-16 let dua a spolu s Vandou
Šimkovou vybojovaly titul mistryně
České republiky pro rok 2019 a přivezly si krásné zlaté medaile“.
Hned za týden se konalo Mistrovství
světa (WORLD CHAMPIONSHIPS 2019),
které se konalo v Holandském Leidenu
a tady vybojovaly Erika s Vandou titul vícemistryně světa pro rok 2019.
Erice moc gratulujeme a přejeme spoustu dalších sportovních úspěchů.
RZ

• Jubilanti
(prosinec – březen)
Ludmila Vičíková
60 let
Miroslava Polepilová
60 let
Vladimír Drábek
65 let
Jan Janota
80 let
Radoslav Macháček
60 let
Ludmila Oškerová
81 let
Ludmila Čubová
75 let
Jarmila Juříková
82 let
Milada Řeháková
81 let
Juřík Miroslav
83 let
Milada Bělíčková
83 let
Josef Macík
75 let
Marie Valová
86 let
Marie Váňová
70 let
Anna Vaculková
85 let
• Narození
Zuzana Horsáková
Jakub Dubovský
Viktorie Valová
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.

8NRQĀHQtSRG]LPQtVH]yQ\)&1HXEX]
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Podzimní sezónu 2019-2020 jsme
ukončili na sedmém místě se 17 body.
Začátek podzimní sezóny nám nezačal
nejlépe. Po velkých změnách v kádru jsme
po čtyřech utkáních měli 0 bodů a nebylo
to to, na co jsme byli v předešlých letech
zvyklí. Přesto nás to nerozhádalo a začali
jsme konečně sbírat body. Hned v kabině
byla lepší nálada a věříme, že i fanoušci si
konečně přišli na své. Po tak krušném začátku jsme spokojeni s ukončením podzimní části sezóny.
Zimní přípravu zahájíme v polovině ledna. Chtěli bychom hlavně využívat multifunkční hřiště v Neubuzi a odehrát pár
přátelských utkání před začátkem jarní
sezóny.
Děkujeme obci Neubuz za podporu.
Dále děkujeme fanouškům za účast na
našich utkáních a podporu a těšíme se
s nimi na začátek jarní sezóny, který
začne 22. 3. 2020.
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Přejeme krásné prožití svátků vánočních
plných pohody a do Nového roku 2020
přejeme hodně štěstí, pevné zdraví, úspěchy v životě a ve fotbale, radost ze hry, ať
vás fotbal baví...
1.FC Neubuz
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František Čuba byl rodákem z nedaleké Březové. Do Neubuze se přiženil v roce 1965.
V letech 1963–1990 stál v čele JZD Slušovice. Dnešní mladé generaci doba „za JZD”
nic moc neříká, ale pamětníci, kteří v té době žili a pracovali, na ni vzpomínají rádi
a s vděčností. V době rozmachu JZD vzkvétala i naše obec, byly vybudovány nové
cesty, chodníky, byla provedena plynofikace, vybudovaná zemědělská farma, závod
výroby plastů (dnešní Greiner, který zaměstnává velkou část obyvatel Neubuze i okolí)
a další. Velmi důležité bylo vybudování obchvatu kolem Neubuze a odklonění dopravy
mimo centrum obce.
I když názory na jeho práci a působení v politice v době minulé i dnešní jsou různé,
pro většinu lidí, kteří v JZD Slušovice pracovali a tuto éru zažili, to bude pořád „pan
předseda”. Zemřel 28. června 2019 ve věku 83 let.
Čest jeho památce!
K. G.
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